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Culto Matutino

Culto Vespertino

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL

Leitura Bíblica: Gn 5
Oração de Adoração
Hino: 128 (Comunhão Preciosa)
Leitura Bíblica: Sl 5
Oração e Confissão
Hino: 108 (Aflição e Paz)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 5
Hino: 172 (Chuvas de Bençãos)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

ANIVERSARIANTE DA SEMANA

VISITANTE AMIGO – Você é mais que bem-vindo! Esperamos que
se sinta bem em nosso meio, porém o mais importante é que tenha sido
transformado e edificado pela Palavra de Deus. A família Memorial se alegra
muito com sua presença!

CONFISSÃO DE FÉ
Pergunta 56. Como Cristo há de ser exaltado ao vir segunda

vez para julgar o mundo?
Resposta: Cristo há de ser exaltado em sua vinda para julgar o mundo,
em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens
maus, virá segunda vez, no último dia, com grande poder e na plena
manifestação de sua própria glória e da de seu Pai, com todos os seus
santos anjos, com brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus,
para julgar o mundo em retidão.
Referencia Bíblica: At 3.14,15, Ap 1.7, Mt 24.30, Lc 9.29, I Ts 4.16,
At 17.31, Mt 25.31, Sl 85.13, Sl 96.10-13.

Cultos Dominicais: 10:50h e 18h
Escola Dominical: 09:30h
Reuniões de Doutrina: 4ª feira -19:30h

Tema do Ano: Pregando a Palavra
ANO XXI
XXI

DATA: 17/
17/07/2011
2011

BOLETIM Nº. 28

A Importância da Pregação
Por Joel Beeke
João Calvino frequentemente instruiu sua congregação sobre ouvir corretamente
a palavra de Deus. Ele os ensinava como deveriam vir para o culto público e como ouvir
a palavra de Deus pregada. Calvino desejava que pais e filhos assimilassem a importância
da pregação para desejar a pregação como uma benção suprema e participar ativamente
no sermão. Calvino dizia que os ouvintes deviam ter “a prontidão para obedecer
completamente e sem reservas”.1
Calvino acentuava o ouvir da palavra pregada por duas importantes razões.
Primeiro, ele acreditava que poucas pessoas ouviam bem os sermões. Mais de trinta vezes
em seus comentários e nove vezes em suas Institutas, Calvino referiu-se a quão poucas
pessoas recebem a palavra pregada com fé salvífica. Ele disse: “Se o mesmo sermão for
pregado, digamos, a cem pessoas, vinte o recebem com pronta obediência de fé, enquanto
o restante o julga sem valor, ou ri, ou vaia ou o aborrece”.2 Se ouvir apropriadamente era
um problema nos dias de Calvino, quanto mais o é hoje, quando os ministros têm que
competir pela atenção de pessoas que são diariamente bombardeadas de várias formas
pela mídia?
Segundo, Calvino destacou o ouvir adequado, por causa do seu alto respeito pela
pregação. Calvino via a pregação como um meio que Deus usa para outorgar salvação e
benção. Calvino disse que o Espírito Santo é o ministro interno que utiliza o “ministro
externo” da palavra pregada. O ministro externo “prega a Palavra vocalmente e ela é
recebida pelos ouvidos”, mas o ministro interno “verdadeiramente comunica a coisa
proclamada, [que] é Cristo”.3 Assim, Deus fala pela boca dos seus servos pelo seu
Espírito: “Onde quer que o evangelho seja pregado, é como se o próprio Deus viesse para
o meio de nós”.4 A pregação fiel é o meio pelo qual o Espírito faz sua obra salvífica de
iluminar, converter e salvar pecadores. Calvino disse: “Existe... uma eficácia interior do
Espírito Santo quando ele derrama o seu poder sobre os ouvintes, para que eles possam
compreender um discurso [sermão] pela fé”. 5

Como Calvino, os Puritanos tinham um alto respeito pela pregação. Como
amantes da Palavra de Deus, os puritanos não se contentavam com meramente afirmar a
infalibilidade, inerrância e autoridade da Escritura. Eles também liam, investigavam,
pregavam, ouviam e cantavam a Palavra com deleite, buscando o poder aplicador do
Espírito Santo que acompanhou a Palavra. Eles consideravam os sessenta e seis livros da
Escritura sagrada como a biblioteca do Espírito Santo. Para os Puritanos a Escritura era
Deus falando ao seu povo como um pai fala aos seus filhos. Na pregação Deus dá a
Palavra como verdade e poder. Como verdade, a Escritura pode ser confiável para hoje e
para a eternidade. Como poder, a Escritura é o instrumento de transformação usado pelo
Espírito de Deus para renovar nossas mentes.
Como protestantes evangélicos do século vinte e um, devemos combinar nossa
defesa da inerrância bíblica com uma demonstração positiva do poder transformador da
Palavra de Deus. Esse poder deve ser manifestado em nossas vidas, nossos lares, nossas
igrejas e nossas comunidades. Nós devemos mostrar que, embora outros livros possam
nos transformar ou mesmo nos reformar, apenas um livro pode nos transformar,
conformando-nos à imagem de Cristo. Apenas como “cartas vivas de Cristo” (2 Co. 3.3)
podemos esperar vencer a batalha pela Bíblia em nossos dias. Se gastarmos o máximo da
nossa energia em conhecer e viver as Escrituras, quantas pessoas mais cairiam sob o
domínio do seu poder transformador?
O movimento puritano nos ensina mais sobre cultivar o poder transformador da
Palavra. Os pregadores puritanos explicavam claramente como a Palavra efetuava
transformação pessoal. Eles ofereciam direção prática sobre como ler e ouvir a Palavra de
Deus. 6 O Catecismo Maior de Westminster resume tal informação Puritana na pergunta
160: “Exige-se dos que ouvem a pregação da Palavra, que eles a acolham com
perseverança, preparação e oração; que comprovem o que ouvem com as Escrituras;
recebam a verdade com fé, amor, mansidão e ânimo pronto, como a Palavra de Deus; que
nela meditem e sobre ela conversem; que a escondam no coração e manifestem os seus
frutos em suas vidas”. 7
Em associação com Lucas 8:18, “vede, pois, como ouvis”, oferecerei alguns
ensinos Puritanos junto com os quais as minhas próprias observações sobre ouvir a
Palavra de Deus, dividindo o assunto em três pensamentos: Como se preparar para a
Palavra pregada, como receber a Palavra pregada e como praticar a Palavra pregada.
Enquanto estudamos cada ponto, devíamos nos perguntar: Estou realmente ouvindo a
Palavra de Deus? Sou um bom ouvinte do evangelho proclamado ou sou apenas um
ouvinte crítico ou descuidado? Percebo, disse Charles Simeon, que todo sermão
“aumenta nossa salvação ou nossa condenação”?8 Estou ensinando aos meus filhos como
serem bons ouvintes?
_____
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Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito: Carlos Alberto
Diáconos Hoje: Jorge e Edson
Pregador: Noite/Rev. Cláudio Mota
17/07/11

♥

CESTA DO AMOR: Lembramos aos amados irmãos que tragam suas doações
em gêneros alimentícios não perecíveis (arroz, feijão, açúcar, café, biscoito, etc.), para
que a Junta Diaconal prepare as cestas.

♥

ENLANCE MATRIMONIAL: No dia 23 de julho ás 19.30h, será o casamento
dos jovens, Andrea e Darlan. Local: no Cerimonial Villa Toscana em Itapuã. Que o
Senhor os abençoe! A Igreja esta convidada.

 CIRURGIA: O nosso Pastor Ricardo se submeteu a uma cirurgia na última
quarta-feira, já está em casa, e passa bem. A Igreja deve continuar em oração pela
plena recuperação do amado pastor.


 TRABALHO NOS LARES: No dia 21.07.2011, 5ª feira, às 19:30h, na casa
dos nossos amados irmãos Sr. Sebastião e Sra. Zélia. Rua Comendador Bernardo
Catarino, nº.63 Apt. 401, na Barra. Os irmãos da Igreja devem orar e participar do
estudo da Palavra de Deus, naquela ocasião.


 ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: Hérrmeso, Ivone (amiga de Evanice), Suzana
(irmã de Márcia), Eliana Lisboa, Adenias, Pb José Ribeiro, Sr. Sebastião e D.Zélia,
César Rui, Cremilda e Igor, Maria Aparecida, Oleone, Reginaldo, Helena, João
Fontes, Paulo Vitor, Wagner Gilberto Cajazeiras, Yêda Cajazeiras, Marco Antonio, D.
Alzerina, D.Marinalva, e Wellington Pereira “Cura-me, Senhor, e serei curado,

salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor” (Jr 17.14)

