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Culto Matutino

Culto Vespertino

Leitura Bíblica: Gn 6
Oração de Adoração
Hino: 11 (Trindade Santíssima)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 6
Hino: 68 (Necessidade)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

Leitura Bíblica: Gn 7
Oração de Adoração
Hino: 27 (Um Hino ao Senhor)
Leitura Bíblica: Sl 6
Oração e Confissão
Hino: 71 (Perdão)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 7
Hino: 33 (Maravilhas Divinas)
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 57. Que benefícios Cristo adquiriu pela sua
mediação?
Resposta: Cristo, pela sua mediação, adquiriu a redenção,
juntamente com todos os mais benefícios do pacto da graça.
Referencia Bíblica: Hb 9.12, I Co 1.30, Rm 8.32, II Co 1.20

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: 24/
24/07/2011
2011

BOLETIM Nº. 29

Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia
eterno. (II.Pd.3-18)
Estamos crescendo na graça? Estamos avançando em nossa religião cristã?
Estamos fazendo progresso? Para o membro de igreja, cristão meramente formal,
domingueiro, não se pode esperar que tenha muito interesse em crescer na graça.
Para ele é loucura: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de
Deus, porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas s discernem
espiritualmente. (II.Co.2-14).
Porém, todo aquele que empenha-se pelo bem da sua alma, e que tem fome e
sede de justiça demonstra o maior interesse pelo assunto. O tempo está escoando
rapidamente. A vida passa depressa. O nosso cristianismo será submetido a teste, e
será averiguado se construímos sobre a rocha ou sobre a areia. Convém examinarmos
a nós mesmos, periodicamente, fazendo um balanço das nossas almas. O crescimento
na graça é parte essencial da verdadeira santidade e, portanto, do desenvolvimento
cristão.
Três coisas que devemos estabelecer: 1. A realidade do crescimento na graça O aumento no grau, nas dimensões, na força, no poder e no vigor das graças que o
Espírito Santo implanta no coração do crente. Cada uma dessas graças cristãs
admitem desenvolvimento, progresso, aumento. O arrependimento, a fé, a esperança,
o amor, a humildade, o zelo, a coragem e coisas semelhantes podem ser pequenas ou
grandes, fracas ou fortes, débeis ou vigorosas, podendo variar enormemente em uma
mesma pessoa, em diferentes períodos de sua vida. Quando alguém está crescendo
na graça é porque o seu senso de pecado está se aprofundando, sua fé está sendo
fortalecida, sua esperança mais esclarecida, seu amor se ampliando, sua vida
espiritual cada vez mais marcante. Tal crente vai sentindo mais poderosamente o
poder da piedade em seu próprio coração. Ele mostra mais desse poder em sua
vida diária. Ele vai avançando de força em força, de fé em fé, de graça em graça,

como diz o Apostolo Paulo: A vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo
amor de uns para com os outros vai aumentando. (II.Ts.1.3) e estais praticando
isso mesmo (o amor), para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo,
vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. (1.Ts.4-10). 2. A
importância do crescimento na graça – É a maior evidência de saúde e
prosperidade espirituais do crente. Numa criança, numa flor ou numa árvore
quando não há crescimento, alguma coisa está errada. A vida saudável em um
animal ou vegetal, sempre se mostra através do progresso e crescimento. Assim,
nossas almas, se elas estão progredindo estão crescendo. O crente que sente mais
alegria e paz em sua crença e dispõe do mais claro testemunho do Espírito em
seu coração, é aquele que está crescendo na graça. É o segredo da nossa utilidade
para com o próximo. A nossa influência para o bem sobre as outras pessoas,
depende em grande parte do que elas vêem em nós. Eles medem o cristianismo
tanto com os seus olhos quanto com os seus ouvidos. O crente que para, e
continua sendo sempre o mesmo homem, com as mesmas faltas, fraquezas,
pecados e debilidades, não consegue exercer uma boa influência. Aquele que está
sempre melhorando e avançando, abala e desperta as mentes, fazendo a
humanidade pensar. O crescimento na graça agrada a Deus. É maravilhoso que
qualquer coisa feita por criaturas imperfeitas como nós possa dar prazer ao Deus
Altíssimo, como diz o Apóstolo Paulo: Irmãos, nós vos rogamos e exortamos no
Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis
viver e agradar a Deus, e efetivamente estais fazendo, continueis progredindo
cada vez mais. (1.Ts.4-1). Os crentes são responsáveis pelo seu crescimento na
graça. É um absurdo querer que um homem não-convertido, morto em seus
pecados, cresça na graça. Mas, um crente que foi vivificado pelo Espírito Santo e
está vivo, espera-se que ele cresça na graça, pois tem um novo principio
operando em seu homem interior e um dos seus deveres solenes é não abafar esse
princípio. Negligenciar o crescimento espiritual furta seus privilégios e entristece
o Espírito Santo. Deus deleita-se em dar maior graça ao crente. Nós seremos os
únicos culpados se não estivermos crescendo espiritualmente. 3. A marca do
crescimento na graça- Humildade crescente – O homem cuja alma está
crescendo sente mais a própria indignidade e pecaminosidade, a cada ano que
passa. Quanto mais um crente aproxima-se de Deus, tanto mais ele percebe a
santidade e as perfeições de Deus e a sua própria indignidade e imperfeições,
como diz o salmista: Mas eu sou verme e não homem; opróbrio dos homens e
desprezado do povo. (Sl.22-6) e o Apóstolo Paulo: Eu sou o menor dos
apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. (1.Co.159).Quanto mais o crente avança na sua jornada para o céu, tanto mais se humilha
diante do Deus Santo e Soberano.
Que Deus nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, dia a
dia na nossa vida, e todos nós, possamos viver humildemente para o inteiro
agrado de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pbt. George Washington P. Póvoas Junior

Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito: Adelaor Fernandes
Diáconos Hoje: Jorge e Edson
EBD: Manhã/ Pbt. George Póvoas
Pregadores: Manhã /Rev. Cláudio Mota/ Noite/ Pbt. Edson Gomes

24/07/11

♥

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.

♥ LAR CRISTÃO: No dia 30/07, sábado ás 19h aqui na Igreja. Os
irmãos devem orar e agendar a data. Participem!

♥ BODAS! Parabenizamos o casal Pbt. George e Ivelise (26/07)
completando 31 anos de casamento. Que o Senhor os abençoe!!!!
“O que Deus ajuntou não separe o homem” (Mc 10.9)



ORAÇÃO: O Pastor Ricardo encontra-se em casa, em
recuperação de sua cirurgia. A Igreja deve continuar em oração
para que Deus o restabeleça muito em breve.




ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: Hérmeso, 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)

