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Culto Matutino

Culto Vespertino

Leitura Bíblica: Gn 8
Oração de Adoração
Hino: 52 (Glória e Coroação)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 8
Hino: 62 (Hino de Gratidão)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

Leitura Bíblica: Gn 9
Oração de Adoração
Hino: 19 (Rei Sublime)
Leitura Bíblica: Sl 7
Oração e Confissão
Hino: 128 (Comunhão Preciosa)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 9
Hino: 221 (Um vaso de Bênção)
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 58. Como nos tornamos participante dos benefícios
que Cristo Adquiriu?
Resposta: Tornamo-nos participantes dos benefícios que Cristo
adquiriu, pela aplicação deles, a nós, que é especialmente a obra
de Deus o Espírito Santos.
Referencia Bíblica: Jo 1.12, Jo 3.5,6

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: 31/
31/07/2011
2011

BOLETIM Nº. 30

A MULHER CRENTE
A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos a
derriba.
(Pv.14.1).
A Palavra de Deus, citada acima, afirma que a mulher sábia edifica a
sua casa. Mas nós perguntamos: acaso o Senhor está se referindo à mulher culta,
estudada, de grande saber e desenvolvimento intelectual, com formação em
cursos superiores? Certamente que não.
No livro dos Salmos, a Palavra afirma que o temor do Senhor é o
principio da sabedoria, e com os humildes está à sabedoria.
A Palavra de Deus está falando da mulher dotada de humildade
espiritual na presença do Deus vivo, tenha formação acadêmica ou não, como
Sara, que sendo mulher estéril, e da idade de noventa anos, e já tendo cessado
nela, o costume das mulheres, contudo, cheia de fé e de temor a Deus, não
duvidou da promessa do Senhor, em lhe abençoar, dando-lhe um filho em sua
velhice, colocando-a como mãe das multidões das nações pelo concerto que o
Senhor havia feito com o seu marido, o nosso Pai na fé, o patriarca Abraão,
sendo este da idade de cem anos.
Exemplo também vemos na sabedoria de Rute, que após ter ficado
viúva e vendo sua sogra órfã, apegou-se a ela, e apegou-se ao seu Deus,
recusando-se voltar para o conforto da casa de seus pais, terra onde nascera,
optando em acompanhar e amparar a sua sogra em sua aflição, acompanhando-a
a um povo que dantes não conhecia, e foi galardoada pelo Senhor pelo seu feito,
e pela sua sabedoria.
Vemos também a sabedoria de Ana, quando atribulada, humilhada, e
excessivamente irritada pela sua competidora, porque o Senhor lhe havia cerrado
a madre, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou
abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente

atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não
te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da
sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. (1.Sa.1.11).
E aconteceu que na mesma noite, o Senhor se lembrou de Ana, e
ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel. O Senhor honrou
a sua fé, a suja humildade, a sua sabedoria em buscar ao Senhor, e assim, livrou-a
das suas angústias e tribulações, dando-lhe muita alegria.
Entretanto, vemos registrado na Escritura, a atitude de algumas
mulheres néscias, que pela sua insensatez transpassaram a si mesmas com muitas
dores. Como Eva, que sendo enganada pela Serpente, comeu do fruto proibido e
o deu ao seu marido. Temos o caso da mulher de Ló, que quando o Senhor fez
cair fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma, Gomorra e cidades
circunvizinhas, ela foi desobediente e olhou para trás, e foi convertida numa
estátua de sal.
De maneira parecida, aconteceu com a mulher de Jó, que não
conhecia os propósitos de Deus, e vendo o grande sofrimento do seu marido,
acabou blasfemando contra o Senhor, dizendo a Jó: Ainda conservas a tua
integridade? Amaldiçoa a Deus, e morre. (Jó 2.9). Jó, porém, repreendeu-a
porque ela falava como uma louca. Em tudo, isto não pecou Jó, e pelo Senhor foi
agraciado.
Vemos ainda a Sarifa, mulher de Ananias, a qual, em cumplicidade
com o seu marido, foram apanhados em mentira contra o Espírito Santo de Deus,
e morreram, porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus.
A Palavra de Deus orienta às mulheres sábias, a se ataviarem em
traje honesto, com pudor e modéstia, não com penteados mirabolantes, mas com
boas obras. (1.Tm.2.9) E ensina às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam
sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho,
mestras no bem; para que ensinem às mulheres novas a serem prudentes, a
amarem seus próprios maridos e amarem seus filhos. A serem moderadas, castas,
boas donas de casa, sujeitas aos seus próprios maridos, a fim, de que a palavra de
Deus não seja blasfemada. (Tt.2.3/5). O Apóstolo Pedro ensina que o enfeite
delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, nos adereços de ouro, no aparato
de vestuário, e sim, no honesto comportamento cheio de temor a Deus.
(1.Pe.3.3).
Vemos então, que o Senhor exorta a mulher sobre o seu dever e
procedimento, e alerta que a sua beleza seja no seu modo de agir, na pureza e
santidade do seu coração. Que não se apegue à vaidade, e aos costumes
mundanos, que não se envolva em contendas, e não ande na loucura das paixões
infames.
A nossa oração é que Deus continue abençoando a todas as
mulheres da nossa Igreja, para que sejam sábias diante de Deus e de todos.
Pr. Daniel S.da Silva

Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito /manhã: Carlos Alberto
Presbítero no Púlpito/ noite: Marcus Lane
Diáconos Hoje: Jorge e Edson
Pregador: Manhã /Rev. Cláudio Mota/ Noite/ Rev. Cláudio Mota
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♥

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.

♥BODAS!

Parabenizamos o casal José Sebastião e Zélia (18/07)
completando 58 anos de casamento. Que o Senhor os abençoe!!!! “O
que Deus ajuntou não separe o homem” (Mc 10.9)

 OFERTA MISSIONÁRIA: No próximo domingo será levantada uma

oferta missionária, no culto matutino e vespertino para auxílio aos
nossos missionários.



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)

