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Culto Matutino
Leitura Bíblica: Gn 3
Oração de Adoração
Hino: 163 (Direção Divina)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 3
Hino: 221 (Um Vaso de
Bênção)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

Culto Vespertino
Leitura Bíblica: Gn 4
Oração de Adoração
Hino: 21 (Deus de Abrão)
Leitura Bíblica: Sl 4
Oração e Confissão
Hino: 68 (Necessidade)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 4
Hino: 63 (As Muitas Bênçãos)
Oração de Gratidão
Mensagem
Santa Ceia
Hinos: 266, 260, 269,340
Oração Final
Saudações

ANIVERSARIANTE DA SEMANA
♦ Tânia Domingues Rocha 11/07
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!

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

DATA: 10/07/2011

BOLETIM Nº. 27

O CRENTE ESTÁ SEGURO
Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo
da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a
carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a
qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim,
mas também a todos quantos amam a sua vinda. (II. TM. 4-6/8).
Vemos, na afirmação acima, que o Apóstolo Paulo olha em três direções: Para
baixo, (para a sepultura), para trás, (para seu apostolado) e para diante, (para o dia da
prestação de contas).
Ao olhar para baixo, ele o faz sem temor, quando diz: Estou sendo já oferecido
por libação, isto é: sou como uma ovelha sendo levada ao sacrifício. Tudo já está
preparado, só falta receber o golpe mortal e logo tudo estará terminado. Ele diz: E o
tempo da minha partida é chegado. Com calma, ele via o seu fim - a sua morte, de
perto, mas, diferente de muitos, não demonstrava terror nem medo.
Ao olhar para trás, para sua vida ministerial, pôde fazê-lo sem envergonhar-se.
Disse: Combati o bom combate- Falou como um bom soldado. Combati na guerra
contra o mundo, a carne e o diabo, da qual muitos retrocederam, querendo evitá-la.
Completei a carreira – Foi alguém como um bom atleta, que havia corrido e
conquistado o prêmio. Correu à carreira, atravessou todo o território que para ele foi
demarcado, embora íngreme, não se desviou para direita nem para a esquerda, diante
das dificuldades, e nem ficou desencorajado ante a extensão do caminho. E agora,
pode ver o seu alvo. Guardei a fé – Fala como mordomo. Conservei puro aquele
glorioso evangelho que foi posto ao meu encargo. Não o misturei com as tradições
humanas e nem alterei a sua simplicidade com as minhas próprias invenções, e nem
permiti que outros o adulterassem, sem oferecer-lhes resistência formal. Ele estava
dizendo que como soldado, como atleta, e como mordomo, ele não estava

envergonhado. Feliz o crente que, quando deixa este mundo, pode legar à posteridade
um testemunho como este. Uma boa consciência não pode salvar homem algum,
nem lavar seus pecados, nem elevá-lo na direção do céu um milímetro sequer. No
entanto, serve de visitante agradável ao chegar ao leito, na hora de nossa morte.
Ao olhar para diante: Para o grande dia da prestação de contas, ele faz sem
qualquer senso de dúvida ou incerteza: Já agora a coroa da justiça me está
guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim,
mas também a todos quantos amam a sua vinda. Estava dizendo: uma gloriosa
recompensa está preparada e reservada para mim, ou seja, aquela coroa que será
conferida exclusivamente aos justos, no grandioso dia do julgamento final. O Senhor
dará essa coroa para mm, o meu trabalho na terra está terminado, só me resta agora
aguardar o recebimento dessa coroa, e nada mais. Ele falou sem nenhuma hesitação
ou senso de desconfiança. Ele reputava a coroa como algo já garantida, que já lhe
pertencia. Paulo sabia de todas as circunstâncias daquele dia solene: o grande trono
branco, a humanidade inteira reunida, os livros abertos, o desvendamento de todos os
segredos dos homens, os anjos como testemunhas, a temível sentença, a eterna
separação entre salvos e perdidos - nada o abalava. Sua poderosa fé saltava por cima
de tudo, e ele via somente a Jesus, seu advogado, o sangue da aspersão e os pecados
perdoados. Disse ele: Uma coroa me está reservada. O próprio Senhor a entregará a
mim.
A segurança do crente não é mera fantasia ou sentimento. Não é resultado de
elevado espírito de júbilo natural, e nem de temperamento sanguíneo ou estado
emocional. É um dom positivo do Espírito Santo, que todo crente deve buscar ter
como alvo. O Homem convertido pode atingir tal grau confortável de confiança em
Cristo que, de modo geral, sinta-se inteiramente confiante de que recebeu o perdão
de seus pecados e está seguro em sua alma, sentindo-se mui raramente perturbado
por dúvidas, raramente desencorajado por medos, raramente aflito diante de ansiosas
indagações. Em suma, embora assaltado por muitos conflitos internos, em luta contra
o pecado, esperará a morte e o juízo sem qualquer temor. O Apóstolo Paulo declara:
Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados,
nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em
Cristo Jesus nosso Senhor. (Rm.8-38/39) e diz: Sabemos que se a nossa casa
terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não
feita por mãos, eterna, nos céus. (II Co.5-1.) e afirma: Sei em quem tenho crido e
estou certo que é poderoso para guardar o meu deposito até aquele dia. (II Tm.112).
A segurança do crente é o resultado de uma fé plenamente desenvolvida, forte,
que se apega à promessa de Cristo.
A minha oração é que você querido irmão, esteja firme e seguro quanto à sua
salvação, como o Apóstolo Paulo, e todos os santos do passado, confiando
inteiramente na graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Autor Desconhecido.

Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito: George Póvoas
Diáconos Hoje: Sidnei e Edson
Pregador: Manhã/ Rev. Ricardo Rios Melo/Noite/Rev. Ricardo Rios Melo
10/07/11

♥

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.
ΕΕ

OFERTA MISSIONÁRIA: Hoje será levantada uma oferta missionária, no culto
matutino e vespertino para auxílio aos nossos missionários.

ΕΕ

SANTA CEIA: Hoje, no culto vespertino teremos a celebração da Santa Ceia do
Senhor. Preparemo-nos em oração.

ΕΕ

TRABALHO NOS LARES: No dia 21.07.2011, 5ª feira, às 19:30h, será 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.

ΕΕ

ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: Pablo, 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

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

Wellington Pereira

CONFISSÃO DE FÉ
Pergunta 55. Como Cristo faz intercessão?
Resposta: Cristo faz intercessão apresentando-se

em nossa
natureza, continuamente, perante o Pai, no céu, pelo mérito de
sua obediência e sacrifício cumpridos na terra, manifestando a
sua vontade que seja ela aplicada a todos os crentes, respondendo
a todas as acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de
consciência, não obstante suas faltas diárias, dando-lhes acesso,
com confiança, ao trono da graça e aceitando suas pessoas, e seus
serviços.
Referencia Bíblica: Hb 9.24, Hb 1.3, Jo 17.9,20,24, Rm
8.33,34, Rm 5.1,2, I Jo 2.1,2, Hb 4.16, Ef 1.6, I Pe 2.5

