V - Nossa Tarefa Contínua
3. O Ministério Cristão
A igreja e todos os seus membros
estão no mundo, a fim de servir. Em
certo sentido, cada filho de Deus é
chamado como cristão. Há, entretanto,
uma falta generalizada no sentido de
negar o valor devido à natureza
singular da chamada corno vocação ao
serviço de Cristo. Maior atenção neste
ponto é especialmente necessária, em
face da pressão que recebem os
jovens competentes para a escolha de
algum ramo das ciências e, ainda mais
devido
ao
número
decrescente
daqueles que estão atendendo à
chamada divina, para o serviço de
Cristo.
Os que são chamados pelo Senhor
para o ministério cristão devem
reconhecer que o fim da chamada é
servir. São, no sentido especial,
escravos de Cristo e seus ministros nas
igrejas e junto ao povo. Devem exaltar
suas responsabilidades, em vez de
privilégios especiais. Suas funções
distintas não visam a vangloria; antes,
são meios de servir a Deus, à igreja e
ao próximo.

KIDS
Respond if you
know the
answer:

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17

1. How many and what are the
Books of the Law?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
2. Who wrote the Books of the
Law?
_______________________
_______________________
_______________________
Profa. Jerusa Soares

As igrejas são responsáveis perante
Deus por aqueles que elas consagram
ao seu ministério. Devem manter
padrões elevados para aqueles que
aspiram à consagração, quanto à
experiência e ao caráter cristãos.
Devem incentivar os chamados a
procurarem o preparo adequado ao
seu ministério.

PARTICIPAÇÃO DA IGREJA
BATISTA DA LIBERDADE
NA OBRA MISSIONÁRIA:

Cada cristão tem o dever de
ministrar ou servir com abnegação
completa; Deus, porém, na sua
sabedoria, chama várias pessoas
de
um
modo
singular
para
dedicarem sua vida de tempo
integral, ao ministério relacionado
com a obra da igreja.

US$ 1,468.00

Continua na proxima edição...

Oferta para Missões Mundiais
US$ 1,510.90
Oferta missionária para as
vítimas do Tsunami

Oferta para o plano
cooperativo da Convenção
Batista do Sul
US$ 1,354.00

A Deus seja dada toda
honra e toda a glória!
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A FIDELIDADE BÍBLICA
Uma das coisas que deve chamar-nos a atenção no estudo da Bíblia é a sua
fidelidade ao registro histórico. Considerando que é um livro que foi sendo
escrito pela revelação de Deus ao homem, por cerca de 1500 anos, poderíamos
mesmo pensar que, através do tempo, alguns “acertos” fossem dados pelos
escritores na história que narravam, de forma que certos aspectos
constrangedores ou delicados fossem sendo ocultados para tornar a narrativa
mais bonita ou coerente com a mensagem.
Mas não é isto o que acontece. A fidelidade bíblica é impressionante. Vejam
que para melhorar a biografia de alguns personagens que estão presentes na
linhagem de Cristo, certos fatos poderiam ter sido omitidos, ou mesmo trocados
em sua essência. Por exemplo:
-

Porque mencionar que “de Judá, nasceu Tamar”, numa evocação
daquele episódio tão negativo da vida do irmão de José que se junta à
sua nora, tornando-a como prostituta, e tem filhos com ela?...

-

Por que citar que “de Davi, da que fora mulher de Urias”, numa
lembrança daquela triste passagem do grande rei de Israel, quando
atraiçoa o seu fiel soldado, adultera com sua mulher e o envia depois à
morte?...

Mas é isto exatamente que confere a ela a sua autenticidade. Abraão, o
grande pai da fé poderia ter sua biografia melhorada, ocultando-se aqueles
momentos de mentira diante de Abimeleque e depois diante do rei de Gerar;
Davi poderia ter sua imagem de “homem segundo o coração de Deus”
melhorada em muito, se o episódio de Urias não fosse contado; a vida pregressa
de Paulo; os altos e baixo de Pedro...Todos esses momentos, no entanto, sendo
registrados, conferem ao livro santo a sua autenticidade e fidedigninade. As
pessoas nos são apresentadas com seus erros e acertos, de forma que
possamos entrever a mão de Deus conduzindo a história mesmo que através de
pessoas que erram e falham, mas que se recuperam e honram a Cristo.
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CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
ABERTURA
Prelúdio
Hino

Escola Bíblica Dominical – Todos os domingos às 10:00h. Abril - Aniversário
da EBD – 225 no mundo – 150 no Brasil – 3 meses na Liber. Será você o aluno
exemplar da EBD durante esse mês?

Teclado

SAUDAI O NOME DE JESUS – 59 HCC

Congregação

Oração

Dirigente

Boas-Vindas

Dirigente

Celebração

CELEBRAÇÃO
SENHOR, TE QUERO
Grupo de Louvor e Adoração

Participação Especial

Ensaios Grupo de Louvor - sábados às 3:00 PM. Se você faz parte desse
grupo, não deixe de participar.

Capelania – No próximo sábado, 23 de abril, às 19:30h, culto de
cerimônia de entrega das credenciais de capelães. Teremos a presença
da equipe da Capelania Internacional e muitos visitantes. Participe!

Grupo Jovens

BECAUSE OF WHO YOU ARE

Jovens e Congregação

AS THE DEER

Grupo Jovem

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Congregação
MISSÕES

Momento Missionário

Pr. Ilton Pereira

Diretor Executivo da JMN – Convenção Batista Brasileira
Hino Oficial de Missões Mundiais 2005

Congragação

COMUNHÃO
Confraternização e Oração

Congregação

ANIVERSARIANTES DO MÊS
“O Senhor te abençoe e te guarde.”
06 – Luiz Mauro Machado Junior
14 - Sandoval Carvalho
26 - Maria de Fátima Lacerda

Grupo de Louvor e Adoração
ACLAME AO SENHOR
QUERO ÁGUA VIVA

ESCALA DE SERVIÇO

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor,
servis.” Colossenses 3:23 e 24

Hoje

PALAVRA
Mensagem

Pr. Sebastião Carlos Baptista

Reflexão

Congregação
ENCERRAMENTO

Oração Final

Pr. Ilton Pereira

Benção Apostólica

Pr. Sebastião Carlos Baptista

Polúdio

Teclado

COMUNICAÇÕES
Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e
traga visitantes. Estamos estudando o livro de Romanos. Não deixe de
participar.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
-

13 - Ana Conceição
25 - Jorge Luces e Elizânia Garcia

LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-se a Deus
aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que
maneja corretamente a palavra da verdade. (2 Timoteo 2.15). Pegue a
tabela da leitura na recepção.

ADORAÇÃO
Cânticos

Num. 6.24.

Pela Diretoria da Igreja.
Pela Unidade da Igreja.
Por Soraya Dunham e familia.
Pelo Pr. Levy Penido.
Pelos enfermos .

Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Jerusa Soares
Solenir,Neuza,Sebatião
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
David e Evanise

Próximo domingo
Luiz Mauro Machado
Elizanea e Dorinha
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
David e Evanise

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular
ligado durante a realização de qualquer atividade na Igreja.
IRMÃOS - O envelope de dízimo tem um novo item: FUNDO PRÓ
TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com
tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.” II
Corintios 9.7. Os valores desse fundo não serão utilizado para
nenhuma outra finalidade, a não ser a compra do templo.

Querido visitante – Sua presença é muito importante. Volte Sempre!

“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”

Salmo 122:1

