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“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna”
- Romanos 6:22 -
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MÊS DA JUVENTUDE E ADOLESCENTES

TUDO SE FEZ NOVO

NA MINHA COMUNHÃO COM O PRÓXIMO
Olá, Igreja. Tudo bem com vocês? Espero que
este tempo de cultos online da juventude esteja
sendo abençoador para sua vida. Nesta terceira
semana, trabalharemos a temática da relação com
o próximo. Já falamos sobre o novo de Deus para
nossa vida particular, no nosso relacionamento
com Deus, e agora entramos em um terceiro
nível de novidade de vida que Deus quer oferecer
para você.
Em Êxodo 20:1-17, Deus entrega a Moisés, e
consequentemente ao seu povo, as 10 leis, ou
mandamentos, para que todos vivessem bem e
agradassem ao Senhor. O primeiro nível dessas
leis diz respeito ao relacionamento com o próprio
Yahweh (Javé). Assim, os 4 primeiros mandamentos
dizem respeito ao nosso relacionamento com
Deus. Os 6 últimos, no entanto, dizem respeito
ao nosso relacionamento com o próximo: honrar
pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar,
não dar falso testemunho contra o seu próximo
e não cobiçar os bens do seu próximo. Esses dois
níveis, mais tarde, foram sintetizados por Jesus
ao ser questionado por um escriba, em Marcos
12:30-31, sobre qual o principal mandamento de
todos. A resposta de Jesus é bastante conhecida:
“Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração,
de toda sua alma, de todo o seu entendimento
e com toda a sua força” e “Ame o seu próximo
como a si mesmo”. É interessante notar que esses
mandamentos não foram ditos explicitamente em
Êxodo, mas que são eles que Jesus cita como os
maiores mandamentos.
Uma história muito preciosa sobre
relacionamento na Bíblia é a de Esaú e Jacó.
Após enganar seu pai, Jacó acaba por roubar a
primogenitura e a bênção que estava reservada ao
filho mais velho, Esaú. Com medo do irmão mais
velho, Jacó foge e vai viver longe da família, sem
notícias dos pais e do irmão. Não quero focar aqui
no processo de engano, mas na reconciliação. A
história da reconciliação pode ser encontrada em

Gênesis 32 e 33. A primeira lição que podemos
tirar é que antes de reconciliar com seu irmão, Jacó
teve um encontro com Deus. Em Gênesis 32:22-31
vemos o famoso relato da luta de Jacó com o anjo
de Deus. Ali, Deus muda seu nome: agora não se
chama mais Jacó, mas sim Israel. Seu novo nome
significa “o homem que vê Deus”.
Depois de se encontrar com Deus, o antigo Jacó
(agora Israel) encontra com Esaú. Após se prostrar
7 vezes com rosto em terra, demonstrando total
rendição ao seu irmão, Esaú corre ao encontro
dele, o abraça, põe os braços em volta do seu
pescoço e o beija, e eles choram juntos (Gn 33:34). Que cena maravilhosa! Que momento sublime.
Nesse momento de quebrantamento e de se
achegar um ao outro, Jacó pronuncia uma frase
muito bela: “ver o seu rosto é como contemplar
o semblante de Deus” (Gn 33:10). Creio que
muitas vezes nos falta isso: nos aproximarmos do
nosso irmão a quem magoamos com rendição,
humildade e arrependimento, entendendo que o
seu irmão é imagem e semelhança de Cristo. E da
mesma maneira, o que foi magoado, receber o seu
opressor com um abraço caloroso, um beijo e um
choro de arrependimento conjunto.
Deus espera de nós que amemos o nosso
próximo como amamos a Ele. Se não amamos
nosso próximo que vemos, é impossível dizer
que amamos a Deus (I João 4:20). Deus quer
mudar nosso nome e história. Ele quer fazer
algo novo nos relacionamentos pessoais. Se
permita ser tocado por Ele e transforme seus
relacionamentos, sejam eles em sua casa, no
trabalho, na universidade, na Igreja, ou por onde
você for.
“Esforçai-vos para viver em paz com todas as
pessoas e em santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor.” Hebreus 12:14
No amor de Cristo,
Seminarista Cliff Gonçalves

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Não temos dúvidas de que vivemos dias em que devemos orar mais. Além do temor generalizado
de contaminação pelo vírus COVID-19, tem as fragilidades naturais desse tempo de incertezas. A
vida se tornou frágil demais, os recursos migraram e a esperança de muitos arrefeceu. O que fazer
diante desse quadro? Só há um caminho acertado nessas horas que começa com a oração. Esse
caminho é o Senhor Jesus, a nossa única Esperança e o Verdadeiro Deus. Para nos achegarmos
a Ele, devemos iniciar pela oração firme e segura. Procure participar da vida de oração da sua
Igreja, para juntos estarmos mais próximos do Salvador Jesus.
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MINISTÉRIO ATOS

18 participantes; 5 visitantes.

Texto: Colossenses 3:1-4
Tema: Procurem as coisas que
são do alto.
Quebra-gelo: Quem procura
sempre alcança? O que você
acha?
Transição: No texto, o apóstolo
Paulo indica o caminho para
encontrar coisas preciosas.
Perguntas para discussão
nos PGM:
1. Onde podemos achar as
coisas de Deus? V.1
2. Pensamos mais nas coisas do
alto ou nas coisas terrenas? V.2
3. Onde a verdadeira vida está
escondida? V.3
Conclusão:
Devemos procurar as coisas
que são do alto, pois elas são
verdadeiras e eternas.
MÊS DA JUVENTUDE

Atividades Semanais
DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – CULTO ON-LINE (YouTube da Igreja)
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE
QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

DEMAIS DIAS:
21:00h – Culto de Oração em
casa.
EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de
cada família da igreja, para
atender ao isolamento social
solicitado pelas autoridades.

19H

Missionários em Trento, Itália:

Radical Amazônia:

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Natalino Pereira de Souza Filho e Hanna
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Igreja Batista em Guarabu
SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração
Pelo despertamento espiritual
na igreja; pelo pastor Ivan e
família; pelos membros afastados
da igreja; pelos PGM; pelos líderes
e Líderes em Treinamento de PGM;
Pelo Pr Luiz Cláudio e família; por
conversões; pelos adolescentes e
jovens; Pedro Marcolino da Silva
(pai do ir. Claudir); Cícero Galdino
dos Santos (pai da ir. Raquel);
Diego Fernandes; Edir Leite (mãe
da ir Adriana); Everaldo (esposo
Alizete); Leocina; Rosenilda dos
Santos Dias; Dc. Adenair; Nair
Bastos, Silvia Maria da Conceição;
Lauzira; Maria das Neves; Thereza
Ruas; Jathir; Lusa; Maria da
Rocha Percu; Evanilde; Cliff e
Camila; Carlos Tavares; Dc. Neisil;
Brito; Nilza; Priscila; Charles;
Tereza Jussara.

CULTO NOITE (19h / on-line / youtube)
TUDO SE FEZ NOVO
(Mês da Juventude e Adolescentes)

Tema: A solidariedade que consola.
Quebra-gelo: O que mais precisa a pessoa
que sofre?

- Direção: Letícia Santos

Transição: No texto, os amigos de Jó vem
visita-lo na sua hora mais difícil.

- Abertura

Perguntas para reflexão nas famílias:

- Prelúdio Coral “Sons da Colina” (STBSB)
- Música Tema

1. Você é solidário com os que sofrem? V.11

- Leitura Bíblica + oração do dirigente
I João 3:16-18 e 4:7-11

2. Você é sensível ao sofrimento do próximo?
V.12

- Louvor 1ª Igreja Presbiteriana Independente
de Aracaju

3. Como podemos ser solidários com os que
sofrem? V.13
Conclusão:
A solidariedade é uma virtude que consola os
que sofrem. Como você a tem cultivado?

”E será que antes que clamem
eu responderei; estando eles
ainda falando, eu os ouvirei”.
Isaías 65:24

- Oração do convidado
- Participação Especial Coral Sons da Colina
(STBSB)

Parabéns pra você...

- Mensagem Pr. Josué Valandro Júnior

Andrews Paul M. Tavares
Rodrigo de Souza Vidal
Zelma Costa Garcia
Marcio Gonçalves
Waldette da Silva
Gilson Alvares Cabral
Irinéia Fraga de Jesus

- Avisos finais
- Louvor de Encerramento

Em destaque
A fidelidade dos membros nos
dízimos e ofertas é uma obra de fé
que abençoa toda a membresia. Que
Deus assim nos sustente.
Banco Bradesco
Ag. 3184
CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

Frequência aos nossos cultos na
quarta-feira e domingo: a igreja
pode e deve frequentar, observando
as restrições de isolamento social,
comorbidades, grupo de risco e
cuidados com a saúde e higiene
pessoal. Por enquanto só estamos
utilizando o nosso Santuário. Os
zeladores voltaram ao horário
normal de trabalho e a secretaria
mudou o padrão de atendimento
para cooperar com os cultos on-line:
SECRETARIA -presencial:
domingo: 9 às 12h; segunda:
FOLGA; terça, quinta e sexta: 13
às 18h; quarta: 18 às 21h; sábado:
FOLGA; 15 horas de home-office.
A próxima reunião de reavaliação
para o retorno da normalidade está
marcada para o dia 06/09, após a
Ceia do Senhor.

EBD DURANTE A PANDEMIA
A coordenação da EBD vem informar
que está nos preparativos para o
retorno das aulas de maneira virtual.
As aulas serão postadas no YouTube
da Igreja. Estudaremos a revista
“Religiões e Religiosidades”. Nos
ajudem em oração.

REUNIÃO E ASSEMBLEIA
25/08, terça-feira, às 19:00 horas.
1. Serão realizadas no mesmo dia,
uma seguida da outra; 2. A primeira
meia hora é para montar a pauta, e
o restante do tempo é destinado a
realização da assembleia; 3. A agenda
será mínima e indispensável; 4. O
exame de contas deve se reunir antes
para apreciar o relatório financeiro
e emitir o parecer (no santuário, de
máscaras, com distanciamento); 5.
O local da reunião será no nosso
Santuário, e todos os participantes
devem observar as regras de higiene
e distanciamento social; 6. Por conta
disso, os membros em condições
devem comparecer.

LIVES DE ESTUDOS BÍBLICOS
QUARTAS, 17h

QUINTAS, 18:30h

QUINTAS, 19:30h

DOMINGO, 17:30h

ESTUDO BÍBLICO

IDA AO TEMPLO

PGM MONERÓ

DÍZIMOS E OFERTAS

26/ago
26/ago
26/ago
27/ago
27/ago
29/ago
29/ago

ESTUDO BÍBLICO

Texto: Jó 2:11-13

PGM ATOS

CULTO MANHÃ (on-line)

CULTO NAS FAMÍLIAS

CADA LAR UM TEMPLO,

CADA REUNIÃO UM CULTO,
MAS

UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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