ESCALAS

ORDEM DOS CULTOS

Larissa
Isabela
Rodrigo
Gabriel
Diana / Letícia Souza / Monica F.
Fabi(m) / Karla(n) / Letícia Serra / Esther
Lorena e Steffi
Viviane e Luciana - Luciano
Paulo e Rafael
Victor e Ricardo
Gabriel e Gilberto

Dirigente: GABRIEL ÁVILA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRÓXIMO DOMINGO – 26/05
Culto infantil (4 a 6 anos)
Culto infantil (7 a 9 anos)
EBD juniores (10 a 12 anos)
Culto juniores (10 a 12 anos)
Parquinho (m/n)
Berçário (m/n)
Introdutores
Cantina
Livraria
Som e projeção
Direção dos Cultos

Larissa
Isabela
Paulo
Não há aula
Heloisa (m) / Aline (n) / Dani / Scarlett
Ana C. (m) / Valéria (n) / Barbara / Thais
Claudio e Giane
Márcia e Dinah - Ricardo
Vanuza e Rosely
Lucas e Victor
Ricardo e Robson

22/05
Isaac C.

29/05
Reginaldo

05/06
Ananias

12/06
Haroldo

Dever
9h30-12h30

25/05
CADETE

01/06
Renato F.

08/06
Adriano

15/06
Márcio N.

CADETE
25/05

7h30-10h
Rodrigo

10h-13h
Ricardo

13h-16h
Fernando

16h-18h
Júlio

Domingo
9h-11h
11h-13h
18h-20h
20h-22h

19/05
Carlos Ed.
Mateus
Fábio
Wellington

26/05
José Ap.
Flávio
Luciano
Valdir

02/06
Éder
Eduardo
Amorim
Paulo

09/06
Maurício
Guandalini
Agenor
Ronaldo R.

02/06
Reginaldo,
Valter

Dirigente: JOSÉ GILBERTO DIAS DA SILVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Data

Coord.

Dir. de Imagens

19/05

Éder

Rodrigo, Ricardo M.

26/05 Arquimedes

João Ivo, Adalberto

Op. de Câmeras
Pedro A., João Paulo,
Flávio
Matheus C., Rhiad,
Fernando M.

Prelúdio (oração silenciosa)
Hino
Oração
Cântico
Leitura bíblica: Êxodo 3
Cântico – momento de oração
Leitura bíblica: texto base
Hino – ofertório
Pregação
Hino
Oração final
Poslúdio (oração silenciosa)

Querido visitante, obrigado por vir à nossa igreja.
Por favor, faça seu cadastro no kiosk eletrônico.
Leva apenas um minuto.

09/06
Rafael,
Toninho

ESCALA DA TRANSMISSÃO

HORÁRIOS DE CULTOS E REUNIÕES
DOMINGOS
Culto manhã
Culto noite
Classe novos membros
9h30 às 11h
19h às 20h30
11h30
QUARTAS-FEIRAS
Reunião de estudo e oração
19h30 às 21h

SEDE, NÚCLEOS E MINISTROS DA IBR
IGREJA BATISTA REDENÇÃO
Av. Gal. Ataliba Leonel, 3780 – Parada Inglesa
Pr. Marcos Granconato - granconato@igrejaredencao.org.br
IBR GRANDE LOS ANGELES – CALIFÓRNIA (EUA)
Ev. Leandro Boer –leandroboer@igrejaredencao.org.br
EDUCAÇÃO TEOLÓGICA E INTERNET
Pr. Thomas Tronco - thomastronco@igrejaredencao.org.br

A GRANDE RESPONSABILIDADE
DOS PAIS

Culto da Noite

ESCALA DA VIGILÂNCIA (19h-21h30)
26/05
João B.,
Alex

Prelúdio (oração silenciosa)
Oração
Leitura bíblica: Êxodo 2
Hino
Estudo bíblico
Hino – ofertório e aniversariantes
Oração final
Poslúdio (oração silenciosa)
HOJE TEREMOS CLASSE DE NOVOS MEMBROS
ÀS 11H30.

ESCALA DA SEGURANÇA
Quarta
19h-21h30

19/05
Claudio,
Anderson
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Culto da Manhã

HOJE
Culto infantil (4 a 6 anos)
Culto infantil (7 a 9 anos)
EBD juniores (10 a 12 anos)
Culto juniores (10 a 12 anos)
Parquinho (m/n)
Berçário (m/n)
Introdutores
Cantina
Livraria
Som e projeção
Direção dos Cultos

DEVER
10h às 12h30

SÁBADOS
Reunião de jovens (DARASH)
19h

HORÁRIOS DE ABERTURA DA IGREJA
DOMINGO
QUARTA
SÁBADO
MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

NOITE

9h

17h30

19h

9h30

18h

Foi dito, certa vez, o seguinte: “Alguns pais são engraçados.
Eles se recusam a dar aos filhos jovenzinhos as chaves do
carro, pois sentem que eles ainda não têm maturidade
suficiente para tomar as decisões apropriadas que são
imperativas para dirigir com segurança. Porém, eles se
recusam a dirigir a vida religiosa dos filhos porque dizem que
eles devem chegar às suas próprias conclusões” (F. D. Elliott).
Frase curiosa essa! Entretanto, bastante eficaz em revelar
um sério problema: a negligência dos pais no que diz respeito
à educação e à direção dos filhos nos caminhos, no
crescimento e na comunhão com o Senhor.
De fato, é sabido que a criação dos filhos exige tempo,
esforço e paciência que nem sempre os pais têm. Mesmo
assim, isso não torna tais pais maus ou desinteressados, mas
pessoas que tentam se adaptar às novas circunstâncias e
exigências da vida paterna e das fases pelas quais os filhos
passam. Alguns recursos ajudam nesse sentido, como a
compra de produtos como videogames, computadores e
televisões para que os filhos fiquem entretidos no uso de tais
equipamentos enquanto seus pais têm um tempo para si
mesmos. Ou, então, a busca por atividades diárias excessivas
a fim de ocupar o tempo dos pequenos dividindo com outros e
responsabilidade pelo cuidado deles.
Não me entenda mal: essas coisas não são erradas em si e
é compreensível a dificuldade dos pais na educação e cuidado
dos filhos. Entretanto, há um limite, infelizmente não tão fácil
de traçar, entre a lida com as agruras da paternidade em um
mundo atarefado e veloz como o nosso e a negligência
paterna — entenda-se “paterna e materna” — na criação dos
filhos, pequenos e grandes. Mais infeliz ainda é a constatação
tardia de que se tomou o caminho da negligência e que
resultados tremendamente indesejáveis vieram à tona em
caráter permanente, mesmo que depois os pais desejem se
empenhar para minimizar os prejuízos.
Por isso, os pais crentes têm de refletir, à luz das Escrituras,
qual é o seu papel e quais são as atitudes inapropriadas,
apesar de populares hoje em dia, para honrar sua família e a
responsabilidade que receberam de Deus.
Em primeiro lugar, a Bíblia ensina desde seu início aos pais
a inculcar nos filhos a Palavra de Deus: “Estas palavras
que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a
teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando
pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te” (Dt 6.6,7). É
claro que, para isso, tais palavras têm de estar primeiro “no
teu coração”, em uma vida que exemplifica aos filhos os

ensinos do Senhor. E, nesse caso, não vale dizer “faça o que
eu digo, mas não faça o que eu faço”. Ensinar o caminho para
seguirem significa pegar em suas mãos e fazer com eles o
trajeto, o que cansa, mas que tem resultados que perduram
por toda a vida: “Ensina a criança no caminho em que deve
andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele (Pv
22.6).
Em segundo, as Escrituras orientam pais e mães a
trabalhar em conjunto: “Filho meu, ouve o ensino de teu pai
e não deixes a instrução de tua mãe” (Pv 1.8). É muito
comum ouvir um ou outro dizer “eu não tenho muito jeito com
crianças” ou “meu cônjuge faz isso melhor”. Uma educação
em que um dos pais ensina algo e o outro desfaz tal ensino
nada mais é que uma piada de muito mau gosto. Ambos têm
de estar em pleno acordo e esforço na mesma tarefa. Diante
dos filhos, o progenitor que der o pior exemplo é quem acaba
influenciando-os — infelizmente, com uma influência negativa.
Terceiro, a Palavra de Deus ainda instrui os pais a corrigir
e dizer “não” aos filhos: “A estultícia está ligada ao coração
da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela” (Pv
22.15). Essa estultícia é tanto a razão de os pequenos não
poderem dirigir — vide a citação inicial do texto — como não
poderem decidir por si mesmo os rumos da sua vida. Eles têm
de ser ensinados e corrigidos e, de modo algum, podem fazer
o que lhes “der na telha”. A ausência desse tipo de correção,
difícil e chato de ser feito — reconheço isso —, produz um
mal para os rebentos que nenhum pai planejaria fazer: “O que
retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o
disciplina” (Pv 13.24).
Diante disso, o que dizer de certas questões e
circunstâncias? Os filhos devem decidir sozinhos se querem
ou não ir à igreja, ou às reuniões de jovens? Não! Devem se
envolver mais com amigos incrédulos que com os irmãos da
fé? Não! Podem escolher os lugares em que vão sem que os
pais usem os critérios da Palavra de Deus para vetar os
ambientes negativos? Não!
E quanto aos pais? Podem deixar que sua vida espiritual
enfraqueça e, ao mesmo tempo, desejar ou cobrar que os
filhos cresçam espiritualmente? Não! Podem se negar a levar
seus filhos aos cultos com a devida frequência? Não! Podem
deixar de exigir a postura correta dos filhos, ensinando-os o
correto? Não! Podem negligenciar seus deveres paternos
quando cansados, ocupados ou distraídos? Não! Podem fazer
“vista grossa” aos erros dos filhos para não terem o trabalho
que dá exercitar a disciplina? Não! Podem deixar de ser
exemplo positivo em tudo? Não!
É um caminho duro, eu sei. Mas faça e faça bem o que
deve ser feito agora, pois depois não adianta reclamar de
Deus, da vida, da sorte e dos filhos. Dependendo de como os
pais agem agora com seus filhos, colherão um ou outro
resultado, o qual mudará os rumos de suas vidas e de seus
filhos, para bem ou para mal, e de todos ao seu redor: “O filho
sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de
sua mãe” (Pv 10.1).
Pr. Thomas Tronco

ANIVERSARIANTES
Renato Macieira de Brites
Henrique de Oliveira Nivardo

22/mai
25/mai

ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO
Ronaldo Pereira Severo
Débora Tognelli Pereira Severo

19/mai

DATAS IMPORTANTES
MAIO
17-19
18
25
31

Retiro do Remar (Águas de Lindóia)
Dever especial do Dia das Mães
Cadete Plus
Ceia (manhã) / Assembleia Ordinária

JUNHO
08
22
29
30

Belas / Remar
Dever (aniversariantes) / Relp
Cadete Plus
Assembleia Ordinária / Ceia (noite)

CADETE PLUS
A quarta aula do Cadete Plus será no sábado que vem.
Continuaremos com as matérias de Hermenêutica e Panorama
Bíblico. As equipes devem estar a postos às 7:30. Teremos muito
trabalho, pois a frequência das aulas tem chegado a 90 alunos.
Louvamos a Deus por esse trabalho e contamos com a ajuda e
orações de todos os irmãos.
PRIMEIRA REUNIÃO DA NOVA LIDERANÇA
Na semana passada, os pastores e diáconos da IBR se reuniram
para tratar de diversos assuntos concernentes à vida da igreja.
Questões patrimoniais, assuntos ligados à membrezia e decisões
referentes aos rumos da IBR foram discutidos pelos líderes. Orem
pela nova liderança, a fim de que o Senhor continue a conceder
sabedoria e disposição para cada componente.

ESTUDOS EM HEBREUS
Nas quartas-feiras temos caminhado no estudo da Carta aos
Hebreus, versículo por versículo. Já estamos quase concluindo o
Capítulo 4 dessa carta tão importante e desafiadora. A frequência
tem sido boa (uma média de 30 pessoas), mas pode melhorar
bastante. Venha aos cultos de quarta-feira. Temos um período de
oração, cantamos alguns hinos de louvor a Deus e estudamos a
Bíblia - tudo o que um crente deveria buscar.
PROGRAMA DE DOAÇÕES
Alguns irmãos têm participado do nosso programa de doação de
livros. Isso tem ajudado na distribuição do Pequeno Manual de
Doutrinas Básicas, fazendo esse livro chegar a pastores,
seminaristas e missionários. A princípio, distribuímos o livro A prática
da igreja de Deus e o trabalho foi tão amplo que esse livro se
esgotou. Quem quiser participar do programa de doação de livros
deve procurar o Níckolas. Ele dará as informações necessárias.
ANO QUE VEM, EM JERUSALÉM!
Nos dias 13 a 24 de janeiro de 2020 vamos fazer uma viagem a
Istambul e Israel. Quase trinta irmãos da nossa igreja já se
inscreveram para participar desse grande passeio. Em Istambul
visitaremos o Hipódromo Romano, a Mesquita Azul, a Catedral de
Santa Sofia, o Palácio de Topkapi e o Grande Bazar. Também
faremos um passeio de barco pelo Canal do Bósforo. Em Israel
vamos conhecer Jope, ruínas egípcias, Cesaréia Marítima, Megido,
Caná, Nazaré (talvez essa visita seja substituída por outra
programação), Monte das Bem-Aventuranças, Tel Dan, Cafarnaum e
Taghba. A programação inclui um passeio de barco no Mar da
Galileia e uma visita ao Rio Jordão, à fortaleza de Massada e
Qumram. Também ficaremos hospedados num belo resort às
margens do Mar Morto, com direito a banho de mar! Em Jerusalem
visitaremos o Monte Scopus, o Museu do Holocausto, a Esplanada
das Mesquitas, o Muro das Lamentações, o Museu do Terceiro
Templo, o Cenáculo, o Túmulo de David, o Tanque de Betesda, o
Museu de Israel, Ir David, o Túnel de Ezequias, o Tanque de Siloé, a
Via Dolorosa, o Túmulo Vazio e o Monte das Oliveiras. Aproveite
essa oportunidade. Entre em contato com o Túlio: (11) 99248-6611.

RETIRO DO REMAR
Neste fim de semana, os homens da IBR estão participando de mais
um retiro do Remar em Águas de Lindóia. Desta vez, o preletor do
evento foi o Pr. Darci Sborowsky, da Igreja Batista em Vila Mariana.
Orem pelo grupo dos homens, o Remar, a fim de que Deus use esse
retirop para edificar cada um dos nossos irmãos.

HORÁRIOS DE ABERTURA DA IGREJA
Os horários de abertura e fechamento da igreja são publicados no
boletim semanalmente. Observem esses horários. Alguns irmãos
chegam à igreja quando ela ainda está fechada, tocam o interfone e
querem entrar, causando transtornos, especialmente para quem mora
nos apartamentos. Evitem esse incômodo. Fiquem atentos aos
horários publicados no boletim.

DEVER - SEMPRE CRESCENDO!
O Dever (Descobridores da Verdade) é um ministério da nossa igreja
que tem como alvo o evangelismo e ensino bíblico de crianças e
adolescentes (4 a 15 anos). As programações ocorrem aos sábados,
das 10 às 12:30, incluindo estudo bíblico, histórias missionárias,
tempo de oração, cânticos, jogos e lanche. Esse trabalho tem
crescido muito nas últimas semanas. De uma média de 30 crianças,
passamos a ter uma frequência de 46! Pessoas dispostas a ajudar o
Dever sempre serão bem-vindas. Se você quiser fazer parte da
equipe, fale com o Pr. Marcos. Você também pode cooperar com o
Dever trazendo mais crianças e orando por esse ministério.

DÍZIMOS E OFERTAS
As pessoas que nos visitam e que não são crentes são muito bemvindas e esperamos sinceramente que voltem outras vezes. Pedimos,
porém, a essas pessoas que se abstenham de participar do momento
de dízimos e ofertas. Visitantes crentes, por outro lado, podem
participar livremente. Fazemos esse apelo porque queremos que a
causa de Cristo seja promovida pelos discípulos de Cristo. Por isso,
só participe do ofertório se você já for um convertido. Ainda assim, é
preciso que você faça isso de modo espontâneo, sem
constrangimentos, movido pelo amor. Nenhuma oferta forçada ou
interesseira é aprovada pelo Senhor.

