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Nº 1.377 – 13 de dezembro de 2015

TRABALHOS SEMANAIS
Quarta-Feira: .........................  Reunião de Orações e Estudo Bíblico, às 20 horas
Domingo: ........................... Escola Dominical, às 9 horas; Culto Solene, às 18h30

SECRETÁRIA DA IGREJA
Ana Paula ............................................................................................ 8185-6376

Uma Família, acolhendo pessoas e
famílias, no amor de Cristo
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Pastoral

Natal: Oportunidade de Encontrar-se
com o Salvador

Para muitos o Natal é apenas
mais uma oportunidade para a di-
versão. É um dos momentos mais
esperados do ano, lamentavelmen-
te, não pelo seu significado, ou seja,
pelo nascimento de Jesus Cristo e
o que Ele veio realizar no mundo e
na vida daqueles que haveriam de
nEle crer, mas pelo entretenimento
que a data proporciona.

Infelizmente, muitas pessoas es-
peram pelo Natal com motivações
erradas. Isso se deve ao fato de
que, no transcorrer da história tan-
to o principal personagem, bem como
o significado do Natal foram dano-
samente substituído e pervertido em
seu sentido.

Substituíram Jesus pelo Papai Noel,
cuja personalidade verdadeira é a do
bispo turco Nicolau. Esse, por sua vez
ficou conhecido por sua generosida-
de em deixar saquinhos com moedas
próximos às chaminés das casas de
pessoas pobres. Após sua morte foi
intitulado São Nicolau. Pouco tempo
depois, na Alemanha, associaram a
figura de São Nicolau ao Natal.

Infelizmente, de forma muito rá-
pida essa indevida associação es-
palhou-se pelo mundo. Em 1886 o
cartunista alemão Thomas Nast
criou a figura do Papai Noel, tal
como a conhecemos: um velhinho
de barba branca que transmite a
imagem de alguém bondoso vestido
numa roupa vermelha e branca com
um cinto preto portando um saco
de brinquedos para serem distribuí-
dos a crianças pobres.

A Coca-Cola por sua vez, va-
leu-se da semelhança das cores da Rev. Alexandro Luiz Ramos

roupa do Papai Noel com o rótulo
do refrigerante e lançou uma cam-
panha publicitária em 1931, cujo
sucesso fortaleceu ainda mais a fi-
gura do Papai Noel pelo mundo. As-
sim, praticamente em todo o mun-
do, principalmente no ocidente a fi-
gura do Papai Noel que dá presen-
tes substituiu a figura do Jesus que
deveria ser presenteado e reconhe-
cido como filho de Deus e salvador
do mundo.

Desde então, fizeram do Natal
uma fonte de lucro e um momento
para diversão em que se dá e rece-
be presentes. Mas, na Escritura
Sagrada o Natal é muito mais que
isso. Na Bíblia o Natal é motivo de
celebração e adoração em função
dAquele que nasceu para mudar o
rumo da história e de todos aque-
les que nEle creem.

O nascimento de Jesus foi o mai-
or acontecimento de todos os tem-
pos. Ele nasceu para fazer muito mais
do que uma divisão na história. Ele
nasceu para trazer a luz de Deus a
um mundo de trevas. Ele nasceu para
trazer vida aqueles que estavam
mortos em seus delitos e pecados.
Ele nasceu para que tivéssemos a
oportunidade de encontrar nEle e
somente nEle a salvação.

Assim, o Natal não é mero en-
tretenimento ao sair às compras e
fazer os preparativos para uma festa
de comes e bebes no dia 25, mas
um ato de celebração, adoração e
gratidão pelo encontro transforma-
dor com o Salvador.

Culto de Louvor

CANTATA:
É NATAL PARA SEMPRE

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 231

  2. Oração

  3. Leitura Bíblica: Isaías 9:7

  4. Mensagem: Rev. Alexandro

  5. Hino Congregacional nº 232

  6. Oração de Consagração

  7. Pastorais

  8. Saudação de Boas-vindas aos
Visitantes

  9. Cantata: É Natal para Sem-
pre – Coral Canto Livre

10. Oração Final

11. Impetração da Bênção

12. Amém Tríplice

POSLÚDIO

“Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros,

entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra” (Mateus 2:11)

Aniversariantes da Semana
13/12 Alexandre Oliveira Silva ......................................................... 3597-2928
14/12 Aparecida Andreia Santana Oliveira ........................................ 8100-0014
14/12 Priscila Alves de Oliveira Andriazzi ......................................... 8118-7334
15/12 Luiz André Cieslak de Oliveira ................................................ 8488-3701
15/12 Gustavo Mendonça ................................................................ 9649-1407
15/12 Thiago Neri Pereira ................................................................ 9612-1664
16/12 Hofmann Carvalho Bispo ........................................................ 8264-0659
16/12 Saulo Novaes Fernandes ........................................................ 3042-5264
18/12 Diego de Souza ..................................................................... 8197-5366

CHAZINHO
Hoje: Conceni; Próximo do-

mingo: Joana e Marta.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo
Amariz, neto da dona Márcia
Amorim; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Alice, espo-
sa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce, es-
posa do Sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona Sônia
Maria Magalhães, irmã do Sr. Do-
mingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da irmã Darcy; Na-
tália Pignata, sobrinha da Fabíola;
Patr íc ia Vieira (3358-5160);
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Rosimeire Couto; Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. José
Augusto Cavalcante, pai da
Ivonete.
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CANTATAS
Hoje, às 18h30, será a Cantata

pelo Coral Canto Livre, sob o tema:
“É Natal para Sempre”. Próximo
domingo, o Coral Cantares e no dia
24 de dezembro, o Culto de Grati-
dão a Deus pelo advento do Reden-
tor. Vamos, pois, orar, divulgar e
participar.

AOS SECRETÁRIOS E
TESOUREIROS

Os secretários e tesoureiros de
todas as sociedades internas, ano
de 2015, deverão entregar os livros
de atas e da tesouraria de suas res-
pectivas sociedades na Secretaria
da igreja ou ao Rev. Jefferson até
hoje, para serem examinados pelo
Conselho.

COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS
A Comissão de exame de livros

da tesouraria e atas das Socie-
dades Internas de 2015 é com-
posta pelos seguintes irmãos:
Presb. Natanael Machado e Presb.
Cícero Celso.

COMISSÃO EXECUTIVA
DO PTAN / 2016

Presidente: Presb. Sóstenes
Aranha (2ª IPT); Vice-Presidente:
Rev. Zaqueu Paulo (1ª IPAL); 1º Se-
cretário de Protocolo: Rev. Charles
Mota (2ª IPAL); Secretário de Atas:
Rev. Reginaldo Costa (3ª IPC); Se-
cretário Executivo: Rev. Dilsilei
Monteiro, IP Braz; e, Tesoureiro:
Presb. Marcus (2ª IPAL).

DIRETORIAS FEDERAÇÕES
A diretoria da Federação de SAF

para 2016 ficou composta das se-
guintes irmãs: Presidente: Márcia
Souza (2ª IPT); Vice-presidente:
Edicélia Carneiro (1ª IPC); Secre-
tária Executiva: Lucélia da Costa
(1ª IPAL); 1ª Secretária: Andréia
Silva (1ª IPAL); 2ª Secretária:
Eudete Silva (1ª IPC); Tesoureira:
Maria da Graça (2ª IPT). Da UPH:
Presidente: Lusérgio de Souza (2ª
IPT); Vice-Presidente: Rodrigo
Andriazzi (2ª IPT); Secretário Exe-
cutivo: Cleber Moura (1ª IPC); 1º
Secretário: Ângelo de Matos (2ª
IPT); 2º Secretário: Dionísio dos
Santos (3ª IPC); Tesoureiro: Jor-
ge Santiago (2ª IPT).

ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª IPT-

2016 está agendado para os dias
24 a 26 de junho, na cidade de Cal-
das Novas-GO, na Pousada do IPÊ.
São 44 vagas. O preletor será o Rev.
Cleômenes Anacleto. Tratará do
tema: O Significado do Casamen-
to. O valor do Encontro será de R$
950,00, valor que poderá ser par-
celado. Faça a sua inscrição com a
Carol, Tânia ou o Mauro.

REPAGINAÇÃO DO SITE
O site da igreja está em pro-

cesso de repaginação. Hoje e no
próximo domingo, depois do culto à
noite, o Presb. Sandro irá fotogra-
far os diáconos, presbíteros, pas-
tores e diretorias da Sociedades
Internas e Departamentos, a fim de
atualizar as imagens do site.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à

go e no próximo após a Escola Domi-
nical, na Sala do Culto Mirim; b) Es-
calas: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima
e Silvana Pereira; Próximo domingo:
Noraci e Karine; MATERNAL 1 (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; Próximo domin-
go: Antônia Silva e Jaciara Gonçal-
ves; MATERNAL 2 (Manhã e Noite) –
Hoje: Karen Cerqueira e Kataryne
Araújo; Próximo domingo: Kamila San-
tiago e Gabriela Cavalcante. Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As au-
xiliares ficarão somente na escala da
noite. Durante a manhã deverão par-
ticipar da Escola Dominical em sua
classe normalmente; c) Culto Infan-
til: Durante o período das Cantatas
de Natal, o predinho estará fechado.
As crianças apreciarão as Cantatas
no templo, juntamente com seus pais;
d) Professores da Escola Domini-
cal: Queridos professores, solicitem
o material a ser utilizado em sala com
uma semana de antecedência; e)
Último Ensaio Geral do Coral Per-
feito Louvor: Hoje, após a Escola
Dominical; f) Participação Especial:
Hoje na Cantata do Canto Livre, as
crianças que ensaiaram durante a
semana, participarão de uma músi-
ca, pais tragam seus filhos hoje às
18 horas; g) Grande Coral: No culto
do dia 24 teremos um Grande Coral,
formado pelos corais Perfeito Louvor
e Canto Livre. Nossos ensaios serão
na próxima quarta-feira às 20 horas
e no sábado às 15 horas. Pais tra-
gam seus filhos.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 20/12. Classe I – Diác.
Wesley; Classe II – Rev. Jefferson;
Classe III – Rev. Alexandro; Clas-
se IV – Presb. Sandro; Classe de
Jovens – Presb. Paulinho; Classe
de Adolescentes – Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

20/12. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 9; Classe de
Jovens, Lição nº 5; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro;  Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác.

Robson; Próximo domingo: Diác.
Arthur e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e Presb.

Cláudio; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Lúcio,

Claudennes, Diêgo, Antônio N.; Pró-
xima semana: Moisés C., Robson
R., Arthur, Ataliba, Emanoel.



casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos, se eu não vos
abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção
sem medida” (Malaquias 3:10).
Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. So-
licitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na
lista de dizimistas fixada no
mural do Salão Social, sema-
nalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Casamento Temporário, de

autoria do Rev. John Piper apresen-
ta a visão bíblica, seus contornos
inesperados e suas consequências
de peso igualmente para todos: ca-
sados, solteiros, divorciados e
recasados. O significado do casa-
mento é infinitamente grandioso. O
abismo entre a visão bíblica do ca-
samento e o conceito humano é - e
sempre tem sido - enorme. Na His-
tória, algumas culturas, mais do que
outras, têm respeitado a importân-
cia e a permanência do casamento.
Outras, como a do mundo ocidental
do século 21, têm atitudes tão bai-
xas, descomprometidas e utilitárias
com relação ao casamento a ponto
de fazer a visão bíblica parecer ridí-
cula para a maioria das pessoas. O
casamento é uma dádiva temporá-
ria, mas gloriosa. É mais que o amor
mútuo entre marido e esposa -
imensamente mais. Seu significado
é infinitamente grandioso: a mani-
festação do amor fiel à aliança de
Jesus e seu povo.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 93: Que é a lei mo-

ral? Resposta: A lei moral é a de-
claração da vontade de Deus, fei-
ta ao gênero humano, dirigindo e
obrigando todas as pessoas à con-
formidade e obediência perfeita e
perpétua a ela - nos apetites e
disposições do homem inteiro,
alma e corpo, e no cumprimento
de todos aqueles deveres de san-
tidade e retidão que se devem a
Deus e ao homem, prometendo
vida pela obediência e ameaçan-
do com a morte a violação dela.
Referências: Deuteronômio 5:1,
31 e 33; Lucas 10:26-28; Gálatas
3:10; 1ª Tessalôniceses 5:28;
Lucas 1:75; Atos 24:16 e Roma-
nos 10:15.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje e na próxima quarta-feira,

no momento do culto, o Rev. José
Marcos estará na 3ª Congregação
em Águas Lindas-GO, assistindo pas-
toralmente aqueles irmãos.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diari-
amente uma mensagem pelo telefo-
ne com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nos-
sa paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que fun-
ciona 24 horas por dia. Este é um
importante ministério de edificação
para os cristãos e evangelização para
não cristãos. Vamos divulgar este
trabalho. Os cartões estão em um

dos aparadores na saída do nosso
templo. Disque paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem en-
tre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas
de alegria e esperança. Sejam bem-
vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e contem-
porâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de Cristo

é um legado maravilhoso para a Igre-
ja. Pessoas de todos os tipos e de
todos os lugares do mundo antigo o
procuraram, movidas por diversas
razões: curiosidade, necessidade,
esperança, antipatia, etc. De acor-
do com Kistemaker: “Cristo encon-
trou-se com diversas pessoas. Ele
jantou com os ricos, associou-se
com os excluídos, teve piedade dos
que viviam no pecado e ajudou o
pobre e o necessitado. Jesus tinha
acesso a todos os níveis da socie-
dade, desde a base até o topo,
como um  elevador que vai do piso
ao teto de um edifício muito alto e
desce novamente, e, em cada ní-
vel da sociedade, Jesus dizia as pa-
lavras certas na hora certa”. Por-
tanto, vamos nos voltar para as
narrativas dos encontros de Jesus,

por meio do estudo bíblico, nesta
quarta-feira,  às20 horas, sob a mi-
nistração do Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça,

ou seja, é um recurso designado por
Deus para a nossa maturação na fé
cristã. Estamos sujeitos a toda sorte
de provações e tribulações. Por con-
ta destes difíceis momentos nos
vemos impotentes para tomar deci-
sões sérias, sem forças para agir,
sufocados pela ansiedade, abatidos
pela tristeza e frustração. A oração
nos ajuda a direcionar a nossa aten-
ção, entendimento, esperança e dis-
cernimento para o Deus da nossa
Eterna Redenção: “lançando sobre
ele toda a vossa ansiedade, por-
que ele tem cuidado de vós” (1ª
Pedro 5:7). Mesmo que estejamos
passando por um tempo de bonan-
ça é importante orar. Nas reuniões
de orações temos a oportunidade
única de interceder a favor dos nos-
sos irmãos e cumprir os preceitos
bíblicos: “chorar com os que cho-
ram, se alegrar com os que se
alegram; carregar as cargas uns
dos outros; e, orar uns pelos ou-
tros” (Romanos 12:15; Gálatas 6:2
e Tiago 5:16). Portanto, com grati-
dão e devoção vamos todos parti-
cipar da reunião de orações que
nesta quarta-feira, às 20h30, será
dirigida pelo Rev. Jefferson.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Não estamos

de férias ainda. No dia 24 teremos
um Grande Coral, e as crianças que
participarão, ensaiarão neste domin-
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Pastoral

Natal: Oportunidade de Encontrar-se
com o Salvador

Para muitos o Natal é apenas
mais uma oportunidade para a di-
versão. É um dos momentos mais
esperados do ano, lamentavelmen-
te, não pelo seu significado, ou seja,
pelo nascimento de Jesus Cristo e
o que Ele veio realizar no mundo e
na vida daqueles que haveriam de
nEle crer, mas pelo entretenimento
que a data proporciona.

Infelizmente, muitas pessoas es-
peram pelo Natal com motivações
erradas. Isso se deve ao fato de
que, no transcorrer da história tan-
to o principal personagem, bem como
o significado do Natal foram dano-
samente substituído e pervertido em
seu sentido.

Substituíram Jesus pelo Papai Noel,
cuja personalidade verdadeira é a do
bispo turco Nicolau. Esse, por sua vez
ficou conhecido por sua generosida-
de em deixar saquinhos com moedas
próximos às chaminés das casas de
pessoas pobres. Após sua morte foi
intitulado São Nicolau. Pouco tempo
depois, na Alemanha, associaram a
figura de São Nicolau ao Natal.

Infelizmente, de forma muito rá-
pida essa indevida associação es-
palhou-se pelo mundo. Em 1886 o
cartunista alemão Thomas Nast
criou a figura do Papai Noel, tal
como a conhecemos: um velhinho
de barba branca que transmite a
imagem de alguém bondoso vestido
numa roupa vermelha e branca com
um cinto preto portando um saco
de brinquedos para serem distribuí-
dos a crianças pobres.

A Coca-Cola por sua vez, va-
leu-se da semelhança das cores da Rev. Alexandro Luiz Ramos

roupa do Papai Noel com o rótulo
do refrigerante e lançou uma cam-
panha publicitária em 1931, cujo
sucesso fortaleceu ainda mais a fi-
gura do Papai Noel pelo mundo. As-
sim, praticamente em todo o mun-
do, principalmente no ocidente a fi-
gura do Papai Noel que dá presen-
tes substituiu a figura do Jesus que
deveria ser presenteado e reconhe-
cido como filho de Deus e salvador
do mundo.

Desde então, fizeram do Natal
uma fonte de lucro e um momento
para diversão em que se dá e rece-
be presentes. Mas, na Escritura
Sagrada o Natal é muito mais que
isso. Na Bíblia o Natal é motivo de
celebração e adoração em função
dAquele que nasceu para mudar o
rumo da história e de todos aque-
les que nEle creem.

O nascimento de Jesus foi o mai-
or acontecimento de todos os tem-
pos. Ele nasceu para fazer muito mais
do que uma divisão na história. Ele
nasceu para trazer a luz de Deus a
um mundo de trevas. Ele nasceu para
trazer vida aqueles que estavam
mortos em seus delitos e pecados.
Ele nasceu para que tivéssemos a
oportunidade de encontrar nEle e
somente nEle a salvação.

Assim, o Natal não é mero en-
tretenimento ao sair às compras e
fazer os preparativos para uma festa
de comes e bebes no dia 25, mas
um ato de celebração, adoração e
gratidão pelo encontro transforma-
dor com o Salvador.

Culto de Louvor

CANTATA:
É NATAL PARA SEMPRE

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 231

  2. Oração

  3. Leitura Bíblica: Isaías 9:7

  4. Mensagem: Rev. Alexandro

  5. Hino Congregacional nº 232

  6. Oração de Consagração

  7. Pastorais

  8. Saudação de Boas-vindas aos
Visitantes

  9. Cantata: É Natal para Sem-
pre – Coral Canto Livre

10. Oração Final

11. Impetração da Bênção

12. Amém Tríplice

POSLÚDIO

“Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros,

entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra” (Mateus 2:11)

Aniversariantes da Semana
13/12 Alexandre Oliveira Silva ......................................................... 3597-2928
14/12 Aparecida Andreia Santana Oliveira ........................................ 8100-0014
14/12 Priscila Alves de Oliveira Andriazzi ......................................... 8118-7334
15/12 Luiz André Cieslak de Oliveira ................................................ 8488-3701
15/12 Gustavo Mendonça ................................................................ 9649-1407
15/12 Thiago Neri Pereira ................................................................ 9612-1664
16/12 Hofmann Carvalho Bispo ........................................................ 8264-0659
16/12 Saulo Novaes Fernandes ........................................................ 3042-5264
18/12 Diego de Souza ..................................................................... 8197-5366

CHAZINHO
Hoje: Conceni; Próximo do-

mingo: Joana e Marta.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo
Amariz, neto da dona Márcia
Amorim; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Alice, espo-
sa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce, es-
posa do Sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona Sônia
Maria Magalhães, irmã do Sr. Do-
mingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da irmã Darcy; Na-
tália Pignata, sobrinha da Fabíola;
Patr íc ia Vieira (3358-5160);
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Rosimeire Couto; Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. José
Augusto Cavalcante, pai da
Ivonete.

CANTATAS
Hoje, às 18h30, será a Cantata

pelo Coral Canto Livre, sob o tema:
“É Natal para Sempre”. Próximo
domingo, o Coral Cantares e no dia
24 de dezembro, o Culto de Grati-
dão a Deus pelo advento do Reden-
tor. Vamos, pois, orar, divulgar e
participar.

AOS SECRETÁRIOS E
TESOUREIROS

Os secretários e tesoureiros de
todas as sociedades internas, ano
de 2015, deverão entregar os livros
de atas e da tesouraria de suas res-
pectivas sociedades na Secretaria
da igreja ou ao Rev. Jefferson até
hoje, para serem examinados pelo
Conselho.

COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS
A Comissão de exame de livros

da tesouraria e atas das Socie-
dades Internas de 2015 é com-
posta pelos seguintes irmãos:
Presb. Natanael Machado e Presb.
Cícero Celso.

COMISSÃO EXECUTIVA
DO PTAN / 2016

Presidente: Presb. Sóstenes
Aranha (2ª IPT); Vice-Presidente:
Rev. Zaqueu Paulo (1ª IPAL); 1º Se-
cretário de Protocolo: Rev. Charles
Mota (2ª IPAL); Secretário de Atas:
Rev. Reginaldo Costa (3ª IPC); Se-
cretário Executivo: Rev. Dilsilei
Monteiro, IP Braz; e, Tesoureiro:
Presb. Marcus (2ª IPAL).

DIRETORIAS FEDERAÇÕES
A diretoria da Federação de SAF

para 2016 ficou composta das se-
guintes irmãs: Presidente: Márcia
Souza (2ª IPT); Vice-presidente:
Edicélia Carneiro (1ª IPC); Secre-
tária Executiva: Lucélia da Costa
(1ª IPAL); 1ª Secretária: Andréia
Silva (1ª IPAL); 2ª Secretária:
Eudete Silva (1ª IPC); Tesoureira:
Maria da Graça (2ª IPT). Da UPH:
Presidente: Lusérgio de Souza (2ª
IPT); Vice-Presidente: Rodrigo
Andriazzi (2ª IPT); Secretário Exe-
cutivo: Cleber Moura (1ª IPC); 1º
Secretário: Ângelo de Matos (2ª
IPT); 2º Secretário: Dionísio dos
Santos (3ª IPC); Tesoureiro: Jor-
ge Santiago (2ª IPT).

ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª IPT-

2016 está agendado para os dias
24 a 26 de junho, na cidade de Cal-
das Novas-GO, na Pousada do IPÊ.
São 44 vagas. O preletor será o Rev.
Cleômenes Anacleto. Tratará do
tema: O Significado do Casamen-
to. O valor do Encontro será de R$
950,00, valor que poderá ser par-
celado. Faça a sua inscrição com a
Carol, Tânia ou o Mauro.

REPAGINAÇÃO DO SITE
O site da igreja está em pro-

cesso de repaginação. Hoje e no
próximo domingo, depois do culto à
noite, o Presb. Sandro irá fotogra-
far os diáconos, presbíteros, pas-
tores e diretorias da Sociedades
Internas e Departamentos, a fim de
atualizar as imagens do site.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à

go e no próximo após a Escola Domi-
nical, na Sala do Culto Mirim; b) Es-
calas: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima
e Silvana Pereira; Próximo domingo:
Noraci e Karine; MATERNAL 1 (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; Próximo domin-
go: Antônia Silva e Jaciara Gonçal-
ves; MATERNAL 2 (Manhã e Noite) –
Hoje: Karen Cerqueira e Kataryne
Araújo; Próximo domingo: Kamila San-
tiago e Gabriela Cavalcante. Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As au-
xiliares ficarão somente na escala da
noite. Durante a manhã deverão par-
ticipar da Escola Dominical em sua
classe normalmente; c) Culto Infan-
til: Durante o período das Cantatas
de Natal, o predinho estará fechado.
As crianças apreciarão as Cantatas
no templo, juntamente com seus pais;
d) Professores da Escola Domini-
cal: Queridos professores, solicitem
o material a ser utilizado em sala com
uma semana de antecedência; e)
Último Ensaio Geral do Coral Per-
feito Louvor: Hoje, após a Escola
Dominical; f) Participação Especial:
Hoje na Cantata do Canto Livre, as
crianças que ensaiaram durante a
semana, participarão de uma músi-
ca, pais tragam seus filhos hoje às
18 horas; g) Grande Coral: No culto
do dia 24 teremos um Grande Coral,
formado pelos corais Perfeito Louvor
e Canto Livre. Nossos ensaios serão
na próxima quarta-feira às 20 horas
e no sábado às 15 horas. Pais tra-
gam seus filhos.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 20/12. Classe I – Diác.
Wesley; Classe II – Rev. Jefferson;
Classe III – Rev. Alexandro; Clas-
se IV – Presb. Sandro; Classe de
Jovens – Presb. Paulinho; Classe
de Adolescentes – Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

20/12. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 9; Classe de
Jovens, Lição nº 5; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 10.
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Hoje: Diác. Rodrigo e Diác.

Robson; Próximo domingo: Diác.
Arthur e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e Presb.

Cláudio; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Lúcio,

Claudennes, Diêgo, Antônio N.; Pró-
xima semana: Moisés C., Robson
R., Arthur, Ataliba, Emanoel.



Pastoral

Natal: Oportunidade de Encontrar-se
com o Salvador

Para muitos o Natal é apenas
mais uma oportunidade para a di-
versão. É um dos momentos mais
esperados do ano, lamentavelmen-
te, não pelo seu significado, ou seja,
pelo nascimento de Jesus Cristo e
o que Ele veio realizar no mundo e
na vida daqueles que haveriam de
nEle crer, mas pelo entretenimento
que a data proporciona.

Infelizmente, muitas pessoas es-
peram pelo Natal com motivações
erradas. Isso se deve ao fato de
que, no transcorrer da história tan-
to o principal personagem, bem como
o significado do Natal foram dano-
samente substituído e pervertido em
seu sentido.

Substituíram Jesus pelo Papai Noel,
cuja personalidade verdadeira é a do
bispo turco Nicolau. Esse, por sua vez
ficou conhecido por sua generosida-
de em deixar saquinhos com moedas
próximos às chaminés das casas de
pessoas pobres. Após sua morte foi
intitulado São Nicolau. Pouco tempo
depois, na Alemanha, associaram a
figura de São Nicolau ao Natal.

Infelizmente, de forma muito rá-
pida essa indevida associação es-
palhou-se pelo mundo. Em 1886 o
cartunista alemão Thomas Nast
criou a figura do Papai Noel, tal
como a conhecemos: um velhinho
de barba branca que transmite a
imagem de alguém bondoso vestido
numa roupa vermelha e branca com
um cinto preto portando um saco
de brinquedos para serem distribuí-
dos a crianças pobres.

A Coca-Cola por sua vez, va-
leu-se da semelhança das cores da Rev. Alexandro Luiz Ramos

roupa do Papai Noel com o rótulo
do refrigerante e lançou uma cam-
panha publicitária em 1931, cujo
sucesso fortaleceu ainda mais a fi-
gura do Papai Noel pelo mundo. As-
sim, praticamente em todo o mun-
do, principalmente no ocidente a fi-
gura do Papai Noel que dá presen-
tes substituiu a figura do Jesus que
deveria ser presenteado e reconhe-
cido como filho de Deus e salvador
do mundo.

Desde então, fizeram do Natal
uma fonte de lucro e um momento
para diversão em que se dá e rece-
be presentes. Mas, na Escritura
Sagrada o Natal é muito mais que
isso. Na Bíblia o Natal é motivo de
celebração e adoração em função
dAquele que nasceu para mudar o
rumo da história e de todos aque-
les que nEle creem.

O nascimento de Jesus foi o mai-
or acontecimento de todos os tem-
pos. Ele nasceu para fazer muito mais
do que uma divisão na história. Ele
nasceu para trazer a luz de Deus a
um mundo de trevas. Ele nasceu para
trazer vida aqueles que estavam
mortos em seus delitos e pecados.
Ele nasceu para que tivéssemos a
oportunidade de encontrar nEle e
somente nEle a salvação.

Assim, o Natal não é mero en-
tretenimento ao sair às compras e
fazer os preparativos para uma festa
de comes e bebes no dia 25, mas
um ato de celebração, adoração e
gratidão pelo encontro transforma-
dor com o Salvador.

Culto de Louvor

CANTATA:
É NATAL PARA SEMPRE

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 231

  2. Oração

  3. Leitura Bíblica: Isaías 9:7

  4. Mensagem: Rev. Alexandro

  5. Hino Congregacional nº 232

  6. Oração de Consagração

  7. Pastorais

  8. Saudação de Boas-vindas aos
Visitantes

  9. Cantata: É Natal para Sem-
pre – Coral Canto Livre

10. Oração Final

11. Impetração da Bênção

12. Amém Tríplice

POSLÚDIO

“Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros,

entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra” (Mateus 2:11)

Aniversariantes da Semana
13/12 Alexandre Oliveira Silva ......................................................... 3597-2928
14/12 Aparecida Andreia Santana Oliveira ........................................ 8100-0014
14/12 Priscila Alves de Oliveira Andriazzi ......................................... 8118-7334
15/12 Luiz André Cieslak de Oliveira ................................................ 8488-3701
15/12 Gustavo Mendonça ................................................................ 9649-1407
15/12 Thiago Neri Pereira ................................................................ 9612-1664
16/12 Hofmann Carvalho Bispo ........................................................ 8264-0659
16/12 Saulo Novaes Fernandes ........................................................ 3042-5264
18/12 Diego de Souza ..................................................................... 8197-5366

CHAZINHO
Hoje: Conceni; Próximo do-

mingo: Joana e Marta.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo
Amariz, neto da dona Márcia
Amorim; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Alice, espo-
sa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce, es-
posa do Sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona Sônia
Maria Magalhães, irmã do Sr. Do-
mingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da irmã Darcy; Na-
tália Pignata, sobrinha da Fabíola;
Patr íc ia Vieira (3358-5160);
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Rosimeire Couto; Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. José
Augusto Cavalcante, pai da
Ivonete.


