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Pastoral

Kainós – 15 Anos
“Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras. Servi ao SENHOR
com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico.” (Salmo 100:1-2)

Em novembro do ano 2000, quase dois meses após a inauguração do
novo templo de nossa igreja, seis jovens à época (alguns ainda adolescentes e com bem menos cabelos
brancos) deram início aos trabalhos
que envolvem a condução do louvor
musicado de uma igreja (reuniões,
ensaios, escolha de músicas, devocionais, etc.), sem imaginar que seria um
trabalho com tanta longevidade e que
envolveria tantas pessoas.
Não demorou muito para que o
nome escolhido para este grupo fosse Kainós, e aqui cabe uma explicação. No grego existem dois vocábulos
para se referir a algo novo: Néos seria traduzida em português por novo,
jovem, recente, jovial, novo no sentido de tempo, recém-formado, etc., e
Kainós é o novo na espécie, no modelo, renovado, melhorado, não novo no
tempo, mas novo na forma ou qualidade, melhor que o velho, como novas criaturas que somos em Cristo.
Neste mês, celebramos com júbilo ao Senhor nossos 15 anos de formação, e não poderíamos deixar de
citar irmãos e irmãs que por aqui passaram ou nos ajudaram: Alber, Alexandre, Ana Paula, Anderson, Brenda,
Carla, Daniela, Daiane, Cícero & Família, Fábio, Hugo, Jaqueline, Mirian,
Nathália, Neemias, Sérgio & Família,
Silvano, Suellen, Welton e Willian, os
quais foram verdadeiros instrumentos
divinos para o crescimento, aprendizado, maturidade e edificação da equipe, e consequentemente da igreja.
Mas nessa data tão marcante,
gostaríamos de registrar também nossos agradecimentos a todos que, direta ou indiretamente, nos auxiliaram
e auxiliam nessa jornada: aos pastores efetivos que tivemos (Rev. Evando
e Rev. Jefferson), que sempre nos
orientaram e deram o suporte necessário; aos pastores auxiliares que por
aqui passaram e estão, e aos presbíteros, que na medida do possível procuram atender nossas demandas de
equipamentos e valorizam nosso trabalho em prol da obra do Senhor; aos

guardiões e zeladores da igreja (Dilton & Família, Evandro & Família, Sérgio & Família, Raimundo & Família, Rosana, Aline e Nice), aos quais incomodamos para abrir a igreja nos mais
variados e longos horários, e que preservam limpos nosso “local de trabalho” e instrumentos; às secretárias da
igreja (Cida, Carolina, Simone e Ana
Paula), que desde a época do retroprojetor e transparências têm nos auxiliado em nossas demandas com eficiência e cordialidade; à equipe de sonoplastas da igreja, sem os quais, com
toda certeza, nosso trabalho não chegaria nem perto do desejado; aos irmãos da igreja que sempre nos motivam e sustentam com suas imprescindíveis orações; e aos nossos familiares que nos apoiam, incentivam, toleram nossas ausências e nos servem
de suporte em todos os momentos.
Atualmente nossa equipe é formada por Andréa, Demétrius, Graciele, Gustavo, José Francelino, Karine,
Lilian, Luciana, Priscila, Raissa, Saulo
e Silvana, além de mim, e o agradecimento mais importante ficou para o
final… o agradecimento a DEUS, pela
vida de cada um desses valorosos irmãos, pois numa época em que vemos nas igrejas uma enorme tendência de “terceirização” dos serviços (alguns realmente necessários de profissionalização), mas Ele ainda coloca
em seus corações a disposição voluntária de servi-Lo com alegria e apresentar-se diante Dele com cânticos,
mesmo diante de todas as nossas limitações e dificuldades, conduzindo a
igreja mas não deixando de prestar
sua adoração pessoal em meio aos
trabalhos.
Que ainda venham quantos anos
aprouver ao Senhor nos conceder de
formação, na esperança que Ele encontre em nós verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em
verdade, para honra e glória do Seu
Santo Nome.
Mauro César Cavalcante
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Rosangela Vasconcelos; Vice-Presidente: Márcia de Brito; 1ª Secretária: Helayne Andrade; 2ª Secretária: Tânia Batista; Tesoureira: Maria das Graças; e) UPH: Presidente:
Diác. Rodrigo Andriazzi; Vice-Presidente: Jorge Luís; 1º Secretário:
Diác. Robson Rangel; 2º Secretário:
Presb. Argimiro Rodrigues; Tesoureiro: Presb. Ivo Ferreira; f) Grupo Fios
de Prata: Presidente: Marta Resende; Vice-Presidente: Meire Fabíola;
1ª Secretária: Salvina Gomes; 2ª
Secretária: Diva de Paula; Tesoureira: Lúcia Magali; g) Coral Cantares: Presidente: Eulina Ramos;
Vice-Presidente: Márcia de Brito; 1ª
Secretária: Marlene Augusta.
CHAMADOS 2016
Superintendentes da Escola
Dominical: Silvia Raquel e Karine
Bastos; b) Secretários da Escola
Dominical: Saulo Resende, Evaniza
Resende, Carolina Rodrigues e Rozadália Andrade; c) Professores
para classe de adultos: Rev. Jefferson, Rev. Alexandro, Rev. José
Marcos, Presb. Cícero, Presb. Israel
Ferreira, Presb. Marcus, Presb. Paulo, Presb. Pedro, Presb. Sandro,
Presb. Sóstenes, Presb. Kleber Cavalcante, Diác. Wesley Carneiro,
Fabrício Caires, Sônia Breder, Wanildete Neri; c) Professores para
classe de mocidade e adolescentes: Rev. Alexandro, Presb. Lusérgio, Presb. Sandro, Cila Oliveira, Vanessa Nascimento, Hugo Ferreira; d)
Casais para o trabalho com o adolescentes: Presb. Sandro e Cláudia
Sardenberg Soares, Diác. José Cláudio e Josiane Andrade, Diác. Elizeu
Couto e Lígia Couto, Diác. Antônio
Neto e Antônia da Silva, Janivaldo
Souza e Aparecida Andréia e André
Cieslak e Olivamar Cieslak; e) Regente: Presb. Celso Alexandre e Hofmann Bispo; f) Organistas: Hofmann, Nathália Machado e Liane
Nery; g) Escola de Música: Hof-

mann, Nathália e Matheus Cavalcante; g) Departamento Infantil: André Cieslak, Antonia Silva, Diác. Anderson Poubel, Andréia Moura, Arthur Couto, Beatriz Machado, Carina Almeida, Cláudia Soares, Cila,
Dayse Viana, Davi Kishima, Débora
Mendes, Débora Pires, Emanuel Junior, Diác. Emanuel Araújo, Érica Araújo, Ernestina Araújo, Diác. Elizeu,
Évila Cavalcante, Eliete Almeida,
Fabrício Caires, Diác. Francelino Junior, Gabriela Cavalcante, Gustavo
Manso, Gabriel Cieslak, Gisele Honorato, Hugo, Iago Andrade, Janete
Crivelaro, Hélia Ferreria, Jaciara Gonçalves, Jeane Machado, Karen Silva, Kataryne Araujo, Kamilla Santiago, Karine Matos, Lucas, Luisa
Nery, Lilian Lima, Marcelie Comaccio, Meiriane Caires, Milena, Mateus
Cavalcante, Mirian Couto, Mauro Cavalcante, Diác. Moisés Ferreira, Noraci Bastos, Nathália Machado, Neusa Franco, Patrícia Ferreira, Priscila
Barros, Raquel Gonçalves, Rosangela
Vasconcelos, Raíssa Manso, Odara
Cieslak, Olivamar, Saulo Novaes, Silvana Pereira, Presb. Sandro Soares,
Victória Machado e Wesdna Barros.
POSSE
A posse de todas as diretorias das
Sociedades Internas, Departamentos
e de todos os indicados pelo Conselho será no Culto da Vigília, às 22h30,
do dia 31 de dezembro de 2015.
ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadastrais na lista localizada em uma das
mesinhas na saída do templo até
hoje depois do culto à noite. Caso
os seus dados não estejam na referida lista, favor preencher ficha cadastral.
UMP
Próximo sábado, às 20 horas, no
Salão Social, haverá a comemoração dos aniversariantes do 4º tri-

mestre e o encerramento das atividades de 2015. Para mais informações, favor, procurar o diác. Anderson.
LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à
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. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes na lista de dizimistas fixada
no mural do Salão Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Gotas de amor para a alma,
pelo Rev. Hernandes Dias Lopes, são
mensagens diárias para edificar sua
vida, consolar seu coração e fortalecer sua fé. As mensagens emanam da Palavra de Deus, fonte de
vida e manancial de esperança. Não
são textos de autoajuda, mas textos que falam da ajuda do Altíssimo.
Leia cada mensagem com o coração aberto e sedento, e você experimentará um jorro bendito do amor
de Deus em seu coração. Então, você
será não apenas um receptáculo
desse amor, mas, também, um canal por intermédio do qual esse amor
fluirá às pessoas que estão à sua
volta.
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 respectivas sociedades na Secretaria
da igreja ou ao Rev. Jefferson até
13 de dezembro de 2015 para serem examinados pelo Conselho.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 91: Qual é o dever que
Deus requer do homem? Resposta:
O dever que Deus requer do homem é
obediência à sua vontade revelada.
Referências: Deuteronômio 29.29;
Miquéias 6.8 e 1º Samuel 15.22.
TESOURARIA
Comunicamos às Diretorias das
Sociedades Internas e Departamentos que o saque da Verba referente a
2015, se dará até o dia 27 de novembro, pois, há necessidade fechar o ano
eclesiástico no final deste mês para a
reunião do Presbitério. Se, porventura, houver saldo positivo, o valor deverá retornar aos cofres da igreja.
REV. JOSÉ MARCOS
O Rev. José Marcos foi submetido a uma cirurgia nas amígdalas e
no septo, razão pela qual estará
ausente dos trabalhos de nossa igreja nos próximos dias. Oremos por sua
recuperação.
REV. ALEXANDRO
Hoje, o Rev. Alexandro será o
mensageiro no culto da 1ª Igreja
Presbiteriana de Planaltina-DF, motivo pelo qual estará ausente do
culto em nossa igreja.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito edificantes. Escute gratuita e diariamente uma mensagem pelo telefone
com temas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa paz
muitas vezes é abalada. “Disque Paz”
é um ministério de evangelização e
aconselhamento que funciona 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.
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com uma semana de antecedência.
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Kainós – 15 Anos

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, J.
Francelino, Moisés F., Marcelo, Geazi. Próxima semana: J. Cláudio,
Tiago B., Thiago V., Wanderlúcio,
William.
CHAZINHO
Hoje: Noraci e Midiam. Próximo domingo: Rozadália e Lenir Teixeira.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas, Diego Souza.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu
leito de enfermidade, e da doença
o restaurará”. Salmo 41.3. Irmãos
enfermos pelos quais devemos orar e
visitar: 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, esposa do Sr. Nilo. Dona Lília Maciel. Dona Maria Grippe. Dona Marilene, mãe da Josilene. Dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo. Dona Ocinéia.
Dona Raquel de Melo. Dona Sônia
Maria Magalhães, irmã do Sr. Domingos. Dona Terezinha Queiroz (33545079). Dona Wylliene (9672-7688).
Lília, irmã da Drª. Leila. Marize, amiga
da irmã Darcy. Natália Pignata, sobrinha da Fabíola, esposa do Rev. José
Marcos. Patrícia Vieira (3358-5160).
Rafaela, sobrinha da Hélia. Rev. Benon e Dona Alzira (3352-1274). Rosimeire Couto. Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
– Reconhecido de Deus
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 147:1
b) Hino Congregacional nº 179
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 146
e) Cântico: Aqui Viemos Te Adorar
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 31.16
b) Cântico: Se confessarmos
c) Momentos de Orações Silenciosas
d) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
– A Alegria do Senhor
– Bem Aventurado
– Diante da Cruz
b) Conjunto Juniores
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. José Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 8.27-33
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 266
e) Santa Ceia
f) Cântico: Num Dia lindo
CONCLUSÃO
a) Oração
Final
(Intercessão
Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO
– Glória para sempre

Aniversariantes da Semana
30/11
30/11
01/12
01/12
02/12
03/12
03/12
05/12

Silvana Ferreira de Souza Pereira ........................................... 8512-6772
Bárbara Rezende Nery ............................................................ 3352-1775
Patrícia Alves de Araújo .......................................................... 9999-6336
Juliana Medeiros de Souza ...................................................... 8106-3705
Maria Pereira dos Santos ........................................................ 9369-3519
Fábia Maria Machado ............................................................... 9116-8031
Yago Roberto da Silva Santos .................................................. 3034-3656
Eliete Rodrigues de Oliveira ..................................................... 8507-1167

