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Diego Ferreira .............................. 8259-3320
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Emanoel Silva .............................. 3372-1831
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Geazi de Sousa ............................. 3353-2230
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José Júnior .................................... 4101-7867
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Lúcio Pereira ............................... 8521-1048
Marcelo Honorato ......................... 3353-3294
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Moisés Couto ............................... 3374-9887
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Thiago Avelino ............................ 8560-6460
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Wesley de Araújo ......................... 3532-2174
William de Araújo ........................ 3435-7560

SONOPLASTIA DA IGREJA
E-mail: ........................................................................ sonoplastia2ipt@gmail.com
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Nº 1.373 – 15 de novembro 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
Peregrinos

Uma das imagens mais contunden-
tes sobre a espiritualidade cristã é o
da jornada ou peregrinação. O crente
precisa abster-se das paixões mun-
danas porque é estrangeiro e pere-
grino. No grego “parapidemos”, pe-
regrino era um vocábulo comum que
descrevia a figura do estrangeiro. O
estrangeiro é residente temporário em
um país para realizar alguma missão.
Mas a sua cidadania é de outro país.

Tanto o Antigo como o Novo Tes-
tamentos retratam as peregrinações
do povo de Deus. Esta expressão
era utilizada para descrever os pa-
triarcas em seu andar errante. Es-
pecialmente para caracterizar a
Abraão, chamado por Deus para ir a
uma terra sem saber onde era.
Abraão buscava uma cidade cujo
arquiteto e construtor é Deus
(Hebreus 11:9-10). Era uma palavra
empregada também para descrever
os filhos de Israel quando eram es-
cravos e estrangeiros na terra do
Egito, antes de entrar na Terra Pro-
metida (Atos 13:7). Assim como Deus
prometeu e tirou o povo hebreu da
escravidão na terra do Egito para
conduzi-los a Terra Prometida, a vida
cristã pode ser assimilada como um
processo de libertação da escravi-
dão do pecado antes da entrada glo-
riosa na Cidade Celestial.

A renúncia das paixões pode ser
entendida como um cronograma sis-
temático para erradicação das in-
fluências como o orgulho, o egoís-
mo e a ausência de amor em rela-
ção ao próximo, que são barreiras
para o nosso crescimento espiritu-
al. O objetivo da vida cristã é che-
garmos à Pátria Celestial. Tudo que
nos afaste disso é potencialmente Rev. Jefferson Batista Neres

perigoso. Por isso, muitos escrito-
res e pregadores ressaltam a im-
portância de não nos apegarmos às
coisas desta vida temporal. Con-
trastando céu e prazeres tempo-
rais, o Rev. Jonathan Edwards, pro-
eminente pastor e pregador norte-
americano do século dezoito, afir-
mou: “Não devemos confiar no
mundo e seus prazeres, mas dese-
jar o céu […] Devemos desejar,
acima de tudo, a felicidade
celestial; estar com Deus; e des-
frutar a presença de Jesus. Apesar
de estarmos em meio a prazeres
exteriores e pertencermos a famí-
lias com amigos e relacionamentos
agradáveis; apesar de termos com-
panhias cuja presença é prazerosa
e fi lhos em quem percebemos
mais qualidades promissoras; ape-
sar de vivermos junto a vizinhos
bons e sermos queridos pelos co-
nhecidos; contudo, não podemos
confiar nessas coisas como o nos-
so destino […] Precisamos adqui-
rir, desfrutar e utilizar todas elas,
sem nenhuma outra intenção, a
não ser a de abandoná-las rapi-
damente sempre que exortados a
isso e substituí-las voluntária e
alegremente pelo céu”.

O Rev. Edwards não despreza o
mundo e a boa criação de Deus. Sua
preocupação é que os cristãos va-
lorizem mais a criação do que o seu
Criador. Nossa satisfação plena está
em Deus. O cristão tem os seus pés
na terra, mas o seu coração está
no céu. Somos peregrinos neste
mundo no sentido de que o nosso
bem maior é o Senhor, nosso Deus.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 146:1-2
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 145
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 19:12-14
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Júlio

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 5:21-34
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 159

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Antônio,

Lúcio, Cludennes, Diêgo. Próxima
semana: Moisés C., Emanoel, Robson
R., Arthur, Ataliba.

CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próximo

domingo: Joselina e Tânia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Quinta-

feira, às 14h30 horas, dona Lília
Maciel Fazollo.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Mayara; Quinta-fei-
ra, às 20, Alessandra Otaviano.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to 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, es-
posa 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 Maga-
lhães, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Wylliene (9672-7688); Lília, irmã
da Dra. Leila; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia, so-
brinha do Diác. Claudennes.

“Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois,
a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a

alma” (1ª Pedro 2:11)

Aniversariantes da Semana
16/11 Solange Lopes Soares Breder .................................................3354-4279
17/11 José Grippe ............................................................................3355-2274
17/11 Maria de Fátima Rodrigues ......................................................9658-6492
18/11 Allysson Borges ......................................................................9107-5676
19/11 Ereni de Oliveira ....................................................................................
21/11 Jeremias Ângelo Souza ...........................................................3202-4988
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CANTATAS
Adquirimos 1000 exemplares do

Cada Dia de Natal com as datas das
nossas “Cantatas de Natal” impres-
sas na contracapa. Os irmãos pode-
rão levá-los, a fim de entregá-los para
pessoas não cristãs. O material esta-
rá disponível em uma das mesinhas
da saída do templo. Vamos, pois, orar,
divulgar e participar.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Domi-

nical, haverá o momento para a parti-
cipação individual de cada irmão des-
ta igreja no importante, necessário e
gratificante ministério missionário. Va-
mos todos, com alegria e entusiasmo,
participar de tão relevante ministério.

CONSELHO
Todos os senhores pastores e

presbíteros estão convocados para a
reunião do Conselho que ocorrerá na
próxima sexta-feira, às 20 horas, em
sua sala, para tratar de deiversas
matérias administrativas.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e

evangelistas), os presidentes das
Sociedades Internas e as Superinten-
dentes da Escola Dominical deverão
entregar até o dia 25 de novembro,
via e-mail da secretaria da igreja, os
relatórios de suas atividades, duran-
te este ano, para serem inseridos no
Boletim Geral de relatórios. Caso con-
trário, o responsável terá que
apresentá-lo na Assembleia Geral
Ordinária da Igreja.

ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadastrais

na lista localizada em uma das
mesinhas na saída do templo até o
dia 29 de novembro. Caso os seus
dados não estejam na referida lista,
favor preencher ficha cadastral.

EQUIPE DE CASAIS
Hoje, após a Escola Dominical, na

sala do Conselho, haverá uma reu-
nião da Equipe de Casais.

JANTAR DE CASAIS
Sem casamentos fortes e sólidos

em Deus, a igreja estará repleta de
famílias enfermas. A felicidade conju-
gal não é automática. É necessário
construí-la com muito esforço, inteli-
gência e determinação. O casamento
é para aqueles que estão dispostos
a investir o melhor do seu tempo, dos
seus sentimentos e dos seus sonhos
na vida do cônjuge. Por ajustes de
agenda, o Jantar de Casais que es-
tava marcado para o último sábado
deste mês foi adiado para o primeiro
sábado de dezembro, dia 5 de dezem-
bro, às 20 horas, no Salão Social. O
primeiro momento, devocional: ora-
ção, cânticos espirituais e ministração
da Palavra de Deus aos casais. Em
outro momento, a parte social: jan-
tar e comunhão com os irmãos. A taxa
será de R$ 30,00 por casal. Faça a
sua inscrição com o Diác. Wesley e
Tânia e/ou Carolina.

DIA NACIONAL DE
AÇÕES DE GRAÇAS

“Que darei ao Senhor por todos
os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116:12). Nossa Junta Diaconal
está recolhendo donativos: roupas,
calçados, brinquedos (novos ou usa-
dos, em bom estado de conservação),
alimentos não perecíveis para a dis-
tribuição aos nossos irmãos necessi-
tados (da sede e congregações). As
doações poderão ser depositadas no
baú, na saída do templo. O clímax de
tal trabalho ocorrerá no culto pelo
“Dia Nacional de Ação de Graças”, na
última quarta-feira deste mês, às 20
horas. Esperamos a participação de
toda a igreja.

DIRETORIA DO CONSELHO 2016
A diretoria do Conselho da nossa

igreja eleita para o ano eclesiástico
de 2016 é: Presidente: Rev. Jefferson
Batista Neres; Vice-Presidente:
Presb. Paulo Alves Honorato; 1º Se-
cretário: Presb. Cícero Celso de
Sousa; 2º Secretário: Presb. Sandro
Soares; Tesoureiro da Igreja: Presb.
Marcus Kleber Eler Viana.

nos ajuda a direcionar a nossa
atenção, entendimento, esperança
e discernimento para o Deus da
nossa Eterna Redenção: “lançan-
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Classe III – Presb. Cícero; Classe IV
– Presb. Sandro; Classe de Jovens –
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LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

22/11. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 6; Classe de Jo-
vens, Lição nº 13; Classe de Adoles-
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PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo

Domingo: Presb. Lusérgio.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Nathália.
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CONSELHEIROS
Os Conselheiros para as Socieda-

des Internas e departamentos da 2ª
IPT em 2016 são: Grupo Fios de Pra-
ta: Rev. José Marcos; UPH: Presb.
Lusérgio; SAF: Presb. Marcus Kleber;
UMP: Presb. Cícero; UPA: Presb.
Sandro; UCP: Presb. Paulo; Depar-
tamento de Música: Presb. Emanuel;
Interlocutor entre a Junta Diaconal
e este Conselho: Presb. Natanael.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
A Comissão de Planejamento para

o ano de 2016 é integrada pelos se-
guintes irmãos: Revs.: Jefferson e Ale-
xandro e os Presbs.: Paulo e Sandro.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO
A Comissão de Orçamento para o

ano de 2016 é constituída pelos se-
guintes membros: Rev. Jefferson e os
Presbs.: Marcus Kleber e Lusérgio. A
reunião ocorrerá próxima quinta-fei-
ra, às 20 horas, na Sala do Conselho.

FIOS DE PRATA
Próximo sábado, haverá um en-

contro de encerramento das ativida-
des do ano de 2015 do Grupo “Fios
de Prata”, será na residência da dona
Marta Resende, na QNA 54, Casa 7,
iniciaremos as atividades às 09h30 e
culminará com o almoço. Sairemos do
estacionamento do templo às 9 ho-
ras. Todos os membros do referido
grupo estão convidados.

UPA
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

no Salão Social, haverá uma progra-
mação especial com os adolescentes,
o tema será: “Transformados”. Todos
os adolescentes estão convidados.

CINE-UMP
Próximo sábado, às 20 horas, no

Salão Social, haverá o CINE-UMP.
Todos os jovens estão convidados.

DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o pa-
triarca, pagou o dízimo tirado dos

melhores despojos” (Hebreus 7:4).
É indiscutível e visível as pródigas
bênçãos materiais e financeiras de
Deus em nossas famílias e em nossa
igreja. Deus é o dono do ouro e da
prata, todavia, a igreja vive dos
dízimos e das ofertas. Se toda igreja
fosse dizimista faríamos mais. Louva-
mos a Deus pela fidelidade da maio-
ria, razão pela qual a nossa igreja
oferece todo suporte e conforto ne-
cessário para sustentação e promo-
ção dos nossos trabalhos: alimenta-
ção, material didático, manutenção
dos equipamentos, salários, etc. Que
o Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infi-
éis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

EV. DANIEL
Após ter ouvido e examinado o Ev.

Daniel Pereira Pani, o Conselho deci-
diu convidá-lo para assumir o Campo
da 2ª IPT na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, de 1º de janeiro a
31 de dezembro de 2016. A este pre-
cioso irmão e a sua família, as nos-
sas boas vidas seguidas de nossas
súplicas ao Deus Todo-Poderoso pelo
êxito no seu trabalho.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Colunas do Caráter Cristão:

as atitudes essenciais para uma fé
viva, o Rev. John MacArthur salienta
que a questão crucial para que você
viva a vida cristã é a condição do seu
coração. O apóstolo Paulo escreve
este excelente resumo de como uma
atitude piedosa se aplica ao viver di-
ário: “[...] servos, obedecei a vos-
so senhor segundo a carne com te-
mor e tremor, na sinceridade do
vosso coração, como a Cristo, não
servindo à vista, como para agra-
dar a homens, mas como servos de
Cristo, fazendo, de coração, a von-
tade de Deus” (Efésios 6:5-7). Minha
sincera oração é que você esteja “fa-
zendo de coração a vontade de Deus”,

refletindo uma realidade permanen-
te em sua vida, como resultado des-
te estudo.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 89: Que sucederá aos

ímpios no dia do juízo? Resposta: No
dia do juízo os ímpios serão postos à
mão esquerda de Cristo, e sob clara
evidência e plena convicção das suas
próprias consciências terão pronunci-
ada contra si a terrível, porem justa,
sentença de condenação; então serão
excluídos da presença favorável de
Deus e da gloriosa comunhão com Cris-
to, com e seus santos, e com todos os
santos anjos e lançados no inferno,
para serem punidos com tormentos in-
dizíveis, do corpo e da alma, com o di-
abo e seus anjos para sempre. Refe-
rências: Mateus 22:12, 25:23, 41-42
e 46; 2ª Tessalonicenses 1:8-9.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará

na Congregação em Santa Maria, as-
sistindo pastoralmente aqueles ir-
mãos e na próxima quarta-feira, no
momento do culto, estará na 4ª Con-
gregação em Águas Lindas-GO.

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 tra-
balho. Os cartões estão em um dos
aparadores na saída do nosso tem-
plo. Disque paz, 3354-1313.

FALECIMENTO I
Em 4 de novembro de 2015, em

Brasília-DF, aos 92 anos, por conta de
complicações de uma cirurgia, faleceu
a Sr. João Viana Neto, avô do Presb.
Marcus e suas irmãs Débora e Dayse.

“Preciosa é aos olhos do Senhor a
morte dos seus santos” (Salmo
116:15). Que o Todo-Poderoso conti-
nue fortalecendo e confortando toda
a família.

FALECIMENTO II
Na última quinta-feira, próxima

passada, em Taguatinga-DF, aos 96
anos, em decorrência de diversos pro-
blemas de saúde, faleceu a dona
Druzila Ramos de Mendonça, mãe da
irmã Hévila Ramos de Oliveira. “O SE-
NHOR a deu e o SENHOR a tomou;
bendito seja o nome do SENHOR!”
(Jó 1:21). Que o Deus das consola-
ções conforte aos familiares enluta-
dos.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos os nossos visitantes. Es-
peramos que se sintam bem entre
nós e que a fé que celebramos jun-
tos possa encher as suas vidas de
alegria e esperança. Sejam bem-vin-
dos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

MISSIONÁRIO ADEMIR
Próxima quarta-feira, às 20 horas,

o Estudo Bíblico está na responsabi-
lidade do Missionário Admir. Falará
sobre missões e o trabalho que tem
desenvolvido junto aos indígenas.

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 sor-
te de provações e tribulações. Por
conta destes difíceis momentos nos
vemos impotentes para tomar de-
cisões sérias, sem forças para agir,
sufocados pela ansiedade, abatidos
pela tristeza e frustração. A oração
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Pastoral
Peregrinos

Uma das imagens mais contunden-
tes sobre a espiritualidade cristã é o
da jornada ou peregrinação. O crente
precisa abster-se das paixões mun-
danas porque é estrangeiro e pere-
grino. No grego “parapidemos”, pe-
regrino era um vocábulo comum que
descrevia a figura do estrangeiro. O
estrangeiro é residente temporário em
um país para realizar alguma missão.
Mas a sua cidadania é de outro país.

Tanto o Antigo como o Novo Tes-
tamentos retratam as peregrinações
do povo de Deus. Esta expressão
era utilizada para descrever os pa-
triarcas em seu andar errante. Es-
pecialmente para caracterizar a
Abraão, chamado por Deus para ir a
uma terra sem saber onde era.
Abraão buscava uma cidade cujo
arquiteto e construtor é Deus
(Hebreus 11:9-10). Era uma palavra
empregada também para descrever
os filhos de Israel quando eram es-
cravos e estrangeiros na terra do
Egito, antes de entrar na Terra Pro-
metida (Atos 13:7). Assim como Deus
prometeu e tirou o povo hebreu da
escravidão na terra do Egito para
conduzi-los a Terra Prometida, a vida
cristã pode ser assimilada como um
processo de libertação da escravi-
dão do pecado antes da entrada glo-
riosa na Cidade Celestial.

A renúncia das paixões pode ser
entendida como um cronograma sis-
temático para erradicação das in-
fluências como o orgulho, o egoís-
mo e a ausência de amor em rela-
ção ao próximo, que são barreiras
para o nosso crescimento espiritu-
al. O objetivo da vida cristã é che-
garmos à Pátria Celestial. Tudo que
nos afaste disso é potencialmente Rev. Jefferson Batista Neres

perigoso. Por isso, muitos escrito-
res e pregadores ressaltam a im-
portância de não nos apegarmos às
coisas desta vida temporal. Con-
trastando céu e prazeres tempo-
rais, o Rev. Jonathan Edwards, pro-
eminente pastor e pregador norte-
americano do século dezoito, afir-
mou: “Não devemos confiar no
mundo e seus prazeres, mas dese-
jar o céu […] Devemos desejar,
acima de tudo, a felicidade
celestial; estar com Deus; e des-
frutar a presença de Jesus. Apesar
de estarmos em meio a prazeres
exteriores e pertencermos a famí-
lias com amigos e relacionamentos
agradáveis; apesar de termos com-
panhias cuja presença é prazerosa
e fi lhos em quem percebemos
mais qualidades promissoras; ape-
sar de vivermos junto a vizinhos
bons e sermos queridos pelos co-
nhecidos; contudo, não podemos
confiar nessas coisas como o nos-
so destino […] Precisamos adqui-
rir, desfrutar e utilizar todas elas,
sem nenhuma outra intenção, a
não ser a de abandoná-las rapi-
damente sempre que exortados a
isso e substituí-las voluntária e
alegremente pelo céu”.

O Rev. Edwards não despreza o
mundo e a boa criação de Deus. Sua
preocupação é que os cristãos va-
lorizem mais a criação do que o seu
Criador. Nossa satisfação plena está
em Deus. O cristão tem os seus pés
na terra, mas o seu coração está
no céu. Somos peregrinos neste
mundo no sentido de que o nosso
bem maior é o Senhor, nosso Deus.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 146:1-2
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 145
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 19:12-14
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Júlio

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 5:21-34
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 159

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Antônio,

Lúcio, Cludennes, Diêgo. Próxima
semana: Moisés C., Emanoel, Robson
R., Arthur, Ataliba.

CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próximo

domingo: Joselina e Tânia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Quinta-

feira, às 14h30 horas, dona Lília
Maciel Fazollo.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Mayara; Quinta-fei-
ra, às 20, Alessandra Otaviano.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to 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, es-
posa 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 Maga-
lhães, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Wylliene (9672-7688); Lília, irmã
da Dra. Leila; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia, so-
brinha do Diác. Claudennes.

“Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois,
a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a

alma” (1ª Pedro 2:11)

Aniversariantes da Semana
16/11 Solange Lopes Soares Breder .................................................3354-4279
17/11 José Grippe ............................................................................3355-2274
17/11 Maria de Fátima Rodrigues ......................................................9658-6492
18/11 Allysson Borges ......................................................................9107-5676
19/11 Ereni de Oliveira ....................................................................................
21/11 Jeremias Ângelo Souza ...........................................................3202-4988

CANTATAS
Adquirimos 1000 exemplares do

Cada Dia de Natal com as datas das
nossas “Cantatas de Natal” impres-
sas na contracapa. Os irmãos pode-
rão levá-los, a fim de entregá-los para
pessoas não cristãs. O material esta-
rá disponível em uma das mesinhas
da saída do templo. Vamos, pois, orar,
divulgar e participar.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Domi-

nical, haverá o momento para a parti-
cipação individual de cada irmão des-
ta igreja no importante, necessário e
gratificante ministério missionário. Va-
mos todos, com alegria e entusiasmo,
participar de tão relevante ministério.

CONSELHO
Todos os senhores pastores e

presbíteros estão convocados para a
reunião do Conselho que ocorrerá na
próxima sexta-feira, às 20 horas, em
sua sala, para tratar de deiversas
matérias administrativas.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e

evangelistas), os presidentes das
Sociedades Internas e as Superinten-
dentes da Escola Dominical deverão
entregar até o dia 25 de novembro,
via e-mail da secretaria da igreja, os
relatórios de suas atividades, duran-
te este ano, para serem inseridos no
Boletim Geral de relatórios. Caso con-
trário, o responsável terá que
apresentá-lo na Assembleia Geral
Ordinária da Igreja.

ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadastrais

na lista localizada em uma das
mesinhas na saída do templo até o
dia 29 de novembro. Caso os seus
dados não estejam na referida lista,
favor preencher ficha cadastral.

EQUIPE DE CASAIS
Hoje, após a Escola Dominical, na

sala do Conselho, haverá uma reu-
nião da Equipe de Casais.

JANTAR DE CASAIS
Sem casamentos fortes e sólidos

em Deus, a igreja estará repleta de
famílias enfermas. A felicidade conju-
gal não é automática. É necessário
construí-la com muito esforço, inteli-
gência e determinação. O casamento
é para aqueles que estão dispostos
a investir o melhor do seu tempo, dos
seus sentimentos e dos seus sonhos
na vida do cônjuge. Por ajustes de
agenda, o Jantar de Casais que es-
tava marcado para o último sábado
deste mês foi adiado para o primeiro
sábado de dezembro, dia 5 de dezem-
bro, às 20 horas, no Salão Social. O
primeiro momento, devocional: ora-
ção, cânticos espirituais e ministração
da Palavra de Deus aos casais. Em
outro momento, a parte social: jan-
tar e comunhão com os irmãos. A taxa
será de R$ 30,00 por casal. Faça a
sua inscrição com o Diác. Wesley e
Tânia e/ou Carolina.

DIA NACIONAL DE
AÇÕES DE GRAÇAS

“Que darei ao Senhor por todos
os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116:12). Nossa Junta Diaconal
está recolhendo donativos: roupas,
calçados, brinquedos (novos ou usa-
dos, em bom estado de conservação),
alimentos não perecíveis para a dis-
tribuição aos nossos irmãos necessi-
tados (da sede e congregações). As
doações poderão ser depositadas no
baú, na saída do templo. O clímax de
tal trabalho ocorrerá no culto pelo
“Dia Nacional de Ação de Graças”, na
última quarta-feira deste mês, às 20
horas. Esperamos a participação de
toda a igreja.

DIRETORIA DO CONSELHO 2016
A diretoria do Conselho da nossa

igreja eleita para o ano eclesiástico
de 2016 é: Presidente: Rev. Jefferson
Batista Neres; Vice-Presidente:
Presb. Paulo Alves Honorato; 1º Se-
cretário: Presb. Cícero Celso de
Sousa; 2º Secretário: Presb. Sandro
Soares; Tesoureiro da Igreja: Presb.
Marcus Kleber Eler Viana.

nos ajuda a direcionar a nossa
atenção, entendimento, esperança
e discernimento para o Deus da
nossa Eterna Redenção: “lançan-
do sobre ele toda a vossa ansie-
dade, porque ele tem cuidado de
vós” (1ª Pedro 5:7). Mesmo que
estejamos passando por um tempo
de bonança é importante orar. Nas
reuniões de orações temos a opor-
tunidade única de interceder a fa-
vor dos nossos irmãos e cumprir os
preceitos bíblicos: “chorar com os
que choram, se alegrar com os
que se alegram; carregar as car-
gas uns dos outros; e, orar uns
pelos outros” (Romanos 12:15;
Gálatas 6:2 e Tiago 5:16). Portan-
to, com gratidão e devoção vamos
todos participar da reunião de ora-
ções que nesta quarta-feira, às 20
horas, será dirigida pela SAF.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, após

a Escola Dominical ensaio na Sala do
Culto Mirim; e à noite, às 18h30 an-
tes do Culto Infantil; b) Escalas:
BERÇÁRIO – Hoje: Priscila e Wesdna
Barros; Próximo domingo: Lília e
Silvana Pereira; MATERNAL 1 (Manhã
e Noite) – Hoje: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; Próximo domingo:
Antônia Silva e Jaciara Gonçalves;
MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Karen Cerqueira e Kataryne Araújo;
Próximo domingo: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante. Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR, nos avise com an-
tecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As au-
xiliares ficarão somente na escala da
noite. Durante a manhã deverão
participar da Escola Dominical em sua
classe normalmente; c) Culto In-
fantil: Hoje, para crianças de 4 a 8
anos; Dirigentes – Hoje: Equipe 1 (4
a 5 anos), na Sala do Jardim 1: Dé-
bora Pires e Milena Caires; Equipe 2
(6 a 8 anos), na Sala do Jardim 2:
Victória Couto e Beatriz Machado.
Próximo Domingo: Equipe 1 (4 a 5

anos), na Sala do Jardim 1: Lucas
Silva e Luísa Nery; Equipe 2 (6 a 8
anos), na Sala do Jardim 2: Évila
Cavalcante e Arthur Kishima; d) Pro-
fessores da Escola Dominical: Que-
ridos professores, solicitem o mate-
rial a ser utilizado em sala com uma
semana de antecedência; e) Ensaio
da Cantata durante a semana: So-
licito aos pais que tragam seus fi-
lhos todas as quartas-feiras, às
20horas, para os ensaios.

JUNIORES II
A Classe de Juniores II concluiu as

suas atividades, portanto, não have-
rá mais aulas neste ano.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 22/11. Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Diác. Wesley;
Classe III – Presb. Cícero; Classe IV
– Presb. Sandro; Classe de Jovens –
Presb. Paulinho; Classe de Adoles-
centes – Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

22/11. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 6; Classe de Jo-
vens, Lição nº 13; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 7.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo

Domingo: Presb. Lusérgio.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Leonardo;

Próximo domingo: Diác. Arthur e
Diác. Robson.



Pastoral
Peregrinos

Uma das imagens mais contunden-
tes sobre a espiritualidade cristã é o
da jornada ou peregrinação. O crente
precisa abster-se das paixões mun-
danas porque é estrangeiro e pere-
grino. No grego “parapidemos”, pe-
regrino era um vocábulo comum que
descrevia a figura do estrangeiro. O
estrangeiro é residente temporário em
um país para realizar alguma missão.
Mas a sua cidadania é de outro país.

Tanto o Antigo como o Novo Tes-
tamentos retratam as peregrinações
do povo de Deus. Esta expressão
era utilizada para descrever os pa-
triarcas em seu andar errante. Es-
pecialmente para caracterizar a
Abraão, chamado por Deus para ir a
uma terra sem saber onde era.
Abraão buscava uma cidade cujo
arquiteto e construtor é Deus
(Hebreus 11:9-10). Era uma palavra
empregada também para descrever
os filhos de Israel quando eram es-
cravos e estrangeiros na terra do
Egito, antes de entrar na Terra Pro-
metida (Atos 13:7). Assim como Deus
prometeu e tirou o povo hebreu da
escravidão na terra do Egito para
conduzi-los a Terra Prometida, a vida
cristã pode ser assimilada como um
processo de libertação da escravi-
dão do pecado antes da entrada glo-
riosa na Cidade Celestial.

A renúncia das paixões pode ser
entendida como um cronograma sis-
temático para erradicação das in-
fluências como o orgulho, o egoís-
mo e a ausência de amor em rela-
ção ao próximo, que são barreiras
para o nosso crescimento espiritu-
al. O objetivo da vida cristã é che-
garmos à Pátria Celestial. Tudo que
nos afaste disso é potencialmente Rev. Jefferson Batista Neres

perigoso. Por isso, muitos escrito-
res e pregadores ressaltam a im-
portância de não nos apegarmos às
coisas desta vida temporal. Con-
trastando céu e prazeres tempo-
rais, o Rev. Jonathan Edwards, pro-
eminente pastor e pregador norte-
americano do século dezoito, afir-
mou: “Não devemos confiar no
mundo e seus prazeres, mas dese-
jar o céu […] Devemos desejar,
acima de tudo, a felicidade
celestial; estar com Deus; e des-
frutar a presença de Jesus. Apesar
de estarmos em meio a prazeres
exteriores e pertencermos a famí-
lias com amigos e relacionamentos
agradáveis; apesar de termos com-
panhias cuja presença é prazerosa
e fi lhos em quem percebemos
mais qualidades promissoras; ape-
sar de vivermos junto a vizinhos
bons e sermos queridos pelos co-
nhecidos; contudo, não podemos
confiar nessas coisas como o nos-
so destino […] Precisamos adqui-
rir, desfrutar e utilizar todas elas,
sem nenhuma outra intenção, a
não ser a de abandoná-las rapi-
damente sempre que exortados a
isso e substituí-las voluntária e
alegremente pelo céu”.

O Rev. Edwards não despreza o
mundo e a boa criação de Deus. Sua
preocupação é que os cristãos va-
lorizem mais a criação do que o seu
Criador. Nossa satisfação plena está
em Deus. O cristão tem os seus pés
na terra, mas o seu coração está
no céu. Somos peregrinos neste
mundo no sentido de que o nosso
bem maior é o Senhor, nosso Deus.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 146:1-2
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 145
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 19:12-14
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Júlio

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 5:21-34
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 159

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Antônio,

Lúcio, Cludennes, Diêgo. Próxima
semana: Moisés C., Emanoel, Robson
R., Arthur, Ataliba.

CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próximo

domingo: Joselina e Tânia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Quinta-

feira, às 14h30 horas, dona Lília
Maciel Fazollo.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Mayara; Quinta-fei-
ra, às 20, Alessandra Otaviano.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to 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, es-
posa 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 Maga-
lhães, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Wylliene (9672-7688); Lília, irmã
da Dra. Leila; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia, so-
brinha do Diác. Claudennes.

“Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois,
a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a

alma” (1ª Pedro 2:11)

Aniversariantes da Semana
16/11 Solange Lopes Soares Breder .................................................3354-4279
17/11 José Grippe ............................................................................3355-2274
17/11 Maria de Fátima Rodrigues ......................................................9658-6492
18/11 Allysson Borges ......................................................................9107-5676
19/11 Ereni de Oliveira ....................................................................................
21/11 Jeremias Ângelo Souza ...........................................................3202-4988


