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Pastoral

Identidade Reformada

Estamos no mês de comemoração da Reforma Protestante. As igrejas históricas, das quais fazemos
parte, são herdeiras do legado da
Reforma Protestante do século 16.
A partir da Reforma, a nossa identidade foi claramente delineada e
definida. Mas, afinal de contas, o
que é Fé Reformada? O que significa ser reformado não apenas historicamente, mas na presente conjuntura em que vivemos: igreja, nação e mundo? A Fé Reformada está
arregimentada na Bíblia Sagrada,
nos Catecismos e Confissões de Fé.
Dentre os principais temas que perfazem a Fé Reformada destacamos
quatro: a) doutrina das Escrituras,
b) doutrina da Soberania de Deus,
c) doutrina da depravação completa do homem, e, d) doutrina da
irresistível Graça de Deus.
a) Doutrina das Escrituras –
“Toda Escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino” (2ª Timóteo 3:16). A Reforma redescobriu
e acentuou novamente a autoridade das Escrituras, Antigo e Novo
Testamentos. A Bíblia é a Palavra
de Deus e tem autoridade normativa.
Segundo John Richard: “podemos
repousar nela completamente, depender dela para tudo o que precisamos saber para viver e morrer
de maneira feliz”. Portanto, a Bíblia
deve ser obedecida, pois, norteia e
confere sentido a todas as nossas
experiências de vida.
b) Doutrina da Soberania de
Deus – “Com quem comparareis
a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele?” (Isaías
40:18). A soberania de Deus é a
Sua marca maior. Deus é o Rei, o
Senhor da história, o Suserano do
Universo, não o homem. Deus é livre e independente de qualquer criatura ou coisa fora de si mesmo.
Ele conhece todas as coisas desde
o “princípio da eternidade”. Deus é

onipotente. Portanto, Ele é o Criador, Governador, Mantenedor e
Direcionador de todo o cosmos.
c) Doutrina da completa depravação humana – “Todas as
nações são perante ele como
cousa que não é nada; ele as considera menos do que nada, como
um vácuo” (Isaías 40:17). Quando contemplamos Deus em Sua glória
e santidade nos tornamos cientes
de nossa insignificância. Apreciamos
quem nós somos: o reverendo, o
doutor, o executivo, o diretor, etc.
A Fé Reformada coloca as nossas
pretensões em seu devido lugar. Em
relação ao pecado, o homem não
está adoentado, mas está morto.
d) Doutrina da irresistível
Graça – “Porque pela graça sois
salvos, mediante a fé, e isto não
vem de vós; é dom de Deus; não
de obras, para que ninguém se
glorie” (Efésios 2:8-9). Em face do
seu quadro de pecado e desventura condenatória, o homem precisa
urgentemente de um Salvador ou
Redentor. A Salvação pertence ao
Senhor é o lema dos Reformados. A
Salvação é um dom que Cristo conquistou por livre e espontânea vontade. Quando o eleito é atingido
pela Maravilhosa Graça não pode
oferecer resistência. João Calvino
disse: “Deus é irresistível”.
Esses são alguns dos temas de
que a Fé Reformada trata. Que Deus
nos ajude a sermos fiéis praticantes
da Sua Palavra. Que creiamos na
Soberania de Deus a despeito das
tragédias assoladoras da humanidade. Que sempre esteja clara em nossas mentes, a condição caída e depravada do homem. Que percebermos a graça de Deus tomar o curso
de nossa existência rumo à gloriosa
Salvação reservada aos filhos de
Deus, na mediação de Cristo. Amém.
Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor
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Aniversariantes da Semana

instalado para uso preferencial das pessoas que têm limitações de acessibilidade. Portanto, os irmãos que não dependem de tal equipamento para adentrar o
templo deverão evitá-lo. A entrada de
carros pelo portão lateral do templo, que
dá acesso ao elevador, é exclusiva para
estas pessoas.
ESCOLINHA DE FUTSAL
Próximo sábado, das 8 até às 12 horas, haverá uma programação especial
com os alunos da Escolinha de Futsal.
Será uma atividade evangelística com
brincadeiras e recreações.
‘’CASA CHEIA’’
Hoje, após o culto, haverá mais um
“Casa Cheia”. Será na residência do irmão Arthur Meneses Ramos. Mais informações com o Diác. Anderson ou o próprio Arthur. Vamos Participar.
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. Que o Deus Provedor
continue com as suas bênçãos repousadas sobre os dizimistas fiéis e sensibilize os infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
GRATIDÃO
A dona Suely expressa gratidão pelo
amor, bondade, orientação e conforto do
Senhor em sua situação. A irmã também
é grata a toda a igreja pelas orações,
manifestações de solidariedade e amor
fraternal e, ao Conselho, pela sensibilidade, liberalidade e apoio. Que Deus continue fortalecendo a nossa igreja, a fim
de continuar vivendo os preceitos bíblicos de carregar as cargas uns dos outros
e orar uns pelos outros.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Calvino e sua influência no
mundo ocidental, o organizado W.
Stanford Reid, tem como objetivo mostrar a natureza e a importância de
Calvinismo como força moldadora da
cultura ocidental. O leitor poderá avaliar
o testemunho dos autores a respeito do
impacto do Calvinismo sobre a cultura
em geral e sobre o sistema de educação
e de governo – com seus reflexos na eco-

nomia e na vida social das respectivas
comunidades –, sistemas estabelecidos
e desenvolvidos nos países em que prevaleceu sua influência.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 85: A morte sendo o
estipêndio do pecado, por que não são
os justos livrados dela, visto que todos
os seus pecados são perdoados em Cristo? Resposta: Os justos no último dia
serão libertados da própria morte, e no
ato de morrer estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, embora morram, contudo, vem isto do amor
de Deus, Para os livrar perfeitamente do
pecado e miséria e os tornar capazes de
maior comunhão com Cristo na glória, na
qual eles imediatamente entram. Referências: 1ª Coríntios 15:26 e 55-57;
Romanos
14:8;
Salmo
116:15;
Apocalipse 14:13; Lucas 16:25 e 23:45 e
Filipenses 1:23.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na
3ª Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
REV. JEFFERSON
Hoje, na Escola Dominical, juntamente com o Conselho da igreja, o Rev.
Jefferson está em uma missão na 3ª Congregação de nossa igreja em Águas Lindas-GO. No culto à noite, ministrará a
Ceia do Senhor, na Congregação de nosso Presbitério em Padre Bernardo-GO,
razões pelas quais está ausente dos trabalhos de nossa igreja neste dia.
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.
VISITANTES
É com alegria e satisfação que recebemos aos nossos visitantes. Esperamos
que se sinta bem entre nós e que a fé
que celebramos juntos possa encher a
sua vida de alegria e esperança. Seja
bem-vindo.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas
de qualidade. A rádio pode ser acessada,
gratuitamente, pelo seguinte link: http:/
/www.ipb.org.br/radio.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio
após a Escola Dominical, na Sala do Culto
Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Priscila e Wesdna Barros; Próximo domingo: Noraci e Karine; 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 (Auxiliar: Lílian Cerqueira).
Próximo domingo: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Luísa Nery).
Observação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com antecedência, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças. As auxiliares ficarão
somente na escala da noite. Durante a
manhã deverão participar da Escola Dominical em sua classe normalmente; c)
Culto Infantil: Hoje, para crianças de 4 a
8 anos, na do Jardim 1 e 2; NESTE DOMINGO: Equipe 1 (3 a 5 anos), na Sala do Jardim 1: Débora Abreu e Milena Caires (4 a
5 anos); Equipe 2 (6 a 8 anos), na Sala do
Jardim 2: Beatriz Machado e Victória
Couto; PRÓXIMO DOMINGO: Equipe 1 (4
a 5 anos), na Sala do Jardim 1: Amanda
Breder e Lucas Silva; Equipe 2 (6 a 8 anos),
na Sala do Jardim 2: Évila Cavalcante e
Arthur Kishima; d) Professores da Escola Dominical: Queridos professores, solicitem o material a ser utilizado em sala
com uma semana de antecedência; e)
Cantata de Natal: Já iniciamos os ensaios da Cantata de Natal. Solicitamos aos
pais, que deem os nomes de seus filhos a
Ev. Ana Eliza, pois será confeccionada uma
toga especial para a Cantata; f) Ensaios
da Cantata durante a Semana: Iniciamos nesta quarta-feira, os ensaios extras
da Cantata de Natal, peço aos pais que
tragam seus filhos todas as quartas-feiras,
às 20horas, para os ensaios. Teremos uma
lista de chamada; g) Treinamento Mãos
e Coração: Nos dias 14 e 15 de novembro, haverá um treinamento para professores e auxiliares que trabalham com crianças na Igreja Presbiteriana Central do
Gama. Quem desejar participar dê seu
nome a Ev. Ana Eliza, até o dia 20 de outubro; h) Queridos Pais: Para o salutar
andamento das aulas e o eficiente aprendizado dos pequeninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias para participarem das atividades do Ministério da In-

fância. Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem seus filhos de pegar suas Bíblias.
CLASSE ÚNICA
Em decorrência da Classe Única, os
professores das Classes dos Adultos, Jovens e Adolescentes, estarão de folga no
próximo domingo.
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do
dia 01/11. Classe I – Presb. Pedro; Classe II – Presb. Sandro; Classe III –
Presb. Kleber; Classe IV – Presb. Cícero;
Classe de Jovens – Rev. Alexandro;
Classe de Adolescentes – Presb.
Lusérgio; Classe de Juniores II – Cila.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 01/
11. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, Lição nº 3; Classe de Jovens, Lição
nº 10; Classe de Adolescentes, Lição nº
4.
PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo
domingo: Rev. Daniel Santos.
PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo; Próximo Domingo: Presb. Sóstenes.
PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:
Hofmann.
EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:
Atos de Louvor.
SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Leonardo; Próximo domingo: Diác. Rodrigo e Diác.
Arthur.
RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Próximo domingo: Noraci e Mariinha.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Diêgo, Antônio N., Lúcio, Claudennes. Próxima
semana: Moisés C., Ataliba, Emanoel,
Robson R., Arthur.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Nice; Próximo domingo:
Rosana.
CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Rosângela; Próximo domingo: Márcia e Jeane.

Vanessa Nascimento dos Santos Ramos
Pastoral
e do seu filho, Arthur Luiz Nascimento

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Quinta-feira, às 20 horas, Jefferson e Karen.

Ramos. Ata nº 869 – Data: 06/03/
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872 – Data: 31/05/2015: 1ª) Nos
termos do artigo 83, alínea “d” da CI/
IPB, julgar regular o processo das eleições e a idoneidade dos irmãos eleitos
ao diaconato e ao presbiterato; 2ª)
Proceder ao exame dos irmãos eleitos,
ao diaconato, Claudennes de Sousa Cunha e ao presbiterato, Sandro Daniel
Soares; 3ª) Proceder à cerimônia de
o r d enação e invest idu r a de of i ci ai s ,
presbíteros e diáconos. Ata nº 873 –
Data: 12/06/2015: 1ª) Tomar conhecimento e aprovar os relatórios
apresentados pelos obreiros junto às
Congregações; 2ª) Tomar conhecimento do relatório da tesouraria por parte
do tesoureiro; 3ª) Constituir Comissão
composta pelo Rev. Jefferson e pelos
Presbíteros: Paulo, Sóstenes, Cícero,
Sandro e Lusérgio para locação de espaço para acampamento dos jovens em
2016; 4ª) Autorizar aquisição de
filmadora profissional para registro dos
trabalhos da igreja; 5ª) Conceder carta de transferência às irmãs Crícia
Mariana Maurício e Isabelle Catarina
Maurício para a Igreja Presbiteriana de
Brasília; 6ª) Autorizar o Presb. Pedro
Leandro a convidar o Quarteto Master
para participar nas solenidades por
ocasião do aniversário da 2ª IPT nos
dias 19 e 20 de setembro de 2015. Ata
nº 874 – Data: 28/06/2015: 1ª) Nomear uma comissão formada pelo Rev.
Jefferson e pelos Presbs.: Natanael e
Joel para assistir ao tratamento necessário à restauração da saúde do Presb.
Eliezer. Ata nº 875 – Data: 31/05/
2015: 1ª) Nos termos do artigo 83,
alínea “d” da CI/IPB, julgar regular o
processo das eleições e a idoneidade
dos irmãos eleitos ao diaconato e ao
presbiterato; 2ª) Proceder ao exame
dos irmãos eleitos, ao diaconato,
Claudennes de Sousa Cunha e ao
presbiterato, Sandro Daniel Soares; 3ª)
Proceder à cerimônia de ordenação e
investidura de oficiais, presbíteros e
diáconos.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 31:1-2
b) Hino Congregacional nº 254
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 29:1-11
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 32:1
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Música Especial: Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác.
Claudennes
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 23:1-12
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 299
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
18/10
18/10
18/10
19/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
23/10
23/10
24/10

Janivaldo Souza de Oliveira ..................................................... 8415-1444
Petrus Amorim Carvalho ......................................................... 3333-0145
Rebeca Dourado Cavalcante ................................................... 9657-1226
Miguel Augusto Bueno ............................................................. 3036-2773
Cardeth Amorim da Cunha ...................................................... 3333-0145
Otamir Tomaz Ferreira Junior .................................................. 3397-2507
Maria das Dores Santos Grippe ............................................... 9691-6032
Liliane Cavalcante Teixeira ...................................................... 3597-5337
Diêgo Lopes Ferreira ............................................................... 8259-3320
Joana Pereira Resende ............................................................ 3032-8019
Lucy Costa Campos Cabral ..................................................... 8103-2700
Clemer Resende Faria ............................................................. 3352-5510

