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Lúcio Pereira ............................... 8521-1048
Marcelo Honorato ......................... 3353-3294
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Robson da Silva ........................... 3475-9648
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Thiago Avelino ............................ 8560-6460
Tiago Ferreira .............................. 3353-2132
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Wesley de Araújo ......................... 3532-2174
William de Araújo ........................ 3435-7560

SONOPLASTIA DA IGREJA
E-mail: ........................................................................ sonoplastia2ipt@gmail.com

DISQUE PAZ ........................................................................................ 3354-1313

Nº 1.368 – 11 de outubro 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

Legado da Reforma
Dentre outros efeitos, a Reforma

Protestante do século 16 resultou
também em uma Teologia Reforma-
da. Após estourar a Reforma Pro-
testante, as igrejas sentiram a ne-
cessidade de reformular e formalizar
a fé, apresentando sua interpreta-
ção sobre diversos pontos doutri-
nários que divergiam radicalmente da
igreja romana. Tal Teologia está ex-
pressa nas Confissões e Catecismos.

A Confissão de Fé de Westmins-
ter, o Catecismo Maior e o Menor,
foram compostos na célebre
Assembleia, convocada pelo Parla-
mento inglês, na Abadia de Westmins-
ter, de 1643 a 1649. Pesava sobre
esta Assembleia estruturar as princi-
pais doutrinas cristãs para evitar o
desvio da Igreja da verdade de Deus.

De acordo com o Rev. J. I. Packer,
destacado teólogo e escritor inglês
do século passado, a Confissão e os
Catecismos proporcionam benefícios
imensuráveis para a igreja de Cristo,
a saber: a) Facilitam a nossa públi-
ca profissão de fé; b) De forma re-
sumida demonstram o processo cu-
mulativo da história de pesquisa
das doutrinas bíblicas cruciais, reu-
nindo as melhores contribuições dos
servos de Deus na compreensão da
verdade. Nas palavras de Packer: “A
tradição nos permite ficar sobre os
ombros de muitos gigantes que pen-
saram sobre a Bíblia com responsa-
bilidade antes de nós”; c) Atendem
a uma exigência da Unidade da
Igreja, que demanda um acordo dou-
trinário; d) Base para o ensino cris-
tão, a fim do povo de Deus ser
balizado em toda boa obra; e) Pre-
serva a Igreja das heresias, espe-
cialmente em questões controverti-
das; f) Servem como elemento re-
gulador do ensino, liturgia, gover-
no e disciplina da Igreja.

A Bíblia é a Palavra de Deus, a
nossa única e infalível regra de fé Rev. Jefferson Batista Neres

prática. A Confissão de Fé e os Ca-
tecismos são fiéis interpretações das
Escrituras. A Bíblia é infalível, já os
Catecismos e a Confissão de Fé po-
dem conter erros, embora não te-
nhamos encontrado equívoco algum.

Em nossos dias temos testemu-
nhado um verdadeiro analfabetismo
bíblico. A igreja do século 21 é me-
nos preparada e qualificada a expli-
car as razões de sua fé do que os
incrédulos das gerações passadas.
A igreja brasileira, de forma gene-
ralizada, prefere shows e entrete-
nimento gospel a dedicar tempo de
qualidade estudando a Palavra de
Deus nas reuniões da igreja e pri-
vativamente. Um dos danos é a dis-
seminação de doutrinas não bíblicas,
cujo conteúdo anula e comercializa
a graça de Deus.

Uma das atividades mais afe-
tadas pelo desinteresse deliberado
do Estudo da Bíblia é a Escola Do-
minical. Há igrejas que não têm mais
Escola Dominical. Há igrejas que
não se importam em oferecer uma
instrução séria, sistemática e, so-
bretudo, bíblica para as crianças,
os adolescentes, os jovens e os
adultos. Uma igreja que negligen-
cia o estudo sistemático da Escri-
tura está negociando o que não se
pode negociar.

Estou convencido de que a Igre-
ja de Cristo precisa se voltar cada
vez mais a Palavra de Deus. Que
reconheçamos a impossibilidade de
viver um cristianismo relevante em
nosso país sem que conheçamos as
principais doutrinas da graça. Que
Deus renove em nós a sede, a fome
e o interesse pelo estudo das prin-
cipais doutrinas da graça. Uma igreja
biblicamente orientada será preser-
vada dos desvios doutrinários e
comportamentais.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 115:1
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 113:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 130:7-8
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Música Especial: Coral Canto Livre
c) Música Especial: Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diac. Thiago Vinhal

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 1º Reis 17:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340

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

POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio, Wan-

derlúcio, William, Tiago B., Thiago.
Próxima semana: Elizeu, Diêgo, An-
tônio N., Lúcio, Claudennes.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Nice.

CHAZINHO
Hoje: Alenir e Graça; Próximo

domingo: Gilvânia e Rosângela.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Gabrielle Couto;
Quinta-feira, às 20 horas, Jefferson
e Karen.

Do Rev. José Marcos – Quinta-
feira, às 14h30 dona Maria Gripe.

Do Rev. Evando – dona Suely e
Patrícia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to de enfermidade, e da doença o
restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos en-
fermos 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 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
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila; Patrí-
cia Vieira (3358-5160); Rafaela, sobri-
nha da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes.

Aniversariantes da Semana
12/10 Simone Aparecida Ferreira de Souza .......................................8137-1437
12/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo ............................................................
14/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo .............................................8311-1817
15/10 Helena Kiyomi Nogueira ..........................................................9211-6988
16/10 Neemias Francisco Santos .......................................................8615-5197
17/10 Gabriel Cirilo Cieslak ..............................................................8229-9628
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VISITA MISSÃO VIDA
Próximo sábado, um grupo de

nossa igreja visitará a Missão Vida em
Cocalzinho-GO. Aos que irão de ôni-
bus, favor procurar os irmãos Diác.
Rodrigo e Rosângela, até hoje depois
do culto, a fim de realizar a sua ins-
crição: nome completo e número do
documento de identidade. O ônibus
saíra da porta do templo, às 8 horas.
As vagas são limitadas.

DEBATE UPH
Próximo sábado, às 20 horas, no

Salão Social, haverá um Debate pro-
movido pela UPH. O Rev. Alexandro
juntamente com os Presbs.: Paulinho
e Kleber promoverão o debate sobre
três temas: machismo, feminismo e
homossexualidade. Toda a igreja está
convidada para participar.

BÍBLIA MANUSCRISTA
A UPH, por meio da Confederação

Nacional de Homens Presbiterianos-
CNHP está promovendo a transcrição
da Bíblia manuscrita e precisam de
escritores. Quem tiver interesse pro-
curar o Diác. Rodrigo. A 2ª IPT tem o
prazo de 30 dias para entregar os
capítulos que lhe cabem nos Salmos.

CULTO DO BEBÊ
Dia 21 de outubro, quarta-feira,

às 20 horas, haverá o “Culto do Bebê”
em gratidão ao nosso bondoso Deus
pelas Suas heranças em nossa igre-
ja. Solicitamos às mães dos bebês
nascidos no período de novembro de
2014 a outubro de 2015 que procu-
rem as irmãs Rosângela e/ou Cila
para inscrição com vistas ao recebi-
mento da Bíblia do bebê.

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Próxima quinta-feira, às 20 horas, na

sala do Conselho, haverá uma reunião
da Comissão de Comunicação integra-
da pelo Rev. Jefferson e os Presbs.: Pau-
lo, Lusérgio, Sandro e Cícero.

REFORMA INSTALAÇÕES 2ª IPT
Em sua primeira reunião de 2015,

o Conselho da 2ª IPT, discutiu sobre

algumas reformas necessárias nas
instalações da sede de nossa igreja.
A Comissão de Construção ficou res-
ponsável para contratar profissionais,
a fim de verificar com exatidão os lo-
cais a serem reparados. Nossa expec-
tativa era realizar reformas neste
ano. Mas, em decorrência das deman-
das do projeto, as reformas somente
serão possíveis de serem realizadas
a partir de abril de 2016. Dentre ou-
tros itens, foram identificadas as se-
guintes demandas: a) Reforma do
teto do Salão Branco para melhor re-
frigeração, iluminação e vazão das
águas das chuvas; b) Instalação das
saídas de emergência no predinho;
c) Revisão do forro da nave do tem-
plo. Dentre outros itens.

REFORMA PROTESTANTE
É importante atentarmos para a

história da Igreja Cristã, a fim de não
perdermos de vista qual é a nossa
identidade e a nossa missão no mun-
do. Portanto, de 24 a 25 de outubro
haverá a 1ª Conferência de Fé Refor-
mada da 2ª IPT, quando celebrare-
mos ao nosso Soberano Deus pelo
despertamento que houve na Igreja
do Senhor no século 16. O Rev. Dr.
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PROFESSORES
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acesso ao elevador, é exclusiva para
estas pessoas.

ANIVERSÁRIO UCP
No final de semana passado, foi

comemorado mais um aniversário de
nossa União de Crianças Presbiteria-
nas – UCP. No sábado, cerca de 230
crianças participaram da programação
no período da tarde (acima do dobro
dos membros não comungantes de
nossa igreja). No dia seguinte muitas
crianças visitaram os trabalhos domi-
nicais. A Deus toda glória e o reco-
nhecimento pelo trabalho realizado
pela Ev. Ana Eliza e todos os colabo-
radores do Ministério da Infância. So-
mente o Senhor poderá recompensar
o trabalho dos irmãos.

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 ja-
nelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida” (Malaquias
3:10). Mantenhamo-nos fiéis na entre-
ga 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.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Na obra, Calvinismo: as antigas

doutrinas da graça, de Paulo Anglada,
pela Knox Publicações, são abordadas
as seguintes questões: Qual é a es-
sência do calvinismo? Quais as verda-
des distintivas do calvinismo como sis-
tema doutrinário? Elas se encontram
em dois departamentos da teologia
sistemática: a antropologia e a
teontologia. Todo o sistema teológico
conhecido como calvinismo é o resul-
tado natural, lógico e bíblico dessas
duas doutrinas fundamentais: a dou-
trina da queda do homem e a doutri-
na da soberania de Deus; isto é, a cor-

rupção da natureza humana e a von-
tade livre e soberana de Deus. Este
livro aborda temas centrais da doutri-
na calvinista, como os cinco pontos do
calvinismo, a relação entre calvinismo
e evangelismo e as implicações práti-
cas do calvinismo na vida cristã. É ne-
cessário ressaltar em nossos dias a
importância das antigas doutrinas da
graça. Elas podem produzir grande
bem. É uma pena que essas doutri-
nas tenham sido largamente abando-
nadas. Precisamos considerá-las me-
lhor, precisamos estudá-las mais pro-
fundamente, crer firmemente nelas e
pregá-las com convicção, ousadia, sin-
ceridade e graça, para o bem da Igre-
ja, para a conversão dos perdidos e
para a glória do nosso Deus.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 84: Morrerão todos os

homens? Resposta: A morte, sendo
imposta como o estipêndio do peca-
do, está decretada a todos que uma
vez morram, pois todos são pecado-
res. Referências: Romanos 5:12 e
6:23 e Hebreus 9:27.

VISITAS À PATRÍCIA
A Patrícia, esposa do Diác.

Robson, filha do Presb. Dimas e da
dona Rozilda está recebendo visitas
em casa. Este contato com a igreja é
muito salutar para o seu tratamento
e recuperação. Os irmãos que dese-
jarem podem visitá-la mediante pré-
vio agendamento com os familiares.

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

na 4ª Congregação em Águas Lindas-
GO, assistindo pastoralmente aque-
les irmãos.

REV. ALEXANDRO
Hoje, na Escola Dominical, o Rev.

Alexandro está ausente, por ser um
dos preletores no acampamento da
Federação de Adolescentes-FEUPA,
do nosso Presbitério.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Então, a nossa boca se encheu

de riso, e a nossa língua, de júbilo;
então, entre as nações se dizia:
Grandes coisas o SENHOR tem fei-
to por eles. Com efeito, grandes
coisas fez o SENHOR por nós; por
isso, estamos alegres” (Salmo
126:2-3). Próximo sábado, às 18 ho-
ras, será comemorado o aniversário
da nossa Congregação em Arinos-MG.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diaria-
mente 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 ho-
ras por dia. Este é um importante mi-
nistério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

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 a sua vida de ale-
gria e esperança. Seja bem-vindo.

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.

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 ra-
zões: curiosidade, necessidade, es-
perança, antipatia, etc. De acordo com
Kistemaker: “Cristo encontrou-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. Je-
sus tinha acesso a todos os níveis da
sociedade, 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 nível da socie-
dade, Jesus dizia as palavras certas na
hora certa”. Portanto, vamos nos vol-
tar para as narrativas dos encontros
de Jesus, por meio do estudo bíblico,
nesta quarta-feira, sob a ministração
do Rev. José Marcos.

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 ve-
mos impotentes para tomar decisões
sérias, sem forças para agir, sufoca-
dos pela ansiedade, abatidos pela
tristeza e frustração. A oração nos
ajuda a direcionar a nossa atenção,
entendimento, esperança e discerni-
mento para o Deus da nossa Eterna
Redenção: “lançando sobre ele toda
a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós” (1ª Pedro 5:7). Mes-
mo que estejamos passando por um
tempo de bonança é importante orar.
Nas reuniões de orações temos a
oportunidade única de interceder a
favor dos nossos irmãos e cumprir os
preceitos bíblicos: “chorar com os
que choram, se alegrar com os que
se alegram; carregar as cargas uns
dos outros; e, orar uns pelos outros”
(Romanos 12:15; Gálatas 6:2 e Tiago
5:16). Portanto, com gratidão e de-
voção vamos todos participar da reu-
nião de orações que nesta quarta-
feira, às 20 horas, será dirigida pela
UPH, irmão sr. Mirani.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

durante a Escola Dominical, na Sala do
Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Silvana Pereira e Lílian Lima; Pró-
ximo domingo: Priscila e Wesdna Bar-
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Pastoral

Legado da Reforma
Dentre outros efeitos, a Reforma

Protestante do século 16 resultou
também em uma Teologia Reforma-
da. Após estourar a Reforma Pro-
testante, as igrejas sentiram a ne-
cessidade de reformular e formalizar
a fé, apresentando sua interpreta-
ção sobre diversos pontos doutri-
nários que divergiam radicalmente da
igreja romana. Tal Teologia está ex-
pressa nas Confissões e Catecismos.

A Confissão de Fé de Westmins-
ter, o Catecismo Maior e o Menor,
foram compostos na célebre
Assembleia, convocada pelo Parla-
mento inglês, na Abadia de Westmins-
ter, de 1643 a 1649. Pesava sobre
esta Assembleia estruturar as princi-
pais doutrinas cristãs para evitar o
desvio da Igreja da verdade de Deus.

De acordo com o Rev. J. I. Packer,
destacado teólogo e escritor inglês
do século passado, a Confissão e os
Catecismos proporcionam benefícios
imensuráveis para a igreja de Cristo,
a saber: a) Facilitam a nossa públi-
ca profissão de fé; b) De forma re-
sumida demonstram o processo cu-
mulativo da história de pesquisa
das doutrinas bíblicas cruciais, reu-
nindo as melhores contribuições dos
servos de Deus na compreensão da
verdade. Nas palavras de Packer: “A
tradição nos permite ficar sobre os
ombros de muitos gigantes que pen-
saram sobre a Bíblia com responsa-
bilidade antes de nós”; c) Atendem
a uma exigência da Unidade da
Igreja, que demanda um acordo dou-
trinário; d) Base para o ensino cris-
tão, a fim do povo de Deus ser
balizado em toda boa obra; e) Pre-
serva a Igreja das heresias, espe-
cialmente em questões controverti-
das; f) Servem como elemento re-
gulador do ensino, liturgia, gover-
no e disciplina da Igreja.

A Bíblia é a Palavra de Deus, a
nossa única e infalível regra de fé Rev. Jefferson Batista Neres

prática. A Confissão de Fé e os Ca-
tecismos são fiéis interpretações das
Escrituras. A Bíblia é infalível, já os
Catecismos e a Confissão de Fé po-
dem conter erros, embora não te-
nhamos encontrado equívoco algum.

Em nossos dias temos testemu-
nhado um verdadeiro analfabetismo
bíblico. A igreja do século 21 é me-
nos preparada e qualificada a expli-
car as razões de sua fé do que os
incrédulos das gerações passadas.
A igreja brasileira, de forma gene-
ralizada, prefere shows e entrete-
nimento gospel a dedicar tempo de
qualidade estudando a Palavra de
Deus nas reuniões da igreja e pri-
vativamente. Um dos danos é a dis-
seminação de doutrinas não bíblicas,
cujo conteúdo anula e comercializa
a graça de Deus.

Uma das atividades mais afe-
tadas pelo desinteresse deliberado
do Estudo da Bíblia é a Escola Do-
minical. Há igrejas que não têm mais
Escola Dominical. Há igrejas que
não se importam em oferecer uma
instrução séria, sistemática e, so-
bretudo, bíblica para as crianças,
os adolescentes, os jovens e os
adultos. Uma igreja que negligen-
cia o estudo sistemático da Escri-
tura está negociando o que não se
pode negociar.

Estou convencido de que a Igre-
ja de Cristo precisa se voltar cada
vez mais a Palavra de Deus. Que
reconheçamos a impossibilidade de
viver um cristianismo relevante em
nosso país sem que conheçamos as
principais doutrinas da graça. Que
Deus renove em nós a sede, a fome
e o interesse pelo estudo das prin-
cipais doutrinas da graça. Uma igreja
biblicamente orientada será preser-
vada dos desvios doutrinários e
comportamentais.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 115:1
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 113:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 130:7-8
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Música Especial: Coral Canto Livre
c) Música Especial: Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diac. Thiago Vinhal

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 1º Reis 17:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340

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

POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio, Wan-

derlúcio, William, Tiago B., Thiago.
Próxima semana: Elizeu, Diêgo, An-
tônio N., Lúcio, Claudennes.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Nice.

CHAZINHO
Hoje: Alenir e Graça; Próximo

domingo: Gilvânia e Rosângela.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Gabrielle Couto;
Quinta-feira, às 20 horas, Jefferson
e Karen.

Do Rev. José Marcos – Quinta-
feira, às 14h30 dona Maria Gripe.

Do Rev. Evando – dona Suely e
Patrícia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to de enfermidade, e da doença o
restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos en-
fermos 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 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
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila; Patrí-
cia Vieira (3358-5160); Rafaela, sobri-
nha da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes.

Aniversariantes da Semana
12/10 Simone Aparecida Ferreira de Souza .......................................8137-1437
12/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo ............................................................
14/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo .............................................8311-1817
15/10 Helena Kiyomi Nogueira ..........................................................9211-6988
16/10 Neemias Francisco Santos .......................................................8615-5197
17/10 Gabriel Cirilo Cieslak ..............................................................8229-9628

VISITA MISSÃO VIDA
Próximo sábado, um grupo de

nossa igreja visitará a Missão Vida em
Cocalzinho-GO. Aos que irão de ôni-
bus, favor procurar os irmãos Diác.
Rodrigo e Rosângela, até hoje depois
do culto, a fim de realizar a sua ins-
crição: nome completo e número do
documento de identidade. O ônibus
saíra da porta do templo, às 8 horas.
As vagas são limitadas.

DEBATE UPH
Próximo sábado, às 20 horas, no

Salão Social, haverá um Debate pro-
movido pela UPH. O Rev. Alexandro
juntamente com os Presbs.: Paulinho
e Kleber promoverão o debate sobre
três temas: machismo, feminismo e
homossexualidade. Toda a igreja está
convidada para participar.

BÍBLIA MANUSCRISTA
A UPH, por meio da Confederação

Nacional de Homens Presbiterianos-
CNHP está promovendo a transcrição
da Bíblia manuscrita e precisam de
escritores. Quem tiver interesse pro-
curar o Diác. Rodrigo. A 2ª IPT tem o
prazo de 30 dias para entregar os
capítulos que lhe cabem nos Salmos.

CULTO DO BEBÊ
Dia 21 de outubro, quarta-feira,

às 20 horas, haverá o “Culto do Bebê”
em gratidão ao nosso bondoso Deus
pelas Suas heranças em nossa igre-
ja. Solicitamos às mães dos bebês
nascidos no período de novembro de
2014 a outubro de 2015 que procu-
rem as irmãs Rosângela e/ou Cila
para inscrição com vistas ao recebi-
mento da Bíblia do bebê.

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Próxima quinta-feira, às 20 horas, na

sala do Conselho, haverá uma reunião
da Comissão de Comunicação integra-
da pelo Rev. Jefferson e os Presbs.: Pau-
lo, Lusérgio, Sandro e Cícero.

REFORMA INSTALAÇÕES 2ª IPT
Em sua primeira reunião de 2015,

o Conselho da 2ª IPT, discutiu sobre

algumas reformas necessárias nas
instalações da sede de nossa igreja.
A Comissão de Construção ficou res-
ponsável para contratar profissionais,
a fim de verificar com exatidão os lo-
cais a serem reparados. Nossa expec-
tativa era realizar reformas neste
ano. Mas, em decorrência das deman-
das do projeto, as reformas somente
serão possíveis de serem realizadas
a partir de abril de 2016. Dentre ou-
tros itens, foram identificadas as se-
guintes demandas: a) Reforma do
teto do Salão Branco para melhor re-
frigeração, iluminação e vazão das
águas das chuvas; b) Instalação das
saídas de emergência no predinho;
c) Revisão do forro da nave do tem-
plo. Dentre outros itens.

REFORMA PROTESTANTE
É importante atentarmos para a

história da Igreja Cristã, a fim de não
perdermos de vista qual é a nossa
identidade e a nossa missão no mun-
do. Portanto, de 24 a 25 de outubro
haverá a 1ª Conferência de Fé Refor-
mada da 2ª IPT, quando celebrare-
mos ao nosso Soberano Deus pelo
despertamento que houve na Igreja
do Senhor no século 16. O Rev. Dr.
Daniel Santos, professor no Centro
Presbiteriano de Pós-Graduação
Andrew Jumper será o nosso preletor.
A programação consta do seguinte:
dia 24 de outubro, sábado, às 19h30,
Palestra Introdutória sobre a Refor-
ma Protestante. Dia 25 de outubro,
domingo, às 9 horas, Palestra classe
única na Escola Dominical, sobre a
Reforma Protestante e às 18h30,
mensagem no Culto Solene. Vamos
orar e participar destes momentos de
edificação da Igreja de Cristo.

USO DO ELEVADOR
O elevador de acesso ao templo

foi instalado para uso preferencial das
pessoas que têm limitações de aces-
sibilidade. 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

ros; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) –
Hoje: Antônia Silva e Jaciara Gonçal-
ves; Próximo domingo: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves. MATER-
NAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje: Kamila
Santiago e Gabriela Cavalcante (Auxi-
liar: Luísa Nery). Próximo domingo:
Karen Cerqueira e Kataryne Araújo
(Auxiliar: Lílian Cerqueira). Observa-
ção: Queridos professores, se por al-
gum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com an-
tecedência, para que não haja prejuí-
zo no ensino das crianças. As auxilia-
res ficarão somente na escala da noi-
te. Durante a manhã deverão partici-
par da Escola Dominical em sua classe
normalmente; c) Culto Infantil: Hoje,
para crianças de 4 a 8 anos, na Sala
do Culto Mirim; Neste domingo: Equi-
pe 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; Pró-
ximo 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; d)
Professores da Escola Dominical:
Queridos professores, solicitem o ma-
terial a ser utilizado em sala com uma
semana de antecedência; e) Hoje, na
Escola Dominical: Neste domingo,
para as Classes do Jardim 1 ao Inter-
mediário, CLASSE ÚNICA, na Sala do
Culto Mirim. Responsável: Ev. Ana
Eliza; f) Cantata de Natal: Próximo
domingo, iniciaremos 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; g)
Ensaios da Cantata durante a sema-
na: Iniciaremos na próxima quarta fei-
ra, os ensaios extras da Cantata de
Natal, peço aos pais que tragam seus
filhos na próxima quarta-feira, às 20
horas, para os ensaios. Teremos uma
lista de chamada; h) Treinamento
Mãos e Coração: Nos dias 14 e 15 de
novembro, haverá um treinamento
para professores e auxiliares que tra-
balham com crianças na Igreja Presbi-

teriana Central do Gama. Quem dese-
jar participar dê seu nome a Ev. Ana
Eliza, até o dia 20 de outubro. i) Que-
ridos Pais: Para o salutar andamento
das aulas e o eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as cri-
anças portarem Bíblias para participa-
rem das atividades do Ministério da
Infância. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 18/10. Classe I – Presb.
Lusérgio; Classe II – Rev. Jefferson;
Classe III – Presb. Pedro; Classe IV
– Presb. Kleber; Classe de Jovens –
Presb. Cícero; Classe de Adolescen-
tes – Vanessa; Classe dos Juniores
II – Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

18/10. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 2; Classe de Jo-
vens, Lição nº 9; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 3.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo Do-

mingo: Presb. Paulo.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Diác. Júlio;

Próximo domingo: Diác. Ângelo e
Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.



Pastoral

Legado da Reforma
Dentre outros efeitos, a Reforma

Protestante do século 16 resultou
também em uma Teologia Reforma-
da. Após estourar a Reforma Pro-
testante, as igrejas sentiram a ne-
cessidade de reformular e formalizar
a fé, apresentando sua interpreta-
ção sobre diversos pontos doutri-
nários que divergiam radicalmente da
igreja romana. Tal Teologia está ex-
pressa nas Confissões e Catecismos.

A Confissão de Fé de Westmins-
ter, o Catecismo Maior e o Menor,
foram compostos na célebre
Assembleia, convocada pelo Parla-
mento inglês, na Abadia de Westmins-
ter, de 1643 a 1649. Pesava sobre
esta Assembleia estruturar as princi-
pais doutrinas cristãs para evitar o
desvio da Igreja da verdade de Deus.

De acordo com o Rev. J. I. Packer,
destacado teólogo e escritor inglês
do século passado, a Confissão e os
Catecismos proporcionam benefícios
imensuráveis para a igreja de Cristo,
a saber: a) Facilitam a nossa públi-
ca profissão de fé; b) De forma re-
sumida demonstram o processo cu-
mulativo da história de pesquisa
das doutrinas bíblicas cruciais, reu-
nindo as melhores contribuições dos
servos de Deus na compreensão da
verdade. Nas palavras de Packer: “A
tradição nos permite ficar sobre os
ombros de muitos gigantes que pen-
saram sobre a Bíblia com responsa-
bilidade antes de nós”; c) Atendem
a uma exigência da Unidade da
Igreja, que demanda um acordo dou-
trinário; d) Base para o ensino cris-
tão, a fim do povo de Deus ser
balizado em toda boa obra; e) Pre-
serva a Igreja das heresias, espe-
cialmente em questões controverti-
das; f) Servem como elemento re-
gulador do ensino, liturgia, gover-
no e disciplina da Igreja.

A Bíblia é a Palavra de Deus, a
nossa única e infalível regra de fé Rev. Jefferson Batista Neres

prática. A Confissão de Fé e os Ca-
tecismos são fiéis interpretações das
Escrituras. A Bíblia é infalível, já os
Catecismos e a Confissão de Fé po-
dem conter erros, embora não te-
nhamos encontrado equívoco algum.

Em nossos dias temos testemu-
nhado um verdadeiro analfabetismo
bíblico. A igreja do século 21 é me-
nos preparada e qualificada a expli-
car as razões de sua fé do que os
incrédulos das gerações passadas.
A igreja brasileira, de forma gene-
ralizada, prefere shows e entrete-
nimento gospel a dedicar tempo de
qualidade estudando a Palavra de
Deus nas reuniões da igreja e pri-
vativamente. Um dos danos é a dis-
seminação de doutrinas não bíblicas,
cujo conteúdo anula e comercializa
a graça de Deus.

Uma das atividades mais afe-
tadas pelo desinteresse deliberado
do Estudo da Bíblia é a Escola Do-
minical. Há igrejas que não têm mais
Escola Dominical. Há igrejas que
não se importam em oferecer uma
instrução séria, sistemática e, so-
bretudo, bíblica para as crianças,
os adolescentes, os jovens e os
adultos. Uma igreja que negligen-
cia o estudo sistemático da Escri-
tura está negociando o que não se
pode negociar.

Estou convencido de que a Igre-
ja de Cristo precisa se voltar cada
vez mais a Palavra de Deus. Que
reconheçamos a impossibilidade de
viver um cristianismo relevante em
nosso país sem que conheçamos as
principais doutrinas da graça. Que
Deus renove em nós a sede, a fome
e o interesse pelo estudo das prin-
cipais doutrinas da graça. Uma igreja
biblicamente orientada será preser-
vada dos desvios doutrinários e
comportamentais.
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