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

Cosmovisão Cristã
O que é cosmovisão? De acordo

com Brian Walsh e Richard Middleton,
teólogos estadunidenses de nossos
dias: “Cosmovisão são maneiras de
ver e interpretar o mundo ao nosso
derredor. A cosmovisão está reche-
ada de valores, crenças; determina
o que é relevante e prioritário. São
“estruturas perceptivas”. A socie-
dade é constituída das cosmovisões
dos seus cidadãos. Tem expectati-
va de futuro, do qual guia, alimenta
e direciona a vida. Está fortemente
arraigada nos valores culturais e es-
pirituais.

A visão de mundo é essencial-
mente religiosa. A plataforma das
cosmovisões é a fé. Fé é inerente
ao ser humano. O comprometimen-
to com o que cremos delineará as
bases de nossa cosmovisão. Brian
Walsh questiona: “o que é compro-
misso de fé? É a resposta a quatro
questionamentos básicos: Quem
sou eu? Onde estou? O que está
errado? Qual é a solução?” Ao lon-
go de suas vidas, todos os seres
humanos debatem-se com essas
questões. A resposta a elas trará
contornos a sua cosmovisão.

Quem eu sou, passa pelo enten-
dimento sobre a Criação, Queda e
Redenção. No que diz respeito à
Criação, Deus criou tudo que há pelo
poder de Sua Palavra, motivado por
Sua sabedoria: “O Senhor com
sabedoria fundou a terra, com
inteligência estabeleceu os
céus” (Provérbios 3:19). Deus é o
Suserano do Universo. A criação
corresponde às leis de Deus para
funcionar e existir. O ser humano é
diferente de toda a criação. O ho-
mem foi feito imagem e semelhança
de Deus (dotado de moralidade,
racionalidade e espiritualidade); a
ele foi confiado o desenvolvimento Rev. Jefferson Batista Neres

e a preservação da boa criação, ou
seja, o homem continua sendo um
servo do Deus Altíssimo (Gênesis
3:26).

O resultado da interação do ho-
mem com o cosmos é cultura. Cul-
tura é exatamente o que os homens
desenvolveram em seu relaciona-
mento de cultivo com a criação. Por
isso a cultura é histórica. Richard
Middleton: a cultura envolve: “arte,
música, escolaridade, política, reli-
gião, igreja, tecnologia, mídia, ca-
samento, publicidade, diversão” e
assim por diante.

A vocação da igreja é em co-
munidade aspirar e trabal  har com
a intenção de trazer perdão, cura e
renovação de Deus à Criação. Isso
abrange todos os setores da socie-
dade. Os padrões culturais neces-
sitam de redirecionamento. Preci-
samos influenciar nossa cultura. De
acordo com Brian Walsh: “Precisa-
mos procurar entender os fenôme-
nos culturais e trazê-los ao senho-
rio de Cristo”.

A Criação é de Deus; Deus ja-
mais desistirá dela. A Criação geme
pela redenção dos filhos de Deus. A
própria Criação não oferecerá re-
cursos inesgotáveis para o cultivo
irresponsável da humanidade. O
cristão está inserido e implicado no
mundo. Para uma ação relevante do
crente na sociedade é imprescindí-
vel: abandonar os ídolos, reconhe-
cimento do aspecto multidimensional
da cultura, respeitar as leis de Deus
para Sua criação, e, vida em co-
munidade.

De fato precisamos formular de
maneira mais sistemática e efetiva
uma cosmovisão genuinamente
cristã.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 86:8-10
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 90:1-17
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. José Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Profissão de Fé e Batismo e Re-

cepção de Novos Membros
d) Batismo Infantil
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 131:1-3
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 163
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Nice; Próximo domin-

go: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir

Teixeira; Próximo domingo: Már-
cia e Jeane.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-

feira, às 20 horas, Cristiano e
Dayse.

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 14h30, Rev. Benon e
dona Alzira.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Odara e Gabriel;
Quinta-feira, às 20 horas, Sheila
Resende.

INTERCESSÃO
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 Maria Grippe;
dona Marilene, mãe da Josilene;
dona Marluce, esposa do sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); Presb. Eliezer Targino; Lília,
irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
23/08 Bruna Rodrigues Machado ..................................................... 8269-6731
23/08 Ronaria Mesquita Barbosa ..................................................... 9271-7903
24/08 Demetrius Nery Correa ......................................................... 9982-1789
25/08 Mayara Kadja S. de Resende ................................................. 8307-7718
25/08 Maria das Dores Marques ...................................................... 3351-1874
26/08 Suely Nunes da Silva Marques ............................................... 9159-5486
27/08 Nathália Machado Couto ........................................................ 8174-4912
27/08 Celso Augusto Cavalcante de Sousa ...................................... 3543-5785
27/08 Karina Cardoso Ramos .......................................................... 3021-1912
27/08 Lúcio Marciel Pereira Machado ............................................... 8495-3103
28/08 Valdivina Margarida Vieira Figueredo ..................................... 9153-6122
29/08 Eulina Menezes Ramos .......................................................... 3383-5257
29/08 Sônia Lúcia Breder Guimarães ............................................... 9974-9410
29/08 Ataliba Candido de Resende .................................................. 9908-7172
29/08 Natanael Machado Corrêa ...................................................... 9974-7444
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VIGÍLIA
Conforme consta em nosso “Pla-

no de Ação”, próxima sexta-feira,
no Salão Social, haverá uma vigília
para toda a igreja, a partir das 21
horas. Tal momento será uma exce-
lente ocasião para o gozo de uma
edificante comunhão com o Senhor
e com os irmãos: hinos e cânticos
espirituais, meditação bíblica, ora-
ções e, no final um saboroso e deli-
cioso pão-de-queijo. Vamos todos,
com alegria e gratidão a Deus, par-
ticipar e, investirmos em nossa
espiritualidade: “Vigiai e orai, para
que não entreis em tentação; o
espírito, na verdade, está pron-
to, mas a carne é fraca” (Mateus
26:41).

BAC – PTAN
A Federação do Trabalho Mas-

culino – FETRAM/PTAN está organi-
zando o Bíblia, Ação Social e Culto
– BAC, que será realizado na Escola
Classe 65 de Ceilândia, no próximo
sábado, no período das 9 às 16 ho-
ras. A FETRAM está a procura de
voluntários em diversas áreas: equi-
pe de distribuição, equipe de bele-
za, equipe de orientação saudável,
equipe de orientação jurídica, equi-
pe pastoral, equipe de lanche, equipe
de ensino infantil, equipe de divul-
gação, etc. As Equipes deverão se
compor até 20 de agosto. Os inte-
ressados favor procurar o Presb.
Lusérgio.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, em sua sala, o Conselho se reu-
nirá com irmãos candidatos à públi-
ca Profissão de Fé e Batismo.

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Próxima terça-feira, às 20 ho-

ras, na Sala do Conselho, haverá
uma reunião da Comissão de Comu-
nicação, integrada pelos seguintes
irmãos: Rev. Jefferson, Presbíteros:
Paulinho, Sóstenes, Cícero, Sandro

e Lusérgio. Favor comparecer, pois,
decisões importantes serão toma-
das.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado às

missões na Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB. O Departamento de Mis-
sões de nossa igreja dedicará al-
guns momentos da Superintendên-
cia da Escola Dominical para falar
deste tema tão importante a todos
nós. Hoje será tratado sobre Alcan-
çar a Nossa Nação. A coleta da
Oferta Missionária será no próximo
domingo deste mês.

CICLISMO UPA
Próximo sábado, haverá um ci-

clismo evangelístico promovido pela
UPA, sairemos da frente do nosso
templo, a partir das 14 horas. To-
dos os adolescentes estão convi-
dados.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF,

será realizado mais um curso para
gestantes, da próxima quarta até
sexta-feira, das 14 às 17 horas, com
encerramento, na Escola Dominical,
do próximo domingo. O curso será
realizado na 2ª Igreja Presbiteriana
de Águas Lindas-GO.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Então, a nossa boca se en-

cheu de riso, e a nossa língua, de
júbilo; então, entre as nações se
dizia: Grandes coisas o SENHOR
tem feito por eles. Com efeito,
grandes coisas fez o SENHOR por
nós; por isso, estamos alegres”
(Salmo 126:2-3). Próximo sábado, às
19 horas, será comemorado o ani-
versário da Quarta Congregação de
nossa igreja em Águas Lindas-GO.
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devem ser efetuadas com uma se-
mana de antecedência; e) Juniores:
Hoje, permanecerão com seus pais no
culto, peguem suas cadernetas na en-
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I, II, III e IV, Lição nº 9; Classe de
Jovens, Lição nº 3; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 11.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Demerson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Próxi-

mo Domingo: Presb. Cícero.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Pró-

ximo domingo: Diác. Arthur e Diác.
Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próxi-

mo domingo: Presb. Cláudio e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N.,

Anderson, Geazi, J. Cláudio, J.
Francelino. Próxima semana:
Wanderlúcio, Marcelo, Robson
Rangel, Elizeu, Lúcio.



mente, Sala da Classe I, Sala da
Classe II e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referidas
reuniões.

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 in-
fiéis. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus no-
mes na lista de dizimistas fixa-
da no mural do Salão Social, se-
manalmente.

ESCOLA DE MÚSICA
Neste semestre, a nossa Escola

de Música disponibilizou aulas de vi-
olão. Os interessados deverão es-
clarecer suas dúvidas e efetuar as
suas inscrições com o Hofmann,
Nathália ou Mateus.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Colunas do Caráter Cristão,

o Rev. John MacArthur, fundamen-
tado no mandamento bíblico: “amar
a Deus de todo o coração e de
todo o entendimento e de toda a
força, e amar ao próximo como a
si mesmo excede a todos os
holocaustos e sacrifícios” (Marcos
12:33), trata que a questão crucial
para vivermos a vida cristã é a con-
dição do nosso coração. O apósto-
lo Paulo escreve este excelente re-
sumo de como uma atitude piedosa
se aplica ao viver diário: “[...] ser-
vos, obedecei a vosso senhor
segundo a carne com temor e
tremor, na sinceridade do vosso

coração, como a Cristo, não ser-
vindo à vista, como para agradar
a homens, mas como servos de
Cristo, fazendo, de coração, a
vontade de Deus”, (Efésios 6:5-
7). Minha sincera oração é que você
esteja “fazendo de coração a von-
tade de Deus”, refletindo uma reali-
dade permanente em sua vida, como
resultado deste estudo.

FALECIMENTO
Quinta-feira passada, em

Brasília-DF, aos 91 anos, em decor-
rência de diversos problemas de saú-
de, faleceu a Sra. Hormezinda de
Almeira, mãe da irmã Sônia Breder
e do irmão Samuel Breder. “O SE-
NHOR a deu e o SENHOR a tomou;
bendito seja o nome do SE-
NHOR!” (Jó 1:21). Que o Deus das
consolações conforte aos familiares
enlutados.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 77: Em que difere a

justificação da santificação? Res-
posta: Ainda que a santificação
seja inseparavelmente unida com a
justificação, contudo elas diferem
nisto: na justificação Deus imputa
a justiça de Cristo, e na santifica-
ção o seu Espírito infunde a graça e
dá forças para a exercer. Na justifi-
cação o pecado é perdoado, na san-
tificação ele é subjugado; aquela li-
berta a todos os crentes igualmen-
te da ira vingadora de Deus, e isto
perfeitamente nesta vida, de modo
que eles nunca mais caem na con-
denação; esta não é igual em to-
dos os crentes e nesta vida não é
perfeita em crente algum, mas vai
crescendo para a perfeição. Refe-
rências: Ezequiel 36:27; Romanos
6:4-6, 6:6, 14, 8:1, 33-34; 1ª
Coríntios 6:11 e 7:1; Filipenses
3:12-14; Hebreus 5:12-14.

CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe Única

com o Rev. Jefferson, hoje, os pro-

fessores das Classes dos Adultos,
Jovens e Adolescentes, estão de
folga.

CLASSE DE CASAIS
No primeiro domingo do mês, será

iniciada uma nova temporada da
Classe de Casais. Os irmãos inte-
ressados favor procurar as Supe-
rintendentes e/ou os Secretários da
Escola Dominical para efetivar a sua
matrícula.

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

na 4ª Congregação em Águas Lin-
das, assistindo pastoralmente aque-
les irmãos.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diari-
amente uma mensagem pelo tele-
fone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que 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 aparado-
res na saída do nosso templo. Dis-
que paz, 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

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

ESTUDO BÍBLICO
A partir da próxima quarta-fei-

ra, daremos início a uma série de
estudos bíblicos sob a temática, Os
Encontros de Jesus, fundamenta-
dos na Palavra de Deus e na obra

de Simon Kistemaker. A pessoa, vida
e obra de Cristo é um legado mara-
vilhoso para a Igreja. Pessoas de
todos os tipos e de todos os luga-
res do mundo antigo o procuraram,
movidas por diversas razões: curio-
sidade, necessidade, esperança,
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 vi-
viam no pecado e ajudou o pobre e
o necessitado. Jesus tinha acesso
a todos os níveis da sociedade, des-
de a base até o topo, como um
elevador que vai do piso ao teto de
um edifício muito alto e desce no-
vamente, E, em cada nível da soci-
edade, Jesus dizia as palavras cer-
tas na hora certa”. Portanto, va-
mos nos voltar para as narrativas
dos encontros de Jesus, por meio
do estudo bíblico, nesta quarta-fei-
ra,  sob a ministração do Rev. Ale-
xandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
De acordo com Richard Foster,

pastor norte americano: “Orar é
mudar. Isso é uma graça maravi-
lhosa. Deus, por sua bondade, pro-
videnciou um meio pelo qual nos-
sa vida pode ser tomada por amor,
alegria, paz, paciência, amabilida-
de, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. A oração en-
volve pessoas com preocupações
normais na presença de um Deus
Pai amoroso e compassivo”. A prá-
tica da oração é imprescindível
para uma vida cristã vigorosa.
Sempre estamos em débito com a
oração, ou seja, nunca, oramos o
suficiente. Quanto mais nos colo-
camos em oração mais percebe-
mos a necessidade de orar. Por-
tanto, com gratidão e devoção
vamos todos participar da reunião
de orações que nesta quarta-fei-
ra, às 20 horas, será dirigida pela
Junta Diaconal.
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Pastoral

Cosmovisão Cristã
O que é cosmovisão? De acordo

com Brian Walsh e Richard Middleton,
teólogos estadunidenses de nossos
dias: “Cosmovisão são maneiras de
ver e interpretar o mundo ao nosso
derredor. A cosmovisão está reche-
ada de valores, crenças; determina
o que é relevante e prioritário. São
“estruturas perceptivas”. A socie-
dade é constituída das cosmovisões
dos seus cidadãos. Tem expectati-
va de futuro, do qual guia, alimenta
e direciona a vida. Está fortemente
arraigada nos valores culturais e es-
pirituais.

A visão de mundo é essencial-
mente religiosa. A plataforma das
cosmovisões é a fé. Fé é inerente
ao ser humano. O comprometimen-
to com o que cremos delineará as
bases de nossa cosmovisão. Brian
Walsh questiona: “o que é compro-
misso de fé? É a resposta a quatro
questionamentos básicos: Quem
sou eu? Onde estou? O que está
errado? Qual é a solução?” Ao lon-
go de suas vidas, todos os seres
humanos debatem-se com essas
questões. A resposta a elas trará
contornos a sua cosmovisão.

Quem eu sou, passa pelo enten-
dimento sobre a Criação, Queda e
Redenção. No que diz respeito à
Criação, Deus criou tudo que há pelo
poder de Sua Palavra, motivado por
Sua sabedoria: “O Senhor com
sabedoria fundou a terra, com
inteligência estabeleceu os
céus” (Provérbios 3:19). Deus é o
Suserano do Universo. A criação
corresponde às leis de Deus para
funcionar e existir. O ser humano é
diferente de toda a criação. O ho-
mem foi feito imagem e semelhança
de Deus (dotado de moralidade,
racionalidade e espiritualidade); a
ele foi confiado o desenvolvimento Rev. Jefferson Batista Neres

e a preservação da boa criação, ou
seja, o homem continua sendo um
servo do Deus Altíssimo (Gênesis
3:26).

O resultado da interação do ho-
mem com o cosmos é cultura. Cul-
tura é exatamente o que os homens
desenvolveram em seu relaciona-
mento de cultivo com a criação. Por
isso a cultura é histórica. Richard
Middleton: a cultura envolve: “arte,
música, escolaridade, política, reli-
gião, igreja, tecnologia, mídia, ca-
samento, publicidade, diversão” e
assim por diante.

A vocação da igreja é em co-
munidade aspirar e trabal  har com
a intenção de trazer perdão, cura e
renovação de Deus à Criação. Isso
abrange todos os setores da socie-
dade. Os padrões culturais neces-
sitam de redirecionamento. Preci-
samos influenciar nossa cultura. De
acordo com Brian Walsh: “Precisa-
mos procurar entender os fenôme-
nos culturais e trazê-los ao senho-
rio de Cristo”.

A Criação é de Deus; Deus ja-
mais desistirá dela. A Criação geme
pela redenção dos filhos de Deus. A
própria Criação não oferecerá re-
cursos inesgotáveis para o cultivo
irresponsável da humanidade. O
cristão está inserido e implicado no
mundo. Para uma ação relevante do
crente na sociedade é imprescindí-
vel: abandonar os ídolos, reconhe-
cimento do aspecto multidimensional
da cultura, respeitar as leis de Deus
para Sua criação, e, vida em co-
munidade.

De fato precisamos formular de
maneira mais sistemática e efetiva
uma cosmovisão genuinamente
cristã.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 86:8-10
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 90:1-17
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. José Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Profissão de Fé e Batismo e Re-

cepção de Novos Membros
d) Batismo Infantil
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 131:1-3
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 163
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Nice; Próximo domin-

go: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir

Teixeira; Próximo domingo: Már-
cia e Jeane.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-

feira, às 20 horas, Cristiano e
Dayse.

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 14h30, Rev. Benon e
dona Alzira.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Odara e Gabriel;
Quinta-feira, às 20 horas, Sheila
Resende.

INTERCESSÃO
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 Maria Grippe;
dona Marilene, mãe da Josilene;
dona Marluce, esposa do sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); Presb. Eliezer Targino; Lília,
irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
23/08 Bruna Rodrigues Machado ..................................................... 8269-6731
23/08 Ronaria Mesquita Barbosa ..................................................... 9271-7903
24/08 Demetrius Nery Correa ......................................................... 9982-1789
25/08 Mayara Kadja S. de Resende ................................................. 8307-7718
25/08 Maria das Dores Marques ...................................................... 3351-1874
26/08 Suely Nunes da Silva Marques ............................................... 9159-5486
27/08 Nathália Machado Couto ........................................................ 8174-4912
27/08 Celso Augusto Cavalcante de Sousa ...................................... 3543-5785
27/08 Karina Cardoso Ramos .......................................................... 3021-1912
27/08 Lúcio Marciel Pereira Machado ............................................... 8495-3103
28/08 Valdivina Margarida Vieira Figueredo ..................................... 9153-6122
29/08 Eulina Menezes Ramos .......................................................... 3383-5257
29/08 Sônia Lúcia Breder Guimarães ............................................... 9974-9410
29/08 Ataliba Candido de Resende .................................................. 9908-7172
29/08 Natanael Machado Corrêa ...................................................... 9974-7444

VIGÍLIA
Conforme consta em nosso “Pla-

no de Ação”, próxima sexta-feira,
no Salão Social, haverá uma vigília
para toda a igreja, a partir das 21
horas. Tal momento será uma exce-
lente ocasião para o gozo de uma
edificante comunhão com o Senhor
e com os irmãos: hinos e cânticos
espirituais, meditação bíblica, ora-
ções e, no final um saboroso e deli-
cioso pão-de-queijo. Vamos todos,
com alegria e gratidão a Deus, par-
ticipar e, investirmos em nossa
espiritualidade: “Vigiai e orai, para
que não entreis em tentação; o
espírito, na verdade, está pron-
to, mas a carne é fraca” (Mateus
26:41).

BAC – PTAN
A Federação do Trabalho Mas-

culino – FETRAM/PTAN está organi-
zando o Bíblia, Ação Social e Culto
– BAC, que será realizado na Escola
Classe 65 de Ceilândia, no próximo
sábado, no período das 9 às 16 ho-
ras. A FETRAM está a procura de
voluntários em diversas áreas: equi-
pe de distribuição, equipe de bele-
za, equipe de orientação saudável,
equipe de orientação jurídica, equi-
pe pastoral, equipe de lanche, equipe
de ensino infantil, equipe de divul-
gação, etc. As Equipes deverão se
compor até 20 de agosto. Os inte-
ressados favor procurar o Presb.
Lusérgio.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, em sua sala, o Conselho se reu-
nirá com irmãos candidatos à públi-
ca Profissão de Fé e Batismo.

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Próxima terça-feira, às 20 ho-

ras, na Sala do Conselho, haverá
uma reunião da Comissão de Comu-
nicação, integrada pelos seguintes
irmãos: Rev. Jefferson, Presbíteros:
Paulinho, Sóstenes, Cícero, Sandro

e Lusérgio. Favor comparecer, pois,
decisões importantes serão toma-
das.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado às

missões na Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB. O Departamento de Mis-
sões de nossa igreja dedicará al-
guns momentos da Superintendên-
cia da Escola Dominical para falar
deste tema tão importante a todos
nós. Hoje será tratado sobre Alcan-
çar a Nossa Nação. A coleta da
Oferta Missionária será no próximo
domingo deste mês.

CICLISMO UPA
Próximo sábado, haverá um ci-

clismo evangelístico promovido pela
UPA, sairemos da frente do nosso
templo, a partir das 14 horas. To-
dos os adolescentes estão convi-
dados.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF,

será realizado mais um curso para
gestantes, da próxima quarta até
sexta-feira, das 14 às 17 horas, com
encerramento, na Escola Dominical,
do próximo domingo. O curso será
realizado na 2ª Igreja Presbiteriana
de Águas Lindas-GO.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Então, a nossa boca se en-

cheu de riso, e a nossa língua, de
júbilo; então, entre as nações se
dizia: Grandes coisas o SENHOR
tem feito por eles. Com efeito,
grandes coisas fez o SENHOR por
nós; por isso, estamos alegres”
(Salmo 126:2-3). Próximo sábado, às
19 horas, será comemorado o ani-
versário da Quarta Congregação de
nossa igreja em Águas Lindas-GO.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da Es-

cola Dominical, as plenárias da SAF,
UPH e UPA ocorrerão respectiva-

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, após

a Escola Dominical, ensaio na sala do
Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Lílian Lima e Silvana Pereira;
Próximo domingo: Noraci e Karine;
MATERNAL 1 e 2 (Manhã e Noite) –
Hoje: Janete Crivelaro e Jaciara Gon-
çalves; Próximo domingo: Antônia Sil-
va e Milena Caires. Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avise com ante-
cedência, 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,
após o momento de cânticos, na sala
do Culto Mirim, dirigente: Diác.
Emanuel Araújo; Próximo domingo:
Equipe 1 (3 a 5 anos), na Sala do
Jardim 1: Amanda Breder e Lucas Sil-
va; Equipe 2 (6 a 8 anos), na Sala do
Jardim 2: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima; d) Professores e Auxilia-
res da Escola Dominical: Queridos
professores, retornaremos com nos-
so novo currículo neste domingo. So-
licitem o material a ser utilizado nes-
te semestre. Todas as solicitações
devem ser efetuadas com uma se-
mana de antecedência; e) Juniores:
Hoje, permanecerão com seus pais no
culto, peguem suas cadernetas na en-
trada do templo; f) ACAMPAMENTO
UCP: Convidamos a todas as crian-
ças de 4 a 11 anos para o acampa-
mento da UCP, que terá como tema:
“A fórmula Secreta”, será nos dias 25,
26 e 27 de setembro. Pedimos aos
pais que incentive seus filhos a parti-
cipar. O valor da inscrição será de R$
80,00 e deverá ser pago no ato da
inscrição; g) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o efi-
ciente aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças porta-
rem Bíblias para participarem das ati-
vidades 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 30/08. Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Sônia; Clas-
se III – Presb. Paulinho; Classe IV
– Presb. Sóstenes; Classe de Jo-
vens – Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes – Vanessa; Classe
dos Juniores – Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

30/08. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 9; Classe de
Jovens, Lição nº 3; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 11.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Demerson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Próxi-

mo Domingo: Presb. Cícero.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Pró-

ximo domingo: Diác. Arthur e Diác.
Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próxi-

mo domingo: Presb. Cláudio e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N.,

Anderson, Geazi, J. Cláudio, J.
Francelino. Próxima semana:
Wanderlúcio, Marcelo, Robson
Rangel, Elizeu, Lúcio.



Pastoral

Cosmovisão Cristã
O que é cosmovisão? De acordo

com Brian Walsh e Richard Middleton,
teólogos estadunidenses de nossos
dias: “Cosmovisão são maneiras de
ver e interpretar o mundo ao nosso
derredor. A cosmovisão está reche-
ada de valores, crenças; determina
o que é relevante e prioritário. São
“estruturas perceptivas”. A socie-
dade é constituída das cosmovisões
dos seus cidadãos. Tem expectati-
va de futuro, do qual guia, alimenta
e direciona a vida. Está fortemente
arraigada nos valores culturais e es-
pirituais.

A visão de mundo é essencial-
mente religiosa. A plataforma das
cosmovisões é a fé. Fé é inerente
ao ser humano. O comprometimen-
to com o que cremos delineará as
bases de nossa cosmovisão. Brian
Walsh questiona: “o que é compro-
misso de fé? É a resposta a quatro
questionamentos básicos: Quem
sou eu? Onde estou? O que está
errado? Qual é a solução?” Ao lon-
go de suas vidas, todos os seres
humanos debatem-se com essas
questões. A resposta a elas trará
contornos a sua cosmovisão.

Quem eu sou, passa pelo enten-
dimento sobre a Criação, Queda e
Redenção. No que diz respeito à
Criação, Deus criou tudo que há pelo
poder de Sua Palavra, motivado por
Sua sabedoria: “O Senhor com
sabedoria fundou a terra, com
inteligência estabeleceu os
céus” (Provérbios 3:19). Deus é o
Suserano do Universo. A criação
corresponde às leis de Deus para
funcionar e existir. O ser humano é
diferente de toda a criação. O ho-
mem foi feito imagem e semelhança
de Deus (dotado de moralidade,
racionalidade e espiritualidade); a
ele foi confiado o desenvolvimento Rev. Jefferson Batista Neres

e a preservação da boa criação, ou
seja, o homem continua sendo um
servo do Deus Altíssimo (Gênesis
3:26).

O resultado da interação do ho-
mem com o cosmos é cultura. Cul-
tura é exatamente o que os homens
desenvolveram em seu relaciona-
mento de cultivo com a criação. Por
isso a cultura é histórica. Richard
Middleton: a cultura envolve: “arte,
música, escolaridade, política, reli-
gião, igreja, tecnologia, mídia, ca-
samento, publicidade, diversão” e
assim por diante.

A vocação da igreja é em co-
munidade aspirar e trabal  har com
a intenção de trazer perdão, cura e
renovação de Deus à Criação. Isso
abrange todos os setores da socie-
dade. Os padrões culturais neces-
sitam de redirecionamento. Preci-
samos influenciar nossa cultura. De
acordo com Brian Walsh: “Precisa-
mos procurar entender os fenôme-
nos culturais e trazê-los ao senho-
rio de Cristo”.

A Criação é de Deus; Deus ja-
mais desistirá dela. A Criação geme
pela redenção dos filhos de Deus. A
própria Criação não oferecerá re-
cursos inesgotáveis para o cultivo
irresponsável da humanidade. O
cristão está inserido e implicado no
mundo. Para uma ação relevante do
crente na sociedade é imprescindí-
vel: abandonar os ídolos, reconhe-
cimento do aspecto multidimensional
da cultura, respeitar as leis de Deus
para Sua criação, e, vida em co-
munidade.

De fato precisamos formular de
maneira mais sistemática e efetiva
uma cosmovisão genuinamente
cristã.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 86:8-10
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 90:1-17
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. José Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Profissão de Fé e Batismo e Re-

cepção de Novos Membros
d) Batismo Infantil
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 131:1-3
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 163
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Nice; Próximo domin-

go: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir

Teixeira; Próximo domingo: Már-
cia e Jeane.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-

feira, às 20 horas, Cristiano e
Dayse.

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 14h30, Rev. Benon e
dona Alzira.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Odara e Gabriel;
Quinta-feira, às 20 horas, Sheila
Resende.

INTERCESSÃO
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 Maria Grippe;
dona Marilene, mãe da Josilene;
dona Marluce, esposa do sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); Presb. Eliezer Targino; Lília,
irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
23/08 Bruna Rodrigues Machado ..................................................... 8269-6731
23/08 Ronaria Mesquita Barbosa ..................................................... 9271-7903
24/08 Demetrius Nery Correa ......................................................... 9982-1789
25/08 Mayara Kadja S. de Resende ................................................. 8307-7718
25/08 Maria das Dores Marques ...................................................... 3351-1874
26/08 Suely Nunes da Silva Marques ............................................... 9159-5486
27/08 Nathália Machado Couto ........................................................ 8174-4912
27/08 Celso Augusto Cavalcante de Sousa ...................................... 3543-5785
27/08 Karina Cardoso Ramos .......................................................... 3021-1912
27/08 Lúcio Marciel Pereira Machado ............................................... 8495-3103
28/08 Valdivina Margarida Vieira Figueredo ..................................... 9153-6122
29/08 Eulina Menezes Ramos .......................................................... 3383-5257
29/08 Sônia Lúcia Breder Guimarães ............................................... 9974-9410
29/08 Ataliba Candido de Resende .................................................. 9908-7172
29/08 Natanael Machado Corrêa ...................................................... 9974-7444


