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Pastoral

Dia dos Pais

Ser pai é honroso e prazeroso
ao mesmo tempo. Simplesmente, é
uma das maiores bênçãos que um
homem pode receber. Mas grandes
privilégios geram enormes respon-
sabilidades. Essa premissa é perfei-
tamente aplicável à figura do pai. O
pai é responsável pela criação, edu-
cação e sustento de seus filhos.
Além das atribuições inerentes à fi-
gura paterna, o pai cristão deve
amar verdadeiramente seus filhos.
Precisa oferecer o exemplo de reti-
dão, sabedoria e integridade. Ins-
truir a sua posteridade a amar, hon-
rar e temer a Deus. Ser pai é saber
que Deus compartilhou conosco um
pouco de Sua própria pessoa, pois
Ele é o nosso Pai eterno, o Pai
celestial, que cuida carinhosamen-
te de nós.

Para muitas famílias o “Dia dos
Pais” é um dia maravilhoso. É ex-
tremamente salutar aos filhos e pa-
rentes se reunirem para comemorar
e homenagear seus pais. Outros
relembram com saudades aquele
que um dia esteve presente, mas
que já partiu. O “Dia dos Pais” é um
dia de celebração, reflexão e lem-
branças. Para muitas pessoas esse
dia é alegre e festivo, mas para ou-
tras nem tanto. Há pais que aban-
donaram os lares; muitos não guar-
dam boas lembranças de pais vio-
lentos que os feriram.

O sentido do que é ser pai pre-
cisa ser resgatado de acordo com
as Escrituras Sagradas. Temos a
oportunidade de construir lares fe-
lizes, saudáveis e aconchegantes,
onde nossos filhos crescerão, flo-
rescerão e frutificarão. O pai é o
cabeça do lar, aquele que tem a
maior responsabilidade pelo zelo e Rev. Jefferson Batista Neres

cuidado de sua família. Pai é aquele
que cria, ensina, aconselha, orien-
ta, cuida, zela e ama. Pai não é
necessariamente o que gera, mas
aquele que cria, educa, cuida e ver-
dadeiramente ama seu filho.

Há filhos rebeldes que se quei-
xam de seus pais. Eles até poderi-
am ajudar seus pais a serem bons
pais, sendo bons filhos. Esse é jus-
tamente o melhor presente que um
filho pode dar ao seu pai: ser um
bom filho. O texto sagrado nos fala
de reconciliação entre pais e filhos.
Essa, sem dúvida é a maior neces-
sidade, o que há de mais impor-
tante no lar. Está perfeitamente
claro para nós, à luz da Bíblia, que
Deus criou a família. Foi Deus quem
providenciou o pai terreno para
nossa integral formação. Todavia,
com a inserção do pecado na his-
tória da humanidade todos os seus
relacionamentos foram trincados e
prejudicados. Somente pela graça
de Deus é possível a existência de
pais que cumpram a sua missão.
Cremos que Deus tem redimido as
famílias. Louvamos a Deus pelos
homens de nossa igreja que têm
assumido com fidelidade, dedica-
ção, amor e carinho a sua respon-
sabilidade de ser um pai segundo o
coração de Deus.

Lembremos também que o nos-
so Pai Celestial, Pai Perfeito, San-
to, Amoroso, Misericordioso, Eter-
no, nos ama e cuida de cada um de
nós de um modo perfeito. Ele ja-
mais falhou conosco e nem falhará.
Queiramos dar a Ele o melhor pre-
sente, amando-O e servindo-O de
todo o nosso coração.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b)  Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 8:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 41:4
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Robson Santos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Conjunto Devoção

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

POSLÚDIO

Claudennes, Ataliba, Moisés F.,
William.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Suelangia; Próximo do-

mingo: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Tânia; Pró-

ximo domingo: Noraci e Midiam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Ter-

ça-feira, às 14h30, o casal Saul
e Alfa; Quinta-feira, às 14h30, o
irmão Pedro Rodrigues.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Tiago Barros;
Quinta-feira, às 20 horas, Lucas.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Alvina, mãe da
Roberta; dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira; dona Elza e
Douglas Lousan, respectivamen-
te, avó e tio do Diác. Anderson
Lousan; dona Hormezinda (3532-
2595); dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Santília e família; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
Presb. Eliezer Targino; Lília, irmã
da Dra. Leila; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela e sr. Antônio, res-
pectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
09/08 Edimar Ismael Dos Santos .....................................................................
10/08 Dimitri Andrade Ramos de Sousa ............................................9608-7484
10/08 Jônatas Paes de Barros Santiago ............................................. 8615-2625
12/08 Andressa Gomes de Oliveira ...................................................8148-0825
15/08 Geovanna Martins de Araújo 3435-7560

“Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos
a seus pais” (Malaquias 4:6a)
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DIA DOS PAIS
Ser pai é uma dádiva dada pelo

nosso bondoso e gracioso Deus.
Hoje, das 08h15 às 08h45, num ofe-
recimento da nossa igreja e prepa-
ração das sociedades: SAF, UMP e
UPA, será servido um delicioso e far-
to café da manhã aos pais desta
igreja do qual todas as suas famíli-
as participarão. Logo após o café
da manhã as homenagens continu-
arão pela superintendência da Es-
cola Dominical.

6º ENCONTRO DAS
CONGREGAÇÕES

Promoveremos o 6º Encontro das
Congregações no próximo sábado,
na Chácara Lazer, em Águas Lindas-
GO. Iniciaremos as atividades às
09h30, com uma devocional – A pa-
lestra será ministrada pelo Rev.
Jefferson, ao meio dia o almoço e
na parte da tarde, até às 17 horas,
esportes e sociabilidade. Cada fa-
mília levará o seu almoço. Os irmãos
da sede estão convidados.

PROGRAMAÇÃO UMP
Próximo sábado, a partir das 12

horas, no Salão Branco, haverá um
almoço em comemoração ao Dia dos
Pais, organizado pela UMP. Todos os
pais estão convidados. Favor con-
firmar presença com a diretoria da
UMP e/ou o Rev Alexandro.

“CASA CHEIA’’
Hoje, após o culto, haverá mais

um “Casa Cheia”. Será na residên-
cia das nossas irmãs Daiane e Driele,
na QND 38, Casa 35, Telefone: 3202-
4988.

CULTO 156 ANOS IPB
O Sínodo de Taguatinga – STG,

tem a honra de convidar os irmãos
para o culto de Ações de graça pe-
los 156 anos da IPB onde teremos
como pregador o Rev. Hernandes
Dias Lopez. Será na próxima quar-
ta-feira, às 20 horas, nas depen-
dências da Igreja Presbiteriana Na-
cional. Os irmãos que desejarem
participar e dependam de transpor-
te pela igreja favor procurar o Rev.
Alexandro.

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 dia 29
de agosto de 2015, no período das
9 às 16 horas. A FETRAM está a
procura de voluntários em diversas
áreas: equipe de distribuição, equipe
de beleza, equipe de orientação
saudável, equipe de orientação ju-
rídica, equipe pastoral, equipe de
lanche, equipe de ensino infantil,
equipe de divulgação, etc. As Equi-
pes deverão se compor até 20 de
agosto. Os interessados favor pro-
curar o Presb. Lusérgio.

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 mis-
sões na família.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à

casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e

ximo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2 (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Karen Cerqueira
e Kataryne Araújo (Auxiliar: Luísa Nery
– noite); Próximo domingo: Kamila
Santiago e Gabriela Cavalcante (Au-
xiliar: Milena Caires – noite). Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As au-
xiliares ficarão somente na escala da
noite. Durante a manhã deverão par-
ticipar da Escola Dominical em sua
classe normalmente; c) Culto Infan-
til: Hoje, após o momento de cânticos
no culto, na sala do Culto Mirim, diri-
gentes: Victória Couto e Beatriz Ma-
chado; Próximo domingo: Culto In-
fantil, dirigentes: Évila Cavalcante
e Arthur Kishima; d) Classe Única
(Jardim ao Intermediário): Hoje,
classe única na sala do Culto Mirim,
lição especial: ‘’O Pai perfeito’’, res-
ponsável: Ev. Ana Eliza; e) Profes-
sores e Auxiliares da Escola Do-
minical: Queridos professores,
retornaremos com nosso novo cur-
rículo neste domingo. Solicitem o
material a ser utilizado neste se-
mestre. Todas as solicitações de-
vem ser efetuadas com uma sema-
na de antecedência; f) Juniores:
Hoje, permanecerão com seus pais
no culto, peguem suas cadernetas
na entrada do templo; g) Queridos
Pais: Para o salutar andamento das
aulas e o eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Minis-
tério da Infância. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 16/08. Classe I – Presb.
Pedro; Classe II – Wanildete; Clas-
se III – Presb. Israel; Classe IV –
Presb. Paulinho; Classe de Jovens
– Rev. Alexandro; Classe de Ado-
lescentes – Presb. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

16/08. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 8; Classe de
Jovens, Lição nº 2; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

Domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Luciano; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Rodrigo e
Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e Presb.

Cláudio; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V.,

Moisés C., Arthur, Diêgo, Emanoel.
Próxima semana: Tiago B.,



provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos, se eu não vos
abrir as janelas do céu e não der-
ramar 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.

FORMATURA
No começo olhei para o hori-

zonte que me parecia ser infinito.
Insisti, sofri, chorei e lutei muito.
Hoje o horizonte nada mais é que
o começo do fim de um grande so-
nho realizado. Próxima sexta-fei-
ra, às 20 horas, no Ginásio do
IESPLAN, 708/709 sul, será a
colação de grau da nossa irmã,
Mayara Kadja. Todos estão convi-
dados a participar.

NOVOS MEMBROS
Em sua última reunião, o Conse-

lho de nossa igreja recebeu como
membro comungante a esposa do
Rev. Alexandro, Vanessa Nasci-
mento dos Santos e como mem-
bro não comungante, o seu
filho, Arthur Luiz Nascimento
Ramos. Por Jurisdição a pedido, o
irmão Hellan Wesley Almeida So-
ares e a irmã Heloisa Matos de
Sousa Kattare e seu filhinho Pedro.
A estes irmãos as nossas boas vin-
das seguidas de nossas súplicas a
Deus para que sejam uma bênção
em nossa igreja e a igreja seja uma
bênção na vida deles.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
“Humildade: Verdadeira

Grandeza”, neste livro o Dr. C. J.
Mahaney pinta um impressionante
quadro da batalha diária que acon-
tece silenciosa e violentamente no
íntimo do cristão. Ele pergunta se
você pretende acomodar passiva-
mente o inimigo de sua alma, o or-
gulho; ou cultivar, com vigor, a sua
melhor amiga, a humildade. Quan-
do você reconhece o engano do or-
gulho e se humilha, torna-se livre
para receber as abundantes mise-
ricórdias e graças inigualáveis. Você
descobrirá que possui uma nova
vida – uma vida que Deus favorece
ricamente. Uma vida que glorifica
a Deus, a qual você não desejará
perder. Deus afirma claramente que
olha para os humildes. Ele também
deixa claro que se opõe aos orgu-
lhosos. A humildade e o orgulho são
características que não podem co-
existir. Onde uma é encorajada, a
outra é derrotada. Qual delas você
cultivará?

CATECISMO MAIOR
Pergunta 75: Que é santifica-

ção? Resposta: Santificação é a
obra da graça de Deus, pela qual
os que Deus escolheu, antes da
fundação do mundo, para serem
santos, são nesta vida, pela pode-
rosa operação do seu Espírito, apli-
cando a morte e a ressurreição de
Cristo, renovados no homem inte-
rior, segundo a imagem de Deus,
tendo os germes do arrependimen-
to que conduz à vida e de todas as
outras graças salvadoras implanta-
das em seus corações, e tendo es-
sas graças de tal forma excitadas,
aumentadas e fortalecidas, que eles
morrem, cada vez mais para o pe-

cado e ressuscitam para novidade
de vida. Referências: Atos 11:18;
Romanos 6:4-6; 1ª Coríntios 6:11;
Efésios 1:4, 3:16-19 e 4:23-24;
Filipenses 3:10; Colossenses 1:10-
11; 1ª Tessalonicenses 2:13; 1ª
João 3:9 e Judas 20.

CLASSE DE CASAIS
No último domingo deste mês,

será iniciada uma nova temporada
da Classe de Casais. Os irmãos in-
teressados 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 3ª Congregação em Águas Lin-
das-GO, assistindo pastoralmente
àqueles irmãos e na próxima quar-
ta-feira, no momento do culto, es-
tará na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO.

GRATIDÃO
A irmã Joselina agradece as ora-

ções da igreja em favor da saúde
de seu filho, o Levi, que já se en-
contra bem melhor.

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.

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 nossa
vida pode ser tomada por amor,
alegria, paz, paciência, amabilida-
de, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. A oração envol-
ve pessoas com preocupações nor-
mais na presença de um Deus Pai
amoroso e compassivo”. A prática
da oração é imprescindível para uma
vida cristã vigorosa. Sempre
estamos em débito com a oração,
ou seja, nunca, oramos o suficien-
te. Quanto mais nos colocamos em
oração mais percebemos a neces-
sidade de orar. Portanto, com gra-
tidão e devoção vamos todos par-
ticipar da reunião de orações que
nesta quarta-feira, às 20 horas,
será dirigida pelo Presb. Cícero.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Devido à pro-

gramação do dia dos pais, hoje, não
teremos ensaio; b) Escalas: BERÇÁ-
RIO – Hoje: Karine e Noraci; Próximo
domingo: Wesdna e Priscila Barros;
MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva; Pró-
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Pastoral

Dia dos Pais

Ser pai é honroso e prazeroso
ao mesmo tempo. Simplesmente, é
uma das maiores bênçãos que um
homem pode receber. Mas grandes
privilégios geram enormes respon-
sabilidades. Essa premissa é perfei-
tamente aplicável à figura do pai. O
pai é responsável pela criação, edu-
cação e sustento de seus filhos.
Além das atribuições inerentes à fi-
gura paterna, o pai cristão deve
amar verdadeiramente seus filhos.
Precisa oferecer o exemplo de reti-
dão, sabedoria e integridade. Ins-
truir a sua posteridade a amar, hon-
rar e temer a Deus. Ser pai é saber
que Deus compartilhou conosco um
pouco de Sua própria pessoa, pois
Ele é o nosso Pai eterno, o Pai
celestial, que cuida carinhosamen-
te de nós.

Para muitas famílias o “Dia dos
Pais” é um dia maravilhoso. É ex-
tremamente salutar aos filhos e pa-
rentes se reunirem para comemorar
e homenagear seus pais. Outros
relembram com saudades aquele
que um dia esteve presente, mas
que já partiu. O “Dia dos Pais” é um
dia de celebração, reflexão e lem-
branças. Para muitas pessoas esse
dia é alegre e festivo, mas para ou-
tras nem tanto. Há pais que aban-
donaram os lares; muitos não guar-
dam boas lembranças de pais vio-
lentos que os feriram.

O sentido do que é ser pai pre-
cisa ser resgatado de acordo com
as Escrituras Sagradas. Temos a
oportunidade de construir lares fe-
lizes, saudáveis e aconchegantes,
onde nossos filhos crescerão, flo-
rescerão e frutificarão. O pai é o
cabeça do lar, aquele que tem a
maior responsabilidade pelo zelo e Rev. Jefferson Batista Neres

cuidado de sua família. Pai é aquele
que cria, ensina, aconselha, orien-
ta, cuida, zela e ama. Pai não é
necessariamente o que gera, mas
aquele que cria, educa, cuida e ver-
dadeiramente ama seu filho.

Há filhos rebeldes que se quei-
xam de seus pais. Eles até poderi-
am ajudar seus pais a serem bons
pais, sendo bons filhos. Esse é jus-
tamente o melhor presente que um
filho pode dar ao seu pai: ser um
bom filho. O texto sagrado nos fala
de reconciliação entre pais e filhos.
Essa, sem dúvida é a maior neces-
sidade, o que há de mais impor-
tante no lar. Está perfeitamente
claro para nós, à luz da Bíblia, que
Deus criou a família. Foi Deus quem
providenciou o pai terreno para
nossa integral formação. Todavia,
com a inserção do pecado na his-
tória da humanidade todos os seus
relacionamentos foram trincados e
prejudicados. Somente pela graça
de Deus é possível a existência de
pais que cumpram a sua missão.
Cremos que Deus tem redimido as
famílias. Louvamos a Deus pelos
homens de nossa igreja que têm
assumido com fidelidade, dedica-
ção, amor e carinho a sua respon-
sabilidade de ser um pai segundo o
coração de Deus.

Lembremos também que o nos-
so Pai Celestial, Pai Perfeito, San-
to, Amoroso, Misericordioso, Eter-
no, nos ama e cuida de cada um de
nós de um modo perfeito. Ele ja-
mais falhou conosco e nem falhará.
Queiramos dar a Ele o melhor pre-
sente, amando-O e servindo-O de
todo o nosso coração.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b)  Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 8:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 41:4
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Robson Santos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Conjunto Devoção

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

POSLÚDIO

Claudennes, Ataliba, Moisés F.,
William.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Suelangia; Próximo do-

mingo: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Tânia; Pró-

ximo domingo: Noraci e Midiam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Ter-

ça-feira, às 14h30, o casal Saul
e Alfa; Quinta-feira, às 14h30, o
irmão Pedro Rodrigues.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Tiago Barros;
Quinta-feira, às 20 horas, Lucas.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Alvina, mãe da
Roberta; dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira; dona Elza e
Douglas Lousan, respectivamen-
te, avó e tio do Diác. Anderson
Lousan; dona Hormezinda (3532-
2595); dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Santília e família; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
Presb. Eliezer Targino; Lília, irmã
da Dra. Leila; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela e sr. Antônio, res-
pectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
09/08 Edimar Ismael Dos Santos .....................................................................
10/08 Dimitri Andrade Ramos de Sousa ............................................9608-7484
10/08 Jônatas Paes de Barros Santiago ............................................. 8615-2625
12/08 Andressa Gomes de Oliveira ...................................................8148-0825
15/08 Geovanna Martins de Araújo 3435-7560

“Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos
a seus pais” (Malaquias 4:6a)

DIA DOS PAIS
Ser pai é uma dádiva dada pelo

nosso bondoso e gracioso Deus.
Hoje, das 08h15 às 08h45, num ofe-
recimento da nossa igreja e prepa-
ração das sociedades: SAF, UMP e
UPA, será servido um delicioso e far-
to café da manhã aos pais desta
igreja do qual todas as suas famíli-
as participarão. Logo após o café
da manhã as homenagens continu-
arão pela superintendência da Es-
cola Dominical.

6º ENCONTRO DAS
CONGREGAÇÕES

Promoveremos o 6º Encontro das
Congregações no próximo sábado,
na Chácara Lazer, em Águas Lindas-
GO. Iniciaremos as atividades às
09h30, com uma devocional – A pa-
lestra será ministrada pelo Rev.
Jefferson, ao meio dia o almoço e
na parte da tarde, até às 17 horas,
esportes e sociabilidade. Cada fa-
mília levará o seu almoço. Os irmãos
da sede estão convidados.

PROGRAMAÇÃO UMP
Próximo sábado, a partir das 12

horas, no Salão Branco, haverá um
almoço em comemoração ao Dia dos
Pais, organizado pela UMP. Todos os
pais estão convidados. Favor con-
firmar presença com a diretoria da
UMP e/ou o Rev Alexandro.

“CASA CHEIA’’
Hoje, após o culto, haverá mais

um “Casa Cheia”. Será na residên-
cia das nossas irmãs Daiane e Driele,
na QND 38, Casa 35, Telefone: 3202-
4988.

CULTO 156 ANOS IPB
O Sínodo de Taguatinga – STG,

tem a honra de convidar os irmãos
para o culto de Ações de graça pe-
los 156 anos da IPB onde teremos
como pregador o Rev. Hernandes
Dias Lopez. Será na próxima quar-
ta-feira, às 20 horas, nas depen-
dências da Igreja Presbiteriana Na-
cional. Os irmãos que desejarem
participar e dependam de transpor-
te pela igreja favor procurar o Rev.
Alexandro.

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 dia 29
de agosto de 2015, no período das
9 às 16 horas. A FETRAM está a
procura de voluntários em diversas
áreas: equipe de distribuição, equipe
de beleza, equipe de orientação
saudável, equipe de orientação ju-
rídica, equipe pastoral, equipe de
lanche, equipe de ensino infantil,
equipe de divulgação, etc. As Equi-
pes deverão se compor até 20 de
agosto. Os interessados favor pro-
curar o Presb. Lusérgio.

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 mis-
sões na família.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à

casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e

ximo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2 (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Karen Cerqueira
e Kataryne Araújo (Auxiliar: Luísa Nery
– noite); Próximo domingo: Kamila
Santiago e Gabriela Cavalcante (Au-
xiliar: Milena Caires – noite). Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As au-
xiliares ficarão somente na escala da
noite. Durante a manhã deverão par-
ticipar da Escola Dominical em sua
classe normalmente; c) Culto Infan-
til: Hoje, após o momento de cânticos
no culto, na sala do Culto Mirim, diri-
gentes: Victória Couto e Beatriz Ma-
chado; Próximo domingo: Culto In-
fantil, dirigentes: Évila Cavalcante
e Arthur Kishima; d) Classe Única
(Jardim ao Intermediário): Hoje,
classe única na sala do Culto Mirim,
lição especial: ‘’O Pai perfeito’’, res-
ponsável: Ev. Ana Eliza; e) Profes-
sores e Auxiliares da Escola Do-
minical: Queridos professores,
retornaremos com nosso novo cur-
rículo neste domingo. Solicitem o
material a ser utilizado neste se-
mestre. Todas as solicitações de-
vem ser efetuadas com uma sema-
na de antecedência; f) Juniores:
Hoje, permanecerão com seus pais
no culto, peguem suas cadernetas
na entrada do templo; g) Queridos
Pais: Para o salutar andamento das
aulas e o eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Minis-
tério da Infância. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 16/08. Classe I – Presb.
Pedro; Classe II – Wanildete; Clas-
se III – Presb. Israel; Classe IV –
Presb. Paulinho; Classe de Jovens
– Rev. Alexandro; Classe de Ado-
lescentes – Presb. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

16/08. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 8; Classe de
Jovens, Lição nº 2; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

Domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Luciano; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Rodrigo e
Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e Presb.

Cláudio; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V.,

Moisés C., Arthur, Diêgo, Emanoel.
Próxima semana: Tiago B.,



Pastoral

Dia dos Pais

Ser pai é honroso e prazeroso
ao mesmo tempo. Simplesmente, é
uma das maiores bênçãos que um
homem pode receber. Mas grandes
privilégios geram enormes respon-
sabilidades. Essa premissa é perfei-
tamente aplicável à figura do pai. O
pai é responsável pela criação, edu-
cação e sustento de seus filhos.
Além das atribuições inerentes à fi-
gura paterna, o pai cristão deve
amar verdadeiramente seus filhos.
Precisa oferecer o exemplo de reti-
dão, sabedoria e integridade. Ins-
truir a sua posteridade a amar, hon-
rar e temer a Deus. Ser pai é saber
que Deus compartilhou conosco um
pouco de Sua própria pessoa, pois
Ele é o nosso Pai eterno, o Pai
celestial, que cuida carinhosamen-
te de nós.

Para muitas famílias o “Dia dos
Pais” é um dia maravilhoso. É ex-
tremamente salutar aos filhos e pa-
rentes se reunirem para comemorar
e homenagear seus pais. Outros
relembram com saudades aquele
que um dia esteve presente, mas
que já partiu. O “Dia dos Pais” é um
dia de celebração, reflexão e lem-
branças. Para muitas pessoas esse
dia é alegre e festivo, mas para ou-
tras nem tanto. Há pais que aban-
donaram os lares; muitos não guar-
dam boas lembranças de pais vio-
lentos que os feriram.

O sentido do que é ser pai pre-
cisa ser resgatado de acordo com
as Escrituras Sagradas. Temos a
oportunidade de construir lares fe-
lizes, saudáveis e aconchegantes,
onde nossos filhos crescerão, flo-
rescerão e frutificarão. O pai é o
cabeça do lar, aquele que tem a
maior responsabilidade pelo zelo e Rev. Jefferson Batista Neres

cuidado de sua família. Pai é aquele
que cria, ensina, aconselha, orien-
ta, cuida, zela e ama. Pai não é
necessariamente o que gera, mas
aquele que cria, educa, cuida e ver-
dadeiramente ama seu filho.

Há filhos rebeldes que se quei-
xam de seus pais. Eles até poderi-
am ajudar seus pais a serem bons
pais, sendo bons filhos. Esse é jus-
tamente o melhor presente que um
filho pode dar ao seu pai: ser um
bom filho. O texto sagrado nos fala
de reconciliação entre pais e filhos.
Essa, sem dúvida é a maior neces-
sidade, o que há de mais impor-
tante no lar. Está perfeitamente
claro para nós, à luz da Bíblia, que
Deus criou a família. Foi Deus quem
providenciou o pai terreno para
nossa integral formação. Todavia,
com a inserção do pecado na his-
tória da humanidade todos os seus
relacionamentos foram trincados e
prejudicados. Somente pela graça
de Deus é possível a existência de
pais que cumpram a sua missão.
Cremos que Deus tem redimido as
famílias. Louvamos a Deus pelos
homens de nossa igreja que têm
assumido com fidelidade, dedica-
ção, amor e carinho a sua respon-
sabilidade de ser um pai segundo o
coração de Deus.

Lembremos também que o nos-
so Pai Celestial, Pai Perfeito, San-
to, Amoroso, Misericordioso, Eter-
no, nos ama e cuida de cada um de
nós de um modo perfeito. Ele ja-
mais falhou conosco e nem falhará.
Queiramos dar a Ele o melhor pre-
sente, amando-O e servindo-O de
todo o nosso coração.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b)  Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 8:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 41:4
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Robson Santos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Conjunto Devoção

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

POSLÚDIO

Claudennes, Ataliba, Moisés F.,
William.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Suelangia; Próximo do-

mingo: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Tânia; Pró-

ximo domingo: Noraci e Midiam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Ter-

ça-feira, às 14h30, o casal Saul
e Alfa; Quinta-feira, às 14h30, o
irmão Pedro Rodrigues.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Tiago Barros;
Quinta-feira, às 20 horas, Lucas.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Alvina, mãe da
Roberta; dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira; dona Elza e
Douglas Lousan, respectivamen-
te, avó e tio do Diác. Anderson
Lousan; dona Hormezinda (3532-
2595); dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Santília e família; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
Presb. Eliezer Targino; Lília, irmã
da Dra. Leila; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela e sr. Antônio, res-
pectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
09/08 Edimar Ismael Dos Santos .....................................................................
10/08 Dimitri Andrade Ramos de Sousa ............................................9608-7484
10/08 Jônatas Paes de Barros Santiago ............................................. 8615-2625
12/08 Andressa Gomes de Oliveira ...................................................8148-0825
15/08 Geovanna Martins de Araújo 3435-7560

“Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos
a seus pais” (Malaquias 4:6a)


