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Marcus Viana .................................................................................... 3034-0225
Natanael Correa ............................................................................... 3964-5381
Paulo Honorato ................................................................................. 3353-4310
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Claudennes Cunha ....................  3353-4811
Diego Ferreira ........................... 8259-3320
Elizeu Couto .............................. 3543-6296
Emanoel Silva ........................... 3372-1831
Evandro Assunção ...................... 8149-6158
Geazi de Sousa .......................... 3353-2230
José de Andrade ........................ 3397-5129
José Júnior ................................. 4101-7867

Júlio de Araújo ........................... 9918-8131
Lúcio Pereira ............................. 8521-1048
Marcelo Honorato ....................... 3353-3294
Moisés Ferreira .......................... 9986-7359
Moisés Couto ............................. 3374-9887
Robson da Silva ......................... 3475-9648
Robson da Conceição .................. 3032-5164
Rodrigo Andriazzi ....................... 3353-2231
Thiago Avelino .......................... 8560-6460
Tiago Ferreira ............................ 3353-2132
Wanderlúcio Júnior ..................... 8438-1914
Wesley de Araújo ....................... 3532-2174
William de Araújo ...................... 3435-7560

SECRETÁRIA DA IGREJA
Ana Paula ........................................................................................ 8185-6376

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

Nº 1.358 – 2 de agosto 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

ADMINISTRADOR DA IGREJA
Presb. Eliezer ...................................................................................................

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

O contentamento cristão
O mundo tem condicionado os

homens a julgar sua condição de acor-
do com a manutenção das suas von-
tades e com o acúmulo dos seus
bens. Para o sistema mundano, se
alguém tem o que quer e pode com-
prar tudo que deseja, então trata-se
de uma pessoa feliz e favorecida.
Mesmo no meio de algumas igrejas,
a prosperidade é considerada uma
evidência da bênção de Deus e sem
a qual a vida não tem sentido.

No entanto, Paulo mostra que o
“lucro” segundo o mundo não é como
aquilo que Deus considera lucro de
verdade: “De fato, grande fonte de
lucro é a piedade com o contenta-
mento” (1ª Timóteo 6:6). Duas qua-
lidades são consideradas pelo após-
tolo. Em primeiro lugar, a “piedade”,
Em segundo lugar, o “contentamen-
to”. Nosso foco é, exatamente, sobre
o contentamento. Paulo mostra que
o crente deve viver satisfeito com a
condição em que Deus o colocou,
mesmo quando isso significa uma si-
tuação financeira diferente da que ele
desejava. O cristão não pode
condicionar a sua felicidade ao dinhei-
ro e aos bens que possui. Para tan-
to, Paulo apresenta três razões.

1) A transitoriedade dos bens –
“Porque nada temos trazido para o
mundo, nem coisa alguma podemos
levar dele” (1ª Timóteo 6:7). A felici-
dade do crente não pode vir do dinhei-
ro porque ele não o acompanhará na
eternidade. Na verdade, nossa condi-
ção eterna em nada depende dos
bens, mas da graça de Deus em Cris-
to concedida gratuitamente:
“Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé; e isto não vem de
vós; é dom de Deus” (Efésios 2:8).
Chega a ser irônico, no mundo ganan-
cioso em que vivemos, dizer que o
maior bem de todos e o único que irá
durar para sempre seja gratuito. Por
isso, grande loucura é buscar rique-
zas no mundo e ser pobre diante de
Deus. Portanto, o crente não pode se
considerar feliz e abençoado pelo que Rev. José Marcos de Oliveira Silva

possui, mas pela salvação e vida eter-
na que recebeu em Cristo.

2) O suprimento das necessida-
des básicas – “Tendo sustento e
com que nos vestir estejamos con-
tentes” (1ª Timóteo 6:8). Infelizmen-
te, quem vive se queixando de não ter
o que deseja, se esquece que Deus
tem fielmente concedido aquilo de que
ele necessita. Deus em Sua sobera-
nia cuida diariamente de nossas ne-
cessidades. O contentamento do cris-
tão começa na confiança na providên-
cia de Deus. Portanto, o cristão preci-
sa aprender que Deus é soberano e
trabalha para a realização de Seus
próprios propósitos santos e faz com
que todas as coisas cooperem para o
bem daqueles que o amam.

3) O risco de desvio da fé – “Ora,
os que querem ficar ricos caem em
tentação, e cilada, e em muitas con-
cupiscências insensatas e pernici-
osas, as quais afogam os homens
na ruína e perdição. Porque o amor
do dinheiro é raiz de todos os ma-
les; e alguns, nessa cobiça, se des-
viaram da fé e a si mesmos se ator-
mentaram com muitas dores” (1ª
Timóteo 6:9-10). Infelizmente, os ho-
mens amam tanto o dinheiro que mui-
tas vezes abandonam o que tem va-
lor eterno e se lançam à busca do que
é passageiro. Como afirma o Rev.
Hernandes Dias Lopes: “Há indivíduos
que vendem a consciência e apostatam
da fé por causa da cobiça. Amam o prê-
mio da iniquidade como Balaão. Cobiçam
bens materiais como Acã. Traem o Se-
nhor como Judas Iscariotes. O amor ao
dinheiro leva o homem à apostasia. Uma
pessoa que ama o dinheiro transforma
uma bênção num ídolo. Substitui o doa-
dor pela dádiva”.

Portanto, meus irmãos, como
cristãos, devemos nos portar com dig-
nidade e saber viver de maneira gra-
ta pela salvação eterna e contente
com aquilo que Deus nos dá nessa
vida, seja muito ou pouco.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-3
b) Hino Congregacional nº 18
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 84:1-12
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 80:7
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Profissão de Fé e Batismo
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 2:1-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão aniver-

sariantes conjugais mês de julho)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Lúcio, Marcelo, Robson Rangel,
Elizeu. Próxima semana: Thiago
V., Moisés C., Arthur, Diêgo, Emanoel.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próxi-

mo domingo: Joselina e Tânia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Ter-

ça-feira, às 14 horas, Ev. Rogé-
rio – essa visita é juntamente com
a SAF.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Thiago Vinhal
e Rayssa.

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
Elza e Douglas Lousan, respectiva-
mente, 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; Levi, filho da irmã Joselina;
Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela
e sr. Antônio, respectivamente, so-
brinha e pai da Hélia; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
02/08 Ellen Machado Mendes de Sousa ..............................................8447-9101
03/08 Lenir Teixeira Vasconcelos .......................................................8428-2436
05/08 Évila Cavalcante de Sousa ......................................................9618-8607
06/08 Cleber Eduardo Morais Brandão ..............................................9170-9596
06/08 Marinez Guimarães Bezerra ....................................................3354-5190
07/08 Sarah Valeriano Dantas .........................................................................
07/08 Alenyr de Souza Borges ..........................................................3354-8681
08/08 Wesdna Barros Ferreira ..........................................................3353-2132
08/08 Ocinéia Martins Bueno.............................................................8118-1048
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SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacra-

mentos instituídos pelo Senhor Je-
sus. É um santo sinal e um selo do
Pacto da Graça, por meio do qual re-
cebemos graça da parte de Deus. A
sua prática é essencial para o cres-
cimento na fé. Participar da Santa
Ceia é dever de todo aquele que ver-
dadeiramente crê no Senhor Jesus,
que se santifica e tem a esperança e
a certeza da vida eterna. Só podem
participar da Santa Ceia aqueles que
já passaram pelo Batismo e Pública
Profissão de Fé. Portanto, hoje, con-
forme nosso bom costume, por oca-
sião do culto, será ministrada a San-
ta Ceia do Senhor: “Examine-se,
pois, o homem a si mesmo, e, as-
sim, coma do pão, e beba do cáli-
ce” (1ª Coríntios 11:28).

DIA DOS PAIS
Ser pai é uma dádiva dada pelo

nosso bondoso e gracioso Deus. Pró-
ximo domingo, antes da Escola domi-
nical, das 08h15 às 08h45, num ofere-
cimento da nossa igreja e preparação
das sociedades: SAF, UMP e UPA, será
servido um delicioso e farto café da
manhã aos pais desta igreja do qual
todas as suas famílias participarão.

JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamen-

te com as suas famílias, exercem
uma função de extrema importân-
cia na edificação da igreja de Cris-
to. Os oficiais têm uma missão dire-
tamente conferida pelo Senhor da
Igreja, Cristo Jesus. O Deus que
vocaciona, chama e institui os ofi-
ciais há de sustentá-los para o êxi-
to do seu chamamento. Para inici-
armos o segundo semestre com co-
munhão e reafirmação de propósito
no trabalho do Senhor, próxima sex-
ta-feira, a partir das 20 horas, no
Salão Branco, haverá um Jantar de
Oficiais e suas esposas. Os irmãos
que, por motivo justo, estiverem
impedidos de participar deverão co-
municar na secretaria da igreja.

CONSELHO
Todos os senhores presbíteros

e pastores estão convocados para
as seguintes reuniões do Conselho,
em sua sala: a) Hoje, após a Esco-
la Dominical; b) Próxima quinta-fei-
ra, às 20 horas.

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
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tia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor, dia
a dia, os que iam sendo salvos”
(Atos 2:46-47). No culto à noite, o
irmão Luiz André Cieslak de Oliveira
professará publicamente a sua fé e
será batizado e professarão publi-
camente a fé Gabriel Fontenele Vas-
concelos e Letícia Fontenele Vas-
concelos. A todos estes queridos as
nossas boas vindas seguidas de nos-
sas súplicas a Deus para que sejam
uma bênção na nossa igreja e a igre-
ja seja uma bênção na vida deles.

GRUPO FIOS DE PRATA
Os membros do referido grupo

devem estar atentos as seguintes
atividades: a) Acontecerá no, pró-
ximo sábado, às 14h30, na 1ª Igre-
ja Presbiteriana de Ceilândia – 1ª
IPC, um Encontro da Terceira Ida-
de, em comemoração ao dia do
Vovô e Vovó, e nós do Grupo Fios
de Prata fomos convidados para tal
evento. A Kombi sairá do estacio-
namento do templo às 13h30. A
lotação da Kombi é limitada, por
tanto, faça sua inscrição com
Fabíola ou dona Marta; b) De 14 a
18 de setembro deste ano, em
Caldas Novas-GO, haverá o Encon-
tro da Terceira Idade, organizado
pela Secretaria Sinodal da Tercei-
ra Idade, com o seguinte tema:
“Eu e a minha casa serviremos
ao Senhor”. O investimento indi-
vidual para participar do Encontro
será de R$ 630,00. Os irmãos in-
teressados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a Fabíola
até o dia 31 de agosto, prazo de
encerramento de inscrições e qui-
tação de todas as parcelas.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Bom Demais Para Ser Ver-

dade: encontrando esperança
num mundo de ilusões, o Rev.
Michael Horton aborda o problema
e a realidade do mal, do sofrimento
e das angústias da vida humana à
luz da teologia da cruz, contrastan-

do-a com a cada vez mais popular
teologia da glória. Tratando com
sensibilidade os dramas da vida,
Horton apresenta uma robusta teo-
logia da providência e graça de
Deus, e oferece ao leitor esperança
ao falar do triunfo de Cristo na res-
surreição: O mal faz parte da reali-
dade e da experiência humana. É
uma força desumanizadora, des-
truidora, corruptora, degradante e
a causa de todo tipo de sofrimento
dos seres humanos. Os efeitos do
mal podem ser sentidos na experi-
ência individual e existencial nas lu-
tas, dificuldades, agruras, dilemas,
angústias, crises, sofrimentos, en-
fermidades e perdas que toda pes-
soa experimenta.

CASAMENTO
“Coisas grandiosas fez o Se-

nhor por nós, por isso estamos
alegres” (Salmo 126:3). Em ceri-
mônia solene, às 20 horas, do sá-
bado próximo passado, em nosso
templo, foi ministrada a bênção ma-
trimonial sobre os jovens: Nathália
e Anderson. Aos nubentes e seus
familiares, nossos cumprimentos
acompanhados de súplicas a Deus
pela sua felicidade.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 74: Que é adoção?

Resposta: Adoção é um ato da li-
vre graça de Deus, em seu único
Filho Jesus Cristo e por amor dEle,
pelo qual todos os que são justifi-
cados são recebidos no número
dos filhos de Deus, trazem o seu
nome, recebem o Espírito do Filho,
estão sob o seu cuidado e
dispensações paternais, são admi-
tidos a todas as liberdades e pri-
vilégios dos filhos de Deus, feitos
herdeiros de todas as promessas
e coerdeiros com Cristo na glória.
Referências: 1ª João 3:1; Efésios
1:5; Gálatas 4:4-5; João 1:12; 2ª
Coríntios 6:18; Apocalipse 3:12;
Gálatas 4:6; Salmo 103:13; Mateus
6:32; Romanos 8:17.

CLASSE DE CASAIS
No último domingo deste mês,

será inciada uma nova temporada
da Classe de Casais. Os irmãos in-
teressados favor porcurar as
Suprintendentes e/ou os Secretári-
os da Escola Dominical para efeti-
var a sua matrícula.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos esta-

rá na Congregação em Santa Ma-
ria, 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.
Jefferson.

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, será dirigida pela
Junta Diaconal.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio após a Escola Dominical, na
sala do Culto Mirim; b) Escalas:
BERÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima e
Silvana Pereira; Próximo domingo:
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Pastoral

O contentamento cristão
O mundo tem condicionado os

homens a julgar sua condição de acor-
do com a manutenção das suas von-
tades e com o acúmulo dos seus
bens. Para o sistema mundano, se
alguém tem o que quer e pode com-
prar tudo que deseja, então trata-se
de uma pessoa feliz e favorecida.
Mesmo no meio de algumas igrejas,
a prosperidade é considerada uma
evidência da bênção de Deus e sem
a qual a vida não tem sentido.

No entanto, Paulo mostra que o
“lucro” segundo o mundo não é como
aquilo que Deus considera lucro de
verdade: “De fato, grande fonte de
lucro é a piedade com o contenta-
mento” (1ª Timóteo 6:6). Duas qua-
lidades são consideradas pelo após-
tolo. Em primeiro lugar, a “piedade”,
Em segundo lugar, o “contentamen-
to”. Nosso foco é, exatamente, sobre
o contentamento. Paulo mostra que
o crente deve viver satisfeito com a
condição em que Deus o colocou,
mesmo quando isso significa uma si-
tuação financeira diferente da que ele
desejava. O cristão não pode
condicionar a sua felicidade ao dinhei-
ro e aos bens que possui. Para tan-
to, Paulo apresenta três razões.

1) A transitoriedade dos bens –
“Porque nada temos trazido para o
mundo, nem coisa alguma podemos
levar dele” (1ª Timóteo 6:7). A felici-
dade do crente não pode vir do dinhei-
ro porque ele não o acompanhará na
eternidade. Na verdade, nossa condi-
ção eterna em nada depende dos
bens, mas da graça de Deus em Cris-
to concedida gratuitamente:
“Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé; e isto não vem de
vós; é dom de Deus” (Efésios 2:8).
Chega a ser irônico, no mundo ganan-
cioso em que vivemos, dizer que o
maior bem de todos e o único que irá
durar para sempre seja gratuito. Por
isso, grande loucura é buscar rique-
zas no mundo e ser pobre diante de
Deus. Portanto, o crente não pode se
considerar feliz e abençoado pelo que Rev. José Marcos de Oliveira Silva

possui, mas pela salvação e vida eter-
na que recebeu em Cristo.

2) O suprimento das necessida-
des básicas – “Tendo sustento e
com que nos vestir estejamos con-
tentes” (1ª Timóteo 6:8). Infelizmen-
te, quem vive se queixando de não ter
o que deseja, se esquece que Deus
tem fielmente concedido aquilo de que
ele necessita. Deus em Sua sobera-
nia cuida diariamente de nossas ne-
cessidades. O contentamento do cris-
tão começa na confiança na providên-
cia de Deus. Portanto, o cristão preci-
sa aprender que Deus é soberano e
trabalha para a realização de Seus
próprios propósitos santos e faz com
que todas as coisas cooperem para o
bem daqueles que o amam.

3) O risco de desvio da fé – “Ora,
os que querem ficar ricos caem em
tentação, e cilada, e em muitas con-
cupiscências insensatas e pernici-
osas, as quais afogam os homens
na ruína e perdição. Porque o amor
do dinheiro é raiz de todos os ma-
les; e alguns, nessa cobiça, se des-
viaram da fé e a si mesmos se ator-
mentaram com muitas dores” (1ª
Timóteo 6:9-10). Infelizmente, os ho-
mens amam tanto o dinheiro que mui-
tas vezes abandonam o que tem va-
lor eterno e se lançam à busca do que
é passageiro. Como afirma o Rev.
Hernandes Dias Lopes: “Há indivíduos
que vendem a consciência e apostatam
da fé por causa da cobiça. Amam o prê-
mio da iniquidade como Balaão. Cobiçam
bens materiais como Acã. Traem o Se-
nhor como Judas Iscariotes. O amor ao
dinheiro leva o homem à apostasia. Uma
pessoa que ama o dinheiro transforma
uma bênção num ídolo. Substitui o doa-
dor pela dádiva”.

Portanto, meus irmãos, como
cristãos, devemos nos portar com dig-
nidade e saber viver de maneira gra-
ta pela salvação eterna e contente
com aquilo que Deus nos dá nessa
vida, seja muito ou pouco.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-3
b) Hino Congregacional nº 18
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 84:1-12
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 80:7
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Profissão de Fé e Batismo
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 2:1-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão aniver-

sariantes conjugais mês de julho)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Lúcio, Marcelo, Robson Rangel,
Elizeu. Próxima semana: Thiago
V., Moisés C., Arthur, Diêgo, Emanoel.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próxi-

mo domingo: Joselina e Tânia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Ter-

ça-feira, às 14 horas, Ev. Rogé-
rio – essa visita é juntamente com
a SAF.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Thiago Vinhal
e Rayssa.

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
Elza e Douglas Lousan, respectiva-
mente, 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; Levi, filho da irmã Joselina;
Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela
e sr. Antônio, respectivamente, so-
brinha e pai da Hélia; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
02/08 Ellen Machado Mendes de Sousa ..............................................8447-9101
03/08 Lenir Teixeira Vasconcelos .......................................................8428-2436
05/08 Évila Cavalcante de Sousa ......................................................9618-8607
06/08 Cleber Eduardo Morais Brandão ..............................................9170-9596
06/08 Marinez Guimarães Bezerra ....................................................3354-5190
07/08 Sarah Valeriano Dantas .........................................................................
07/08 Alenyr de Souza Borges ..........................................................3354-8681
08/08 Wesdna Barros Ferreira ..........................................................3353-2132
08/08 Ocinéia Martins Bueno.............................................................8118-1048

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacra-

mentos instituídos pelo Senhor Je-
sus. É um santo sinal e um selo do
Pacto da Graça, por meio do qual re-
cebemos graça da parte de Deus. A
sua prática é essencial para o cres-
cimento na fé. Participar da Santa
Ceia é dever de todo aquele que ver-
dadeiramente crê no Senhor Jesus,
que se santifica e tem a esperança e
a certeza da vida eterna. Só podem
participar da Santa Ceia aqueles que
já passaram pelo Batismo e Pública
Profissão de Fé. Portanto, hoje, con-
forme nosso bom costume, por oca-
sião do culto, será ministrada a San-
ta Ceia do Senhor: “Examine-se,
pois, o homem a si mesmo, e, as-
sim, coma do pão, e beba do cáli-
ce” (1ª Coríntios 11:28).

DIA DOS PAIS
Ser pai é uma dádiva dada pelo

nosso bondoso e gracioso Deus. Pró-
ximo domingo, antes da Escola domi-
nical, das 08h15 às 08h45, num ofere-
cimento da nossa igreja e preparação
das sociedades: SAF, UMP e UPA, será
servido um delicioso e farto café da
manhã aos pais desta igreja do qual
todas as suas famílias participarão.

JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamen-

te com as suas famílias, exercem
uma função de extrema importân-
cia na edificação da igreja de Cris-
to. Os oficiais têm uma missão dire-
tamente conferida pelo Senhor da
Igreja, Cristo Jesus. O Deus que
vocaciona, chama e institui os ofi-
ciais há de sustentá-los para o êxi-
to do seu chamamento. Para inici-
armos o segundo semestre com co-
munhão e reafirmação de propósito
no trabalho do Senhor, próxima sex-
ta-feira, a partir das 20 horas, no
Salão Branco, haverá um Jantar de
Oficiais e suas esposas. Os irmãos
que, por motivo justo, estiverem
impedidos de participar deverão co-
municar na secretaria da igreja.

CONSELHO
Todos os senhores presbíteros

e pastores estão convocados para
as seguintes reuniões do Conselho,
em sua sala: a) Hoje, após a Esco-
la Dominical; b) Próxima quinta-fei-
ra, às 20 horas.

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: missões na família, na igreja,
na nação e até aos confins da ter-
ra.

REUNIÃO DEPARTAMENTO DE
MISSÕES

Próximo domingo, após a Esco-
la Dominical, haverá uma reunião do
Departamento de Missões, na sala
da Classe I.

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 con-
tinue com as suas bênçãos repou-
sadas sobre os dizimistas fiéis e
sensibilize os infiéis. Solicitamos
a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

NOVOS MEMBROS
“Diariamente perseveravam

unânimes no templo, partiam o
pão de casa em casa e tomavam
as suas refeições com alegria e
singeleza de coração, louvando
a Deus e contando com a simpa-

Karine e Noraci; MATERNAL 1 (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves; Pró-
ximo domingo: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; MATERNAL 2 (Manhã
e Noite) – Hoje: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Milena
Caires – noite); Próximo domingo:
Karen Cerqueira e Kataryne Araújo
(Auxiliar: Luísa Nery – noite). Ob-
servação: Queridos professores,
se por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR, nos
avise com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das cri-
anças. As auxiliares ficarão somen-
te na escala da noite. Durante a
manhã deverão participar da Esco-
la Dominical em sua classe normal-
mente; c) Culto Mirim: Hoje, após
o momento de cânticos no culto,
na sala do Culto Mirim; Próximo
domingo: Culto Infantil, dirigentes:
Victória Couto e Beatriz Machado;
d) Classe Única (Jardim ao In-
termediário): Hoje, classe única
na sala do Culto Mirim, lição espe-
cial: “O menino da mochila”, res-
ponsável: Ev. Ana Eliza; Próximo
domingo, classe única, lição espe-
cial: “O Pai perfeito”, responsável:
Ev. Ana Eliza; e) Professores e
Auxiliares da Escola Dominical:
Queridos professores, retornaremos
com nosso novo currículo no próxi-
mo domingo. Solicitem material a
ser utilizado neste semestre.  To-
das as solicitações devem ser
efetuadas com uma semana de an-
tecedência; f) Sábado Legal +
LEB: No próximo sábado, às 14 ho-
ras teremos uma programação es-
pecial, onde receberemos as cri-
anças do nosso Presbitério para a
programação do LEB (Louvor, Es-
tudo e Brincadeiras). Haverão his-
tórias, músicas, oficinas de artes,
etc. Peço a todos os pais que tra-
gam seus filhos para esta progra-
mação. O tema será: “Crianças al-
cançando crianças para Cristo”, o
encerramento será às 17 horas.
Contamos com a presença de to-

das as crianças. Convidem seus
amiguinhos; g) Queridos Pais:
Para o salutar andamento das au-
las 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
FAVOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domini-

cal do dia 09/08. Classe I – Sônia;
Classe II – Presb. Kleber; Classe
III – Rev. Jefferson; Classe IV –
Presb. Cícero; Classe de Jovens –
Presb. Sóstenes; Classe de Ado-
lescentes – Vanessa.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 09/08. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 7; Classe de
Jovens, Lição nº 13; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 9.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulinho; Próximo

domingo: Presb. Pedro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domin-

go: Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Diác.

Arthur; Próximo domingo: Diác.
Robson e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Presb. Natanael e
Presb. Cláudio.



Pastoral

O contentamento cristão
O mundo tem condicionado os

homens a julgar sua condição de acor-
do com a manutenção das suas von-
tades e com o acúmulo dos seus
bens. Para o sistema mundano, se
alguém tem o que quer e pode com-
prar tudo que deseja, então trata-se
de uma pessoa feliz e favorecida.
Mesmo no meio de algumas igrejas,
a prosperidade é considerada uma
evidência da bênção de Deus e sem
a qual a vida não tem sentido.

No entanto, Paulo mostra que o
“lucro” segundo o mundo não é como
aquilo que Deus considera lucro de
verdade: “De fato, grande fonte de
lucro é a piedade com o contenta-
mento” (1ª Timóteo 6:6). Duas qua-
lidades são consideradas pelo após-
tolo. Em primeiro lugar, a “piedade”,
Em segundo lugar, o “contentamen-
to”. Nosso foco é, exatamente, sobre
o contentamento. Paulo mostra que
o crente deve viver satisfeito com a
condição em que Deus o colocou,
mesmo quando isso significa uma si-
tuação financeira diferente da que ele
desejava. O cristão não pode
condicionar a sua felicidade ao dinhei-
ro e aos bens que possui. Para tan-
to, Paulo apresenta três razões.

1) A transitoriedade dos bens –
“Porque nada temos trazido para o
mundo, nem coisa alguma podemos
levar dele” (1ª Timóteo 6:7). A felici-
dade do crente não pode vir do dinhei-
ro porque ele não o acompanhará na
eternidade. Na verdade, nossa condi-
ção eterna em nada depende dos
bens, mas da graça de Deus em Cris-
to concedida gratuitamente:
“Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé; e isto não vem de
vós; é dom de Deus” (Efésios 2:8).
Chega a ser irônico, no mundo ganan-
cioso em que vivemos, dizer que o
maior bem de todos e o único que irá
durar para sempre seja gratuito. Por
isso, grande loucura é buscar rique-
zas no mundo e ser pobre diante de
Deus. Portanto, o crente não pode se
considerar feliz e abençoado pelo que Rev. José Marcos de Oliveira Silva

possui, mas pela salvação e vida eter-
na que recebeu em Cristo.

2) O suprimento das necessida-
des básicas – “Tendo sustento e
com que nos vestir estejamos con-
tentes” (1ª Timóteo 6:8). Infelizmen-
te, quem vive se queixando de não ter
o que deseja, se esquece que Deus
tem fielmente concedido aquilo de que
ele necessita. Deus em Sua sobera-
nia cuida diariamente de nossas ne-
cessidades. O contentamento do cris-
tão começa na confiança na providên-
cia de Deus. Portanto, o cristão preci-
sa aprender que Deus é soberano e
trabalha para a realização de Seus
próprios propósitos santos e faz com
que todas as coisas cooperem para o
bem daqueles que o amam.

3) O risco de desvio da fé – “Ora,
os que querem ficar ricos caem em
tentação, e cilada, e em muitas con-
cupiscências insensatas e pernici-
osas, as quais afogam os homens
na ruína e perdição. Porque o amor
do dinheiro é raiz de todos os ma-
les; e alguns, nessa cobiça, se des-
viaram da fé e a si mesmos se ator-
mentaram com muitas dores” (1ª
Timóteo 6:9-10). Infelizmente, os ho-
mens amam tanto o dinheiro que mui-
tas vezes abandonam o que tem va-
lor eterno e se lançam à busca do que
é passageiro. Como afirma o Rev.
Hernandes Dias Lopes: “Há indivíduos
que vendem a consciência e apostatam
da fé por causa da cobiça. Amam o prê-
mio da iniquidade como Balaão. Cobiçam
bens materiais como Acã. Traem o Se-
nhor como Judas Iscariotes. O amor ao
dinheiro leva o homem à apostasia. Uma
pessoa que ama o dinheiro transforma
uma bênção num ídolo. Substitui o doa-
dor pela dádiva”.

Portanto, meus irmãos, como
cristãos, devemos nos portar com dig-
nidade e saber viver de maneira gra-
ta pela salvação eterna e contente
com aquilo que Deus nos dá nessa
vida, seja muito ou pouco.
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b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Lúcio, Marcelo, Robson Rangel,
Elizeu. Próxima semana: Thiago
V., Moisés C., Arthur, Diêgo, Emanoel.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próxi-

mo domingo: Joselina e Tânia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Ter-

ça-feira, às 14 horas, Ev. Rogé-
rio – essa visita é juntamente com
a SAF.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Thiago Vinhal
e Rayssa.

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
Elza e Douglas Lousan, respectiva-
mente, 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; Levi, filho da irmã Joselina;
Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela
e sr. Antônio, respectivamente, so-
brinha e pai da Hélia; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi.
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