
PASTORES:
Rev. Jefferson Batista Neres (Efetivo) ........................... 3963-7922 – 8272-1211

rev.jeffersonipb@yahoo.com.br
Rev. José Marcos de Oliveira Silva (Auxiliar) ................. 3039-1994 – 8272-1221

rev.josemarcosipb@hotmail.com
Rev. Alexandro Luiz Ramos (Auxiliar) ...................... (61) 3263-1821 – 9606-5014

rev.alexandroramos@gmail.com
Rev. Evando Honorato de Oliveira (Emérito) ...................................... 8181-2424
Rev. Benon Wanderley Paes (Emérito) ............................................... 3352-1274

EVANGELISTAS:
Ev. Wilian Ronan de Oliveira ............. 3616-3670 – 8541-9288 (3ª Congregação)
Ev. Ronaldo Paixão Meira dos Santos .... 3613-7354 – 9401-7717 (4ª Congregação)
Ev. Valdemir Belarmino da Silva .... (38) 3674-2006 (Congregação em Garapuava-MG)
Ev. Rogério Pereira Balbino ... 3394-3506 – 9638-1986 (Congregação Santa Maria)
Ev. Sílvio Sérgio Geraldini .. (38) 3635-2065 – 9848-1227 (Congregação em Arinos-MG)
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento ............. 8198-5868 (Departamento Infantil)

E-mail: minfancia2ipt@gmail.com

PRESBÍTEROS:
Cícero de Sousa ............................................................................... 3543-5785
Eliezer Marques ................................................................................ 3041-1425
Emanuel Rafael ................................................................................. 3353-4652
Joel Nogueira .................................................................................... 3039-5583
Lusérgio de Souza ............................................................................ 3546-3708
Marcus Viana .................................................................................... 3034-0225
Natanael Correa ............................................................................... 3964-5381
Paulo Honorato ................................................................................. 3353-4310
Pedro Marra ...................................................................................... 3562-2702
Sandro Soares .................................................................................. 9298-7189
Sóstenes Cavalcante ......................................................................... 3877-1201
Israel Ferreira (Emérito)
Saulo Resente (Emérito)

DIÁCONOS
Anderson Poubel ........................ 3354-5869
Antônio Neto ............................. 3354-4536
Angelo de Matos ........................ 8311-1817
Arthur Figueiredo ....................... 9153-6469
Ataliba Resende ........................ 3352-1693
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 da Silva .......................... 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 1.355 – 12 de julho 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

Da Ética Protestante

De acordo com R. N.
Champlin, teólogo e escrito do
século passado, a ética é um
dos seis ramos tradicionais da
filosofia: ética, política, lógi-
ca, gnosiologia, estética e
metafísica. Ética deriva da
palavra grega ethos que sig-
nifica costume disposição ou
hábito. A ética exerce uma
tarefa primordial na teologia:
o que deve e o que não deve
ser feito. Qual a conduta ide-
al para o indivíduo.

A ética de nossos dias é
caracterizada pelo situacio-
nismo, ou seja, as normas
sofrem mudanças com as
transformações das crenças,
valores e costumes da socie-
dade. A ética é relativa e sofre
as mutações da sociedade.
Por exemplo, a aceitação e
validação social da prática
homossexual. A homossexu-
alidade tornou-se aceitável
porque os padrões de relaci-
onamento mudaram, então a
ética tem de ser enquadrada
nessa nova realidade.

Os protestantes não são
situacionistas. Pelo contrário,
são deontológicos. Deon = Rev. Jefferson Batista Neres

dever, tológica = estudo, ou
seja, estudo do dever. Os
padrões de certo e errado
fundamentam-se em padrões
pré-estabelecidos. Tais pa-
drões transcendem as gera-
ções. Os cristãos crêem que
Bíblia é a única e infalível
regra de fé e prática, portan-
to, a revelação escrita deve
reger, delinear e balizar to-
dos os seus costumes, valo-
res e crenças. Os deveres e
comportamentos se orientam
ao que está estabelecido
pelas normas bíblicas e não
pelas mutações do contexto.

Que Deus nos ajude a apli-
carmos Sua eterna e infalível
Palavra em todas as questões
éticas que permeiam e desa-
fiam as nossas vidas: “Por-
que a palavra de Deus é
viva, e eficaz, e mais cortan-
te do qualquer espada de
dois gumes, e penetra até
ao ponto de dividir alma e
espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos
do coração” (Hebreus 4:12).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Lamentações 3:21-22
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Emanoel Araújo

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Ana Clara
d) Música Especial

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 5:12-28
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

“Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada qual fazia
o que achava mais reto” (Juízes 17:6)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V.,

Emanoel, Moisés C., Arthur, Diêgo;
Próxima semana: Tiago B.,
Moisés F., Claudennes, Ataliba,
William.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domin-

go: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domin-

go: SAF.

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, 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); Eliezer Targino;
Levi, filho da irmã Joselina; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Rafaela
e sr. Antônio, respectivamente,
sobrinha e pai da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
12/07 Djalma da Silva Calaça ...........................................................3397-1373
14/07 João Batista Marques ..............................................................9158-9786
15/07 Rosana Santos Furtado ...........................................................8164-8670
15/07 Fernanda Fontenele Vasconcelos ..............................................3353-3406
18/07 Helayne Andrade Ramos de Souza ..........................................9838-3640
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GINCANA FEMOTAN
Hoje, no horário da Escola Do-

minical, na sala dos jovens, ha-
verá uma gincana para a UPM,
Projeto Frutos da Escola Do-
minical. A gincana será sobre o
livro de Esdras.

PMF ARINOS-MG
Disse Cristo: “Ide por todo

o mundo e pregai o evange-
lho a toda criatura” (Marcos
16:15). O Projeto Missionário de
Férias – PMF, da Federação de
Mocidades do Presbitério do Dis-
trito Federal – FEMODF, será rea-
lizado a partir do próximo domin-
go até o dia 25 de julho, na Con-
gregação da 2ª IPT na cidade de
Arinos-MG.

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS
Próximo sábado, às 17 horas,

na 3ª Igreja Presbiteriana de
Ceilândia – 3ª IPC, haverá um Cul-
to de Ações de Graças pelos pas-
tores jubilados e viúvas de pas-
tores. A Kombi sairá da porta do
templo, às 16h30. Este é um tra-
balho organizado pela Federação
de SAF’s. Todos estão convida-
dos.

VIAGEM OFICINA DORCAS
De 14 a 21 de agosto deste

ano, em Fortaleza-CE ocorrerá
mais uma viagem organizada pela
Oficina Dorcas. A hospedagem
será no Hotel Vila Galé. Para mais
informações, procurar a irmã
Marilene.

CASAMENTO
Em cerimônia solene, às 19h30

de ontem, na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, o Rev. José
Marcos ministrou o casamento
dos irmãos: Rafael e Elizabete,
aos quais apresentamos nossos
cumprimentos, seguidos de sú-
plicas a Deus pela sua felicidade.

USO DA KOMBI
As Sociedades Internas e De-

partamentos que eventualmente
precisarem fazer uso da Kombi da
igreja para realização dos seus
trabalhos deverão agendar o uso
com o Rev. Alexandro.

COZINHA
Os itens da cozinha são para

serem utilizados, apenas, nas ati-
vidades da igreja e poderão ser
reservados com a Suelangia,
guardiã do templo.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do

apóstolo Paulo: “E assim a fé
vem pela pregação, e a pre-
gação, pela palavra de Cristo”
(Romanos 10:17). Cremos que
Deus somente é conhecido o su-
ficiente para proporcionar salva-
ção ao eleito, por meio da fiel pre-
gação da Escritura. A distribuição
das “Biblinhas” é um meio eficaz
para a difusão do evangelho. Fo-
ram impressos 105.000 exempla-
res das “Biblinhas”. As
“Biblinhas” foram impressas
para que os membros de nos-
sa igreja evangelizem distribu-
indo-as a pessoas que não co-
nhecem a Cristo. O material está
em um dos aparadores na saída
do nosso templo.

As auxiliares ficarão somente na
escala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Do-
minical em sua classe normalmen-
te; c) Culto Mirim: Hoje, culto
Infantil, dirigentes: Évila Cavalcan-
te e Arthur Kishima. Próximo do-
mingo: Victória Couto e Beatriz
Machado; d) Classe Única: Hoje,
no Salão Social, haverá o encerra-
mento da nossa EBF. Após a aber-
tura da Escola Dominical no tem-
plo, as crianças e a equipe do Mi-
nistério da Infância deverão ir ao
Salão Social para o momento da
história bíblica; e) Escala de Fé-
rias: A partir do próximo domin-
go iniciaremos as classes especi-
ais de férias, do Jardim ao Inter-
mediário. Solicitamos aos profes-
sores e aos pais que fiquem aten-
tos às escalas os professores po-
dem acessar o material a ser usa-
do em classe na Coordenação.
Segue a escala: 12/07 – Classe
Única: Encerramento EBF (4 a 11
anos) Ev. Ana Eliza; 19/07 – Li-
ção: Deus me fez completo –
Classe 1 (4 a 7 anos) – Natália e
Anderson (Classe Jardim 01);
Classe 2 (8 a 11 anos) – Raquel
Santos (Culto Mirim); 26/07 –
Lição: Deus fez a família – Clas-
se 1 (4 a  anos) – Eliete e Carina
Almeida (Classe Jardim 01); Clas-
se 2 (8 a 11 anos) – Rosângela
Vasconcelos (Culto Mirim); f) Que-
ridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das ativida-
des 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 Domi-

nical do dia 19/07. Classe I –
Sônia; Classes II, III e IV – Rev.
Alexandro; Classe de Jovens –
Presb. Cícero; Classe de Adoles-
centes – Vanessa.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 19/07. Classes de Adultos –
Classe I, II, III e IV, Lição nº 4;
Classe de Jovens, Lição nº 11;
Classe de Adolescentes, Lição nº
6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Emanuel; Próxi-

mo domingo: Presb. Lusérgio.

PIANISTAS
Hoje: Luciano; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Júlio e
Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Presb. Cláudio e
Presb. Natanael.



REVENDA DE BÍBLIAS
A revenda de Bíblias está, tem-

porariamente, suspensa. Em bre-
ve o expositor estará a disposi-
ção dos irmãos.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à

casa do Tesouro, para que
haja mantimento em minha
casa; e provai-me nisto, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu
não vos abrir as 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 re-
pousadas sobre os dizimistas fi-
éis e sensibilize os infiéis. Soli-
citamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lis-
ta de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanal-
mente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, Teus planos,

Senhor, não fazem sentido, da
Nutra Publicações, Steve Viars sa-
lienta que todos nós sabemos que
os planos de Deus, quase sem-
pre são diferentes dos nossos.
Então, o primeiro passo para res-
ponder corretamente quando
Seus planos divergem dos nos-
sos, é reconhecer que os cami-
nhos do Senhor não são os nos-
sos e Sua sabedoria é superior à
nossa. Melhor que reagir com
Deus por não agir da maneira
como gostaríamos, devemos acei-
tar humildemente os planos do

Deus que criou o mundo e enviou
o Seu Filho para morrer na cruz
por nossos pecados.

REV. ALEXANDRO
Desde terça-feira, próxima

passada, até a amanhã, o Rev.
Alexandro está de férias. Vamos
orar pela viagem e descanso do
referido pastor e de sua família.

REV. JEFFERSON
Da próxima quinta-feira até o

dia 29 de julho, o Rev. Jefferson
estará de férias. Será um período
de justo e necessário descanso.
Em sua ausência o Rev. Alexandro
assumirá o pastorado efetivo de
nossa igreja.

REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, no momento do cul-

to, o Rev. José Marcos estará na
3ª Congregação em Águas Lin-
das-GO, assistindo pastoralmen-
te àqueles irmãos; b) A partir da
próxima terça-feira, o Rev. José
Marcos e sua família estarão em
viagem de férias.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 72: Que é a fé

justificadora? Resposta: A fé
justificadora é a que salva. É ope-
rada pelo Espírito e pela Palavra
de Deus no coração do pecador
que, sendo por eles convencido
do seu pecado e miséria e da sua
incapacidade, e das demais cria-
turas, para o restaurar desse es-
tado, não somente aceita a ver-
dade da promessa do Evangelho,
mas recebe e confia em Cristo e
na sua justiça, que lhe são ofere-

cidos no Evangelho, para o per-
dão de pecados e para que a sua
pessoa seja aceita e reputada jus-
ta diante de Deus para a salva-
ção. Referências: João 16:8;
Atos 15:11 e 16:30; Romanos
10:14 e 17; 1ª Coríntios 12:3 e
9; Efésios 1:13; Filipenses 3:9 e
Hebreus 10:39.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to edificantes. Escute gratuita e
diariamente uma mensagem pelo
telefone com temas variados so-
bre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é
abalada. “Disque Paz” é um mi-
nistério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importan-
te ministério de edificação para os
cristãos e evangelização para não
cristãos. Vamos divulgar este tra-
balho. Os cartões estão em um
dos aparadores na saída do nos-
so templo. Disque paz, 3354-
1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo

qual Deus fala ao coração do
crente. Muitas vezes, ensinando-
o como desfrutar do Seu poder e
da Sua misericórdia. Ou, às ve-

zes, advertindo o crente sobre
negligências ou displicências pre-
judiciais ao devido e necessário
crescimento espiritual. Portanto,
vamos todos desfrutar desta
bem-aventurança, participando
do estudo bíblico, quarta-feira,
sob a ministração do Rev.
Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça.

Quando nos dobramos em ora-
ção compreendemos a majesta-
de de Deus e a limitação humana.
Precisamos orar. Tendo em vista
a importância do exercício da ora-
ção vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pelo Rev.
Alexandro.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Perfeito

Louvor está de férias. Retornará
às suas atividades no dia 1º de
agosto; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Karine e Noraci; Próximo
domingo: Josilene e Josiane; MA-
TERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva;
Próximo domingo: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2
(Manhã e Noite) – Hoje: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo (Au-
xiliar: Luísa Nery – noite); Próxi-
mo domingo: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lílian
Silva – noite). Observação: Que-
ridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças.



REVENDA DE BÍBLIAS
A revenda de Bíblias está, tem-

porariamente, suspensa. Em bre-
ve o expositor estará a disposi-
ção dos irmãos.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à

casa do Tesouro, para que
haja mantimento em minha
casa; e provai-me nisto, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu
não vos abrir as 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 re-
pousadas sobre os dizimistas fi-
éis e sensibilize os infiéis. Soli-
citamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lis-
ta de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanal-
mente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, Teus planos,

Senhor, não fazem sentido, da
Nutra Publicações, Steve Viars sa-
lienta que todos nós sabemos que
os planos de Deus, quase sem-
pre são diferentes dos nossos.
Então, o primeiro passo para res-
ponder corretamente quando
Seus planos divergem dos nos-
sos, é reconhecer que os cami-
nhos do Senhor não são os nos-
sos e Sua sabedoria é superior à
nossa. Melhor que reagir com
Deus por não agir da maneira
como gostaríamos, devemos acei-
tar humildemente os planos do

Deus que criou o mundo e enviou
o Seu Filho para morrer na cruz
por nossos pecados.

REV. ALEXANDRO
Desde terça-feira, próxima

passada, até a amanhã, o Rev.
Alexandro está de férias. Vamos
orar pela viagem e descanso do
referido pastor e de sua família.

REV. JEFFERSON
Da próxima quinta-feira até o

dia 29 de julho, o Rev. Jefferson
estará de férias. Será um período
de justo e necessário descanso.
Em sua ausência o Rev. Alexandro
assumirá o pastorado efetivo de
nossa igreja.

REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, no momento do cul-

to, o Rev. José Marcos estará na
3ª Congregação em Águas Lin-
das-GO, assistindo pastoralmen-
te àqueles irmãos; b) A partir da
próxima terça-feira, o Rev. José
Marcos e sua família estarão em
viagem de férias.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 72: Que é a fé

justificadora? Resposta: A fé
justificadora é a que salva. É ope-
rada pelo Espírito e pela Palavra
de Deus no coração do pecador
que, sendo por eles convencido
do seu pecado e miséria e da sua
incapacidade, e das demais cria-
turas, para o restaurar desse es-
tado, não somente aceita a ver-
dade da promessa do Evangelho,
mas recebe e confia em Cristo e
na sua justiça, que lhe são ofere-

cidos no Evangelho, para o per-
dão de pecados e para que a sua
pessoa seja aceita e reputada jus-
ta diante de Deus para a salva-
ção. Referências: João 16:8;
Atos 15:11 e 16:30; Romanos
10:14 e 17; 1ª Coríntios 12:3 e
9; Efésios 1:13; Filipenses 3:9 e
Hebreus 10:39.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to edificantes. Escute gratuita e
diariamente uma mensagem pelo
telefone com temas variados so-
bre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é
abalada. “Disque Paz” é um mi-
nistério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importan-
te ministério de edificação para os
cristãos e evangelização para não
cristãos. Vamos divulgar este tra-
balho. Os cartões estão em um
dos aparadores na saída do nos-
so templo. Disque paz, 3354-
1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo

qual Deus fala ao coração do
crente. Muitas vezes, ensinando-
o como desfrutar do Seu poder e
da Sua misericórdia. Ou, às ve-

zes, advertindo o crente sobre
negligências ou displicências pre-
judiciais ao devido e necessário
crescimento espiritual. Portanto,
vamos todos desfrutar desta
bem-aventurança, participando
do estudo bíblico, quarta-feira,
sob a ministração do Rev.
Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça.

Quando nos dobramos em ora-
ção compreendemos a majesta-
de de Deus e a limitação humana.
Precisamos orar. Tendo em vista
a importância do exercício da ora-
ção vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pelo Rev.
Alexandro.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Perfeito

Louvor está de férias. Retornará
às suas atividades no dia 1º de
agosto; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Karine e Noraci; Próximo
domingo: Josilene e Josiane; MA-
TERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva;
Próximo domingo: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2
(Manhã e Noite) – Hoje: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo (Au-
xiliar: Luísa Nery – noite); Próxi-
mo domingo: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lílian
Silva – noite). Observação: Que-
ridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças.



Pastoral

Da Ética Protestante

De acordo com R. N.
Champlin, teólogo e escrito do
século passado, a ética é um
dos seis ramos tradicionais da
filosofia: ética, política, lógi-
ca, gnosiologia, estética e
metafísica. Ética deriva da
palavra grega ethos que sig-
nifica costume disposição ou
hábito. A ética exerce uma
tarefa primordial na teologia:
o que deve e o que não deve
ser feito. Qual a conduta ide-
al para o indivíduo.

A ética de nossos dias é
caracterizada pelo situacio-
nismo, ou seja, as normas
sofrem mudanças com as
transformações das crenças,
valores e costumes da socie-
dade. A ética é relativa e sofre
as mutações da sociedade.
Por exemplo, a aceitação e
validação social da prática
homossexual. A homossexu-
alidade tornou-se aceitável
porque os padrões de relaci-
onamento mudaram, então a
ética tem de ser enquadrada
nessa nova realidade.

Os protestantes não são
situacionistas. Pelo contrário,
são deontológicos. Deon = Rev. Jefferson Batista Neres

dever, tológica = estudo, ou
seja, estudo do dever. Os
padrões de certo e errado
fundamentam-se em padrões
pré-estabelecidos. Tais pa-
drões transcendem as gera-
ções. Os cristãos crêem que
Bíblia é a única e infalível
regra de fé e prática, portan-
to, a revelação escrita deve
reger, delinear e balizar to-
dos os seus costumes, valo-
res e crenças. Os deveres e
comportamentos se orientam
ao que está estabelecido
pelas normas bíblicas e não
pelas mutações do contexto.

Que Deus nos ajude a apli-
carmos Sua eterna e infalível
Palavra em todas as questões
éticas que permeiam e desa-
fiam as nossas vidas: “Por-
que a palavra de Deus é
viva, e eficaz, e mais cortan-
te do qualquer espada de
dois gumes, e penetra até
ao ponto de dividir alma e
espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos
do coração” (Hebreus 4:12).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Lamentações 3:21-22
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Emanoel Araújo

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Ana Clara
d) Música Especial

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 5:12-28
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

“Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada qual fazia
o que achava mais reto” (Juízes 17:6)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V.,

Emanoel, Moisés C., Arthur, Diêgo;
Próxima semana: Tiago B.,
Moisés F., Claudennes, Ataliba,
William.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domin-

go: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domin-

go: SAF.

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, 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); Eliezer Targino;
Levi, filho da irmã Joselina; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Rafaela
e sr. Antônio, respectivamente,
sobrinha e pai da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
12/07 Djalma da Silva Calaça ...........................................................3397-1373
14/07 João Batista Marques ..............................................................9158-9786
15/07 Rosana Santos Furtado ...........................................................8164-8670
15/07 Fernanda Fontenele Vasconcelos ..............................................3353-3406
18/07 Helayne Andrade Ramos de Souza ..........................................9838-3640

GINCANA FEMOTAN
Hoje, no horário da Escola Do-

minical, na sala dos jovens, ha-
verá uma gincana para a UPM,
Projeto Frutos da Escola Do-
minical. A gincana será sobre o
livro de Esdras.

PMF ARINOS-MG
Disse Cristo: “Ide por todo

o mundo e pregai o evange-
lho a toda criatura” (Marcos
16:15). O Projeto Missionário de
Férias – PMF, da Federação de
Mocidades do Presbitério do Dis-
trito Federal – FEMODF, será rea-
lizado a partir do próximo domin-
go até o dia 25 de julho, na Con-
gregação da 2ª IPT na cidade de
Arinos-MG.

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS
Próximo sábado, às 17 horas,

na 3ª Igreja Presbiteriana de
Ceilândia – 3ª IPC, haverá um Cul-
to de Ações de Graças pelos pas-
tores jubilados e viúvas de pas-
tores. A Kombi sairá da porta do
templo, às 16h30. Este é um tra-
balho organizado pela Federação
de SAF’s. Todos estão convida-
dos.

VIAGEM OFICINA DORCAS
De 14 a 21 de agosto deste

ano, em Fortaleza-CE ocorrerá
mais uma viagem organizada pela
Oficina Dorcas. A hospedagem
será no Hotel Vila Galé. Para mais
informações, procurar a irmã
Marilene.

CASAMENTO
Em cerimônia solene, às 19h30

de ontem, na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, o Rev. José
Marcos ministrou o casamento
dos irmãos: Rafael e Elizabete,
aos quais apresentamos nossos
cumprimentos, seguidos de sú-
plicas a Deus pela sua felicidade.

USO DA KOMBI
As Sociedades Internas e De-

partamentos que eventualmente
precisarem fazer uso da Kombi da
igreja para realização dos seus
trabalhos deverão agendar o uso
com o Rev. Alexandro.

COZINHA
Os itens da cozinha são para

serem utilizados, apenas, nas ati-
vidades da igreja e poderão ser
reservados com a Suelangia,
guardiã do templo.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do

apóstolo Paulo: “E assim a fé
vem pela pregação, e a pre-
gação, pela palavra de Cristo”
(Romanos 10:17). Cremos que
Deus somente é conhecido o su-
ficiente para proporcionar salva-
ção ao eleito, por meio da fiel pre-
gação da Escritura. A distribuição
das “Biblinhas” é um meio eficaz
para a difusão do evangelho. Fo-
ram impressos 105.000 exempla-
res das “Biblinhas”. As
“Biblinhas” foram impressas
para que os membros de nos-
sa igreja evangelizem distribu-
indo-as a pessoas que não co-
nhecem a Cristo. O material está
em um dos aparadores na saída
do nosso templo.

As auxiliares ficarão somente na
escala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Do-
minical em sua classe normalmen-
te; c) Culto Mirim: Hoje, culto
Infantil, dirigentes: Évila Cavalcan-
te e Arthur Kishima. Próximo do-
mingo: Victória Couto e Beatriz
Machado; d) Classe Única: Hoje,
no Salão Social, haverá o encerra-
mento da nossa EBF. Após a aber-
tura da Escola Dominical no tem-
plo, as crianças e a equipe do Mi-
nistério da Infância deverão ir ao
Salão Social para o momento da
história bíblica; e) Escala de Fé-
rias: A partir do próximo domin-
go iniciaremos as classes especi-
ais de férias, do Jardim ao Inter-
mediário. Solicitamos aos profes-
sores e aos pais que fiquem aten-
tos às escalas os professores po-
dem acessar o material a ser usa-
do em classe na Coordenação.
Segue a escala: 12/07 – Classe
Única: Encerramento EBF (4 a 11
anos) Ev. Ana Eliza; 19/07 – Li-
ção: Deus me fez completo –
Classe 1 (4 a 7 anos) – Natália e
Anderson (Classe Jardim 01);
Classe 2 (8 a 11 anos) – Raquel
Santos (Culto Mirim); 26/07 –
Lição: Deus fez a família – Clas-
se 1 (4 a  anos) – Eliete e Carina
Almeida (Classe Jardim 01); Clas-
se 2 (8 a 11 anos) – Rosângela
Vasconcelos (Culto Mirim); f) Que-
ridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das ativida-
des 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 Domi-

nical do dia 19/07. Classe I –
Sônia; Classes II, III e IV – Rev.
Alexandro; Classe de Jovens –
Presb. Cícero; Classe de Adoles-
centes – Vanessa.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 19/07. Classes de Adultos –
Classe I, II, III e IV, Lição nº 4;
Classe de Jovens, Lição nº 11;
Classe de Adolescentes, Lição nº
6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Emanuel; Próxi-

mo domingo: Presb. Lusérgio.

PIANISTAS
Hoje: Luciano; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Júlio e
Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Presb. Cláudio e
Presb. Natanael.



Pastoral

Da Ética Protestante

De acordo com R. N.
Champlin, teólogo e escrito do
século passado, a ética é um
dos seis ramos tradicionais da
filosofia: ética, política, lógi-
ca, gnosiologia, estética e
metafísica. Ética deriva da
palavra grega ethos que sig-
nifica costume disposição ou
hábito. A ética exerce uma
tarefa primordial na teologia:
o que deve e o que não deve
ser feito. Qual a conduta ide-
al para o indivíduo.

A ética de nossos dias é
caracterizada pelo situacio-
nismo, ou seja, as normas
sofrem mudanças com as
transformações das crenças,
valores e costumes da socie-
dade. A ética é relativa e sofre
as mutações da sociedade.
Por exemplo, a aceitação e
validação social da prática
homossexual. A homossexu-
alidade tornou-se aceitável
porque os padrões de relaci-
onamento mudaram, então a
ética tem de ser enquadrada
nessa nova realidade.

Os protestantes não são
situacionistas. Pelo contrário,
são deontológicos. Deon = Rev. Jefferson Batista Neres

dever, tológica = estudo, ou
seja, estudo do dever. Os
padrões de certo e errado
fundamentam-se em padrões
pré-estabelecidos. Tais pa-
drões transcendem as gera-
ções. Os cristãos crêem que
Bíblia é a única e infalível
regra de fé e prática, portan-
to, a revelação escrita deve
reger, delinear e balizar to-
dos os seus costumes, valo-
res e crenças. Os deveres e
comportamentos se orientam
ao que está estabelecido
pelas normas bíblicas e não
pelas mutações do contexto.

Que Deus nos ajude a apli-
carmos Sua eterna e infalível
Palavra em todas as questões
éticas que permeiam e desa-
fiam as nossas vidas: “Por-
que a palavra de Deus é
viva, e eficaz, e mais cortan-
te do qualquer espada de
dois gumes, e penetra até
ao ponto de dividir alma e
espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos
do coração” (Hebreus 4:12).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Lamentações 3:21-22
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Emanoel Araújo

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Ana Clara
d) Música Especial

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 5:12-28
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

“Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada qual fazia
o que achava mais reto” (Juízes 17:6)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V.,

Emanoel, Moisés C., Arthur, Diêgo;
Próxima semana: Tiago B.,
Moisés F., Claudennes, Ataliba,
William.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domin-

go: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domin-

go: SAF.

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, 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); Eliezer Targino;
Levi, filho da irmã Joselina; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Rafaela
e sr. Antônio, respectivamente,
sobrinha e pai da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
12/07 Djalma da Silva Calaça ...........................................................3397-1373
14/07 João Batista Marques ..............................................................9158-9786
15/07 Rosana Santos Furtado ...........................................................8164-8670
15/07 Fernanda Fontenele Vasconcelos ..............................................3353-3406
18/07 Helayne Andrade Ramos de Souza ..........................................9838-3640


