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Pastoral

Do Dízimo
De acordo com o saudoso Rev.

Jacob Silva, Mordomia Cristã signi-
fica a administração correta de to-
dos os bens que Deus colocou à
nossa disposição, bem como de to-
dos os dons com que enriqueceu a
nossa vida, para serem administra-
dos por nós, como mordomos seus.
A figura do mordomo é bastante
sugestiva, pois, é a figura de um
administrador que age como se fos-
se dono, mas na verdade não o é.

Deus é o Senhor absoluto de
todas as riquezas do universo, por
isso não precisa de dinheiro. O ouro,
a prata, as pedras preciosas e to-
dos os recursos naturais são pro-
priedade de Deus. Um pensamento
importante não é se Deus se impor-
ta com nós, pois está mais do que
comprovado que Ele se importa com
a Sua criação. Providencia as es-
tações do ano, as chuvas e a esti-
agem, a produção da terra e a re-
produção dos animais, dentre ou-
tras ações benevolentes. O ponto
é se o homem se importa com Deus.

Deus é o Senhor de todas as ri-
quezas, segue-se que nós não pos-
suímos nada. Nunca tivemos nada,
não temos nada atualmente e nunca
teremos nada, por que Deus não nos
concedeu o direito de possuirmos um
tesouro permanente aqui no mundo.
O tesouro do crente está no céu. É
por isso que Jesus recomenda:
“Ajuntai para vós tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não
roem, e onde os ladrões não mi-
nam nem roubam” (Mateus 6:20).
E disse mais: “não podeis servir a
dois senhores. Não podeis servir
a Deus e as riquezas” (Mateus
6:24). Portanto, adentramos neste
mundo sem nada e dentro de pouco
tempo sairemos sem nada dele.

Mas não podemos deixar de con-
siderar que Deus nos confiou bens
para administrarmos, como mordomos
Seus, mas esses bens não nos per- Rev. Jefferson Batista Neres

tencem. Quando partirmos deste
mundo, tais bens serão administra-
dos por outras pessoas, de acordo
com a vontade de Deus. Mas Deus
nos pedirá contas dessa administra-
ção. Jesus ilustrou esta verdade ao
contar que certo senhor, que ia via-
jar para um país distante, convocou
os seus servos, ou mordomos, e en-
tregou-lhes os seus bens para que
eles administrassem; e quando vol-
tou pediu as contas dessa adminis-
tração. A cada um daqueles que ad-
ministraram corretamente o senhor
disse: “Bem está, servo bom e fiel;
no pouco foste fiel, sobe o muito
te colocarei, entra no gozo do teu
Senhor” (Mateus 25:21). Cristo dirá
exatamente isto a todos os que fo-
rem fiéis mordomos de Deus, durante
a sua passagem por esta vida.

Segundo o Rev. Jacob: “Você
deseja ser fiel na mordomia dos
bens materiais? O dízimo é o teste
de sua fidelidade. Sem dízimo não
existe fidelidade na mordomia dos
bens materiais”. A maioria dos pro-
jetos que uma igreja traceja, so-
mente serão executados com a apli-
cação de recursos financeiros, ou
seja, embora Deus não precise do
“nosso” dinheiro, a igreja depende
de finanças para a manutenção das
situações mais ordinárias como
abastecimento de água, luz, tele-
fone, produtos de limpeza, manu-
tenção das instalações, reformas,
material didático, manutenção de
obreiros, dentre outros. Que Deus
continue manifestando Suas bên-
çãos a todos os membros de nossa
igreja. Mas, se porventura, há ir-
mãos achados infiéis na entrega dos
seus dízimos e ofertas que Deus os
sensibilize, pois, é um imenso privi-
légio poder contribuir para a expan-
são e consolidação da igreja de Cris-
to neste mundo.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Thiago e Raíssa;
Quinta-feira, às 20 horas, Adailton.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, Rev. Benon e dona
Alzira e às 15h30, dona Hormezinda.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Matheus Cavalcante
e Celso Cavalcante; Quinta-feira, às
20 horas, Iago de Souza Andrade.

Do Rev. Evando – Quarta-fei-
ra, dona Hormezinda, dona Sônia e
dona Ocinéia.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Daniel
Lima; Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Hormezinda (3532-2595); dona Lilian
Maciel; dona Maria Bernardina, mãe
da Mírian; dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
Levi, filho da irmã Joselina; Patrícia
Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha
e pai da Hélia; Rafael, Alyne e Júnior,
sobrinhos da dona Eliana; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Sheilla Kiyomi; Thiago Santos, neto
do sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor

Aniversariantes da Semana
01/06 Maria da Conceição Oliveira ....................................................3354-0323
02/06 Ângela Fabiane Lopes Breder ...................................................3397-4617
02/06 Dimas José da Silva ................................................................9984-1324
03/06 Alaide do Carmo da Silva Neiva ..............................................3039-7073
03/06 Adailton Pereira Cardoso ........................................................8436-8831
03/06 André Rodrigues Machado .......................................................8282-0772
03/06 Odara Andrade Cieslak ...........................................................3585-6209
04/06 Érica Lima Araújo ...................................................................9952-3989
04/06 Elias Mendes da Silva ..............................................................3353-4977
05/06 Maria Elenilde de Jesus Pereira ................................................9829-8833
06/06 Juliana Alves Otaviano ............................................................3263-0583

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo18:1-2
b) Hino Congregacional nº 37
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 15:1-5
e) Hino Congregacional nº 17

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Efésios 1:7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Geazi Fernandes
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Cerimônia de Ordenação e

Investidura de Oficiais
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Filipenses 2:12-18
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 303
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Gratidão e Inter-
cessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO
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ORDENAÇÃO E INVESTIDURA
Hoje, no culto à noite será a

Ordenação e/ou Investidura dos ir-
mãos eleitos na última Assembleia
Geral Extraordinária para o oficialato
da igreja: a) Diaconato: Claudennes
de Sousa Cunha, Geazi Fernandes
de Sousa, Lúcio Maciel Pereira,
Moisés da Silva Couto e William
Alves de Araújo; b) Presbiterato:
Eliezer Targino Marques, Emanuel
Jesus Lages Dutra Rafael, Sandro
Daniel Soares e Sóstenes Aranha
Cavalcante.

CONSELHO
Hoje, às 17h30, na sala do Con-

selho, haverá uma reunião para o
exame dos irmãos, Sandro Daniel e
Claudennes de Sousa, eleitos na úl-
tima Assembleia Geral Extraordiná-
ria para o oficialato da igreja. To-
dos os senhores pastores e presbí-
teros estão convocados.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, na superintendência da

Escola Dominical, haverá o momen-
to para a participação individual de
cada irmão desta igreja no impor-
tante, necessário e gratificante mi-
nistério missionário. Vamos todos,
com alegria e entusiasmo, partici-
par de tão relevante ministério.

PLENÁRIAS
Há Igrejas Presbiterianas que

nasceram por meio do protagonismo
das Sociedades Internas. Projetos
evangelísticos, missionários e soci-
ais surgiram a partir do dinamismo
de jovens, homens e mulheres orga-
nizados nas Sociedades Internas, e
comprometidos com o evangelho e
a denominação. Além disto, muitos
dos nossos líderes – pastores, pres-
bíteros e diáconos – descobriram sua
vocação em reuniões e Congressos
de Sociedades Internas. As Socie-

dades Internas, ao longo da histó-
ria, identificaram e marcaram a iden-
tidade presbiteriana e diferenciaram
a nossa denominação das demais.
Sempre expressaram a força da or-
ganização presbiteriana e reforça-
ram a federalidade da nossa deno-
minação. Hoje, após a Escola Domi-
nical, as plenárias da SAF, UPH, UPA
e UMP ocorrerão respectivamente,
Sala da Classe I, Sala da Classe II,
Sala da Classe da UPA e Sala da
Classe da Mocidade. Ressaltamos
que a ausência dos sócios gera pre-
juízos às referidas reuniões.
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nosso templo.

APARELHOS ELETRÔNICOS
O uso de aparelhos eletrônicos:

celulares, tablets, notebooks e
afins, durante os trabalhos igreja,

Noite) – Hoje: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; Próximo domingo:
Janete Crivelaro e Jaciara Gonçal-
ves; MATERNAL 2 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Luíza
Nery – noite); Próximo domingo:
Kamila Santiago e Gabriela Caval-
cante (Auxiliar: Milena Caires –
noite). Observação: Queridos
professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala,
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PROFESSORES
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PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Marcus Kleber;

Próximo domingo: Presb. Natanael
Machado.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.
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Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;
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mo domingo: Presb. Cláudio e
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Nesta semana: Antônio N.,

Geazi, J. Francelino, J. Cláudio,
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Hoje: Rose; Próximo domingo:

Rosana.
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Hoje: Noraci e Midiam; Próximo

domingo: Rozadália e Lenir Teixeira.



prejudicam a participação. Quanto
aos textos bíblicos e hinos vamos
dar preferência ao uso do livro im-
presso. Solicitamos aos pais que não
usem e não permitam que os seus
filhos utilizem aparelhos eletrônicos
durante as atividades da igreja.

DÍZIMOS E OFERTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tirado
dos melhores despojos” (Hebreus
7:4). É indiscutível e visível as pró-
digas bênçãos materiais e financei-
ras de Deus em nossas famílias e
em nossa igreja. Deus é o dono do
ouro e da prata, todavia, a igreja
vive dos dízimos e das ofertas. Se
toda igreja fosse dizimista faríamos
mais. Louvamos a Deus pela fideli-
dade da maioria, razão pela qual a
nossa igreja oferece todo suporte e
conforto necessário para sustenta-
ção e promoção dos nossos traba-
lhos: alimentação, material didáti-
co, manutenção dos equipamentos,
salários, etc. Que o Deus Provedor
continue com as suas bênçãos re-
pousadas 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.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Fidelidade e Bênção, pela

Editora Cultura Cristã, o Rev. Jacob
Silva afirmou: “Dinheiro não é pro-
blema”, dizem os otimistas ou abo-
nados. “É solução”, acrescentam os
cínicos ou bem humorados. O sau-
doso Rev. Jacob Silva descobriu es-
tudando a Bíblia que dinheiro não é
o problema nem a solução. Nosso
problema é nossa infidelidade ao
Deus que tem armazenadas para nós
mais e maiores bênçãos do que ja-

mais chegaremos a lhe pedir. Reco-
mendando sua obra o autor
excreveu: “Analise com cuidado
essa mensagem à luz da Palavra
de Deus, aplique-se em sua vida e
seja usado pelo Senhor para divulgá-
la, trazendo bênçãos para a igreja
de Cristo”.

CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe Úni-

ca, hoje, os professores das Clas-
ses de Jovens e de Adultos estarão
de folga.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento do culto, o

Rev. José Marcos estará na 4ª Con-
gregação em Águas Lindas-GO, e na
quarta-feira estará na 3ª Congre-
gação assistindo pastoralmente
aqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 66: Qual é a união

que os eleitos têm com Cristo? Res-
posta: A união que os eleitos têm
com Cristo é a obra da graça de
Deus, pela qual são eles espiritual e
misticamente, ainda que real e
inseparavelmente, unidos a Cristo,
seu Cabeça e esposo o que se efe-
tua na sua vocação eficaz. Refe-
rências: João 10:28; 1ª Coríntios
1:9, 6:17; Efésios 2:5 e 1ª Pedro
5:10.

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.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um sublime privi-

légio para o crente. Por ser um meio
de graça, o cristão é alimentado
espiritualmente quando participa
dignamente. Teremos uma semana
para nos preparar, a fim de partici-
parmos dignamente desta inaudita
bênção.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguin-
te link: http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
O Estudo Bíblico é o meio pelo

qual Deus fala ao coração do cren-
te. Muitas vezes, ensinando-o como
desfrutar do Seu poder e da Sua
misericórdia. Ou, às vezes, adver-
tindo o crente sobre negligências ou
displicências prejudiciais ao devido
e necessário crescimento espiritu-
al. Estamos estudando o livro do
profeta Amós. O texto de estudo
desta semana será Amós 7:1-9.
Vamos todos desfrutar desta bem-
aventurança, participando do estu-
do bíblico, quarta-feira. Nesta se-
mana, sob a ministração do Rev.
Jefferson.

ANIVERSÁRIO OFICINA DORCAS
Próxima quarta-feira, no momen-

to do culto será comemorado mais
um aniversário da Oficina Dorcas.
Após o culto haverá uma exposição
do trabalho que é realizado na Ofi-
cina, sempre nas segundas-feiras.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
O exercício da oração é uma

bênção para o cristão. A todo ins-
tante somos surpreendidos por si-
tuações altamente complexas e do-
lorosas. Na verdade Cristo já havia
nos alertado sobre essa dinâmica do
sofrimento: “Estas coisas vos te-
nho dito para que tenhais paz em
mim. No mundo, passais por afli-
ções; mas tende bom ânimo; eu
venci o mundo” (João 16:33). Deus
não nos livra dos sofrimentos, mas
nos conforta e concede-nos a sua
graça para vencermos as aflições.
Em seu “Getsêmani pessoal”, O Rev.
Martinho Lutero alçou a voz aos
céus e disse: “Ó Deus, Deus Todo-
poderoso e eterno! Quão horrível é
o mundo! Veja como a sua boca se
abre para me engolir, e quão pe-
quena é a minha fé em Ti!… Se de-
pender da força deste mundo, tudo
está acabado. Ó meu Deus! Ajuda-
me contra toda a sabedoria deste
mundo. Faça isso, Te imploro; a
obra não é minha, mas tua e, ela é
justa e eterna! Portanto, ó Deus,
cumpra a tua própria vontade! Não
me abandones, pelo amor de teu
bem amado Filho, Jesus Cristo, mi-
nha defesa, meu escudo e minha
fortaleza”. Tendo em vista a rele-
vância da prática da oração vamos
todos participar da reunião de ora-
ções que nesta quarta-feira será
dirigida pela Oficina Dorcas, irmã
Rosângela.

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

saio do Perfeito Louvor, no tem-
plo, após a Escola Dominical. Que-
ridos pais, hoje, as crianças par-
ticiparão da liturgia. Favor trazer
seus filhos às 18 horas; b) Esca-
las:  BERÇÁRIO – Hoje: Josilene e
Josiane; Próximo domingo: Priscila
e Wesdna; MATERNAL 1 (Manhã e
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Pastoral

Do Dízimo
De acordo com o saudoso Rev.

Jacob Silva, Mordomia Cristã signi-
fica a administração correta de to-
dos os bens que Deus colocou à
nossa disposição, bem como de to-
dos os dons com que enriqueceu a
nossa vida, para serem administra-
dos por nós, como mordomos seus.
A figura do mordomo é bastante
sugestiva, pois, é a figura de um
administrador que age como se fos-
se dono, mas na verdade não o é.

Deus é o Senhor absoluto de
todas as riquezas do universo, por
isso não precisa de dinheiro. O ouro,
a prata, as pedras preciosas e to-
dos os recursos naturais são pro-
priedade de Deus. Um pensamento
importante não é se Deus se impor-
ta com nós, pois está mais do que
comprovado que Ele se importa com
a Sua criação. Providencia as es-
tações do ano, as chuvas e a esti-
agem, a produção da terra e a re-
produção dos animais, dentre ou-
tras ações benevolentes. O ponto
é se o homem se importa com Deus.

Deus é o Senhor de todas as ri-
quezas, segue-se que nós não pos-
suímos nada. Nunca tivemos nada,
não temos nada atualmente e nunca
teremos nada, por que Deus não nos
concedeu o direito de possuirmos um
tesouro permanente aqui no mundo.
O tesouro do crente está no céu. É
por isso que Jesus recomenda:
“Ajuntai para vós tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não
roem, e onde os ladrões não mi-
nam nem roubam” (Mateus 6:20).
E disse mais: “não podeis servir a
dois senhores. Não podeis servir
a Deus e as riquezas” (Mateus
6:24). Portanto, adentramos neste
mundo sem nada e dentro de pouco
tempo sairemos sem nada dele.

Mas não podemos deixar de con-
siderar que Deus nos confiou bens
para administrarmos, como mordomos
Seus, mas esses bens não nos per- Rev. Jefferson Batista Neres

tencem. Quando partirmos deste
mundo, tais bens serão administra-
dos por outras pessoas, de acordo
com a vontade de Deus. Mas Deus
nos pedirá contas dessa administra-
ção. Jesus ilustrou esta verdade ao
contar que certo senhor, que ia via-
jar para um país distante, convocou
os seus servos, ou mordomos, e en-
tregou-lhes os seus bens para que
eles administrassem; e quando vol-
tou pediu as contas dessa adminis-
tração. A cada um daqueles que ad-
ministraram corretamente o senhor
disse: “Bem está, servo bom e fiel;
no pouco foste fiel, sobe o muito
te colocarei, entra no gozo do teu
Senhor” (Mateus 25:21). Cristo dirá
exatamente isto a todos os que fo-
rem fiéis mordomos de Deus, durante
a sua passagem por esta vida.

Segundo o Rev. Jacob: “Você
deseja ser fiel na mordomia dos
bens materiais? O dízimo é o teste
de sua fidelidade. Sem dízimo não
existe fidelidade na mordomia dos
bens materiais”. A maioria dos pro-
jetos que uma igreja traceja, so-
mente serão executados com a apli-
cação de recursos financeiros, ou
seja, embora Deus não precise do
“nosso” dinheiro, a igreja depende
de finanças para a manutenção das
situações mais ordinárias como
abastecimento de água, luz, tele-
fone, produtos de limpeza, manu-
tenção das instalações, reformas,
material didático, manutenção de
obreiros, dentre outros. Que Deus
continue manifestando Suas bên-
çãos a todos os membros de nossa
igreja. Mas, se porventura, há ir-
mãos achados infiéis na entrega dos
seus dízimos e ofertas que Deus os
sensibilize, pois, é um imenso privi-
légio poder contribuir para a expan-
são e consolidação da igreja de Cris-
to neste mundo.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Thiago e Raíssa;
Quinta-feira, às 20 horas, Adailton.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, Rev. Benon e dona
Alzira e às 15h30, dona Hormezinda.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Matheus Cavalcante
e Celso Cavalcante; Quinta-feira, às
20 horas, Iago de Souza Andrade.

Do Rev. Evando – Quarta-fei-
ra, dona Hormezinda, dona Sônia e
dona Ocinéia.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Daniel
Lima; Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Hormezinda (3532-2595); dona Lilian
Maciel; dona Maria Bernardina, mãe
da Mírian; dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
Levi, filho da irmã Joselina; Patrícia
Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha
e pai da Hélia; Rafael, Alyne e Júnior,
sobrinhos da dona Eliana; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Sheilla Kiyomi; Thiago Santos, neto
do sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor

Aniversariantes da Semana
01/06 Maria da Conceição Oliveira ....................................................3354-0323
02/06 Ângela Fabiane Lopes Breder ...................................................3397-4617
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c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 15:1-5
e) Hino Congregacional nº 17

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Efésios 1:7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Geazi Fernandes
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Cerimônia de Ordenação e

Investidura de Oficiais
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Filipenses 2:12-18
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 303
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Gratidão e Inter-
cessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA
Hoje, no culto à noite será a

Ordenação e/ou Investidura dos ir-
mãos eleitos na última Assembleia
Geral Extraordinária para o oficialato
da igreja: a) Diaconato: Claudennes
de Sousa Cunha, Geazi Fernandes
de Sousa, Lúcio Maciel Pereira,
Moisés da Silva Couto e William
Alves de Araújo; b) Presbiterato:
Eliezer Targino Marques, Emanuel
Jesus Lages Dutra Rafael, Sandro
Daniel Soares e Sóstenes Aranha
Cavalcante.

CONSELHO
Hoje, às 17h30, na sala do Con-

selho, haverá uma reunião para o
exame dos irmãos, Sandro Daniel e
Claudennes de Sousa, eleitos na úl-
tima Assembleia Geral Extraordiná-
ria para o oficialato da igreja. To-
dos os senhores pastores e presbí-
teros estão convocados.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, na superintendência da

Escola Dominical, haverá o momen-
to para a participação individual de
cada irmão desta igreja no impor-
tante, necessário e gratificante mi-
nistério missionário. Vamos todos,
com alegria e entusiasmo, partici-
par de tão relevante ministério.

PLENÁRIAS
Há Igrejas Presbiterianas que

nasceram por meio do protagonismo
das Sociedades Internas. Projetos
evangelísticos, missionários e soci-
ais surgiram a partir do dinamismo
de jovens, homens e mulheres orga-
nizados nas Sociedades Internas, e
comprometidos com o evangelho e
a denominação. Além disto, muitos
dos nossos líderes – pastores, pres-
bíteros e diáconos – descobriram sua
vocação em reuniões e Congressos
de Sociedades Internas. As Socie-

dades Internas, ao longo da histó-
ria, identificaram e marcaram a iden-
tidade presbiteriana e diferenciaram
a nossa denominação das demais.
Sempre expressaram a força da or-
ganização presbiteriana e reforça-
ram a federalidade da nossa deno-
minação. Hoje, após a Escola Domi-
nical, as plenárias da SAF, UPH, UPA
e UMP ocorrerão respectivamente,
Sala da Classe I, Sala da Classe II,
Sala da Classe da UPA e Sala da
Classe da Mocidade. Ressaltamos
que a ausência dos sócios gera pre-
juízos às referidas reuniões.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Próxima quinta-feira, às 20 ho-

ras, na residência do irmão Adailton
Pereira Cardoso, na QNM 36, Conj.
J, Casa 47 – Fone: 3373-2267, ha-
verá um culto de ação de graças
promovido pela UPH. Toda a igreja
está convidada.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do após-

tolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela pa-
lavra de Cristo” (Romanos 10:17).
Cremos que Deus somente é conhe-
cido o suficiente para proporcionar
salvação ao eleito, por meio da fiel
pregação da Escritura. A distribuição
das “Biblinhas” é um meio eficaz para
a difusão do evangelho. Foram im-
pressos 105.000 exemplares das
“Biblinhas”. As “Biblinhas” foram
impressas para que os membros
de nossa igreja evangelizem dis-
tribuindo-as a pessoas que não
conhecem a Cristo. O material está
em um dos aparadores na saída do
nosso templo.

APARELHOS ELETRÔNICOS
O uso de aparelhos eletrônicos:

celulares, tablets, notebooks e
afins, durante os trabalhos igreja,

Noite) – Hoje: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; Próximo domingo:
Janete Crivelaro e Jaciara Gonçal-
ves; MATERNAL 2 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Luíza
Nery – noite); Próximo domingo:
Kamila Santiago e Gabriela Caval-
cante (Auxiliar: Milena Caires –
noite). Observação: Queridos
professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR, nos avise com ante-
cedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As
auxiliares ficarão somente na es-
cala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Do-
minical em sua classe normalmen-
te; c) Culto Infantil: Hoje, após
o momento de cânticos, na sala
do Jardim, para crianças de 4 a 7
anos. Dirigentes: Évila Cavalcan-
te e Arthur Couto; próximo domin-
go: Culto Mirim; d) Juniores: Aula
na sala do Culto Mirim, após a
participação do Perfeito; e) Sá-
bado Legal: Próximo sábado, às
14 horas. Participe. Convide seus
amiguinhos; f) 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 Dominical

do dia 07/06. Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Sônia; Clas-
se III – Pres. Kleber; Classe IV –
Presb. Cícero; Classe de Jovens –
Presb. Paulinho; Classe de Adoles-
centes – Vanessa; Classe de
Catecúmenos – Presb. Eliezer.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

07/06. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 12; Classe de
Jovens, Lição nº 5; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 2; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 7.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Marcus Kleber;

Próximo domingo: Presb. Natanael
Machado.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Arthur e
Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próxi-

mo domingo: Presb. Cláudio e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N.,

Geazi, J. Francelino, J. Cláudio,
Anderson. Próxima semana:
Wesley, Wanderlúcio, Elizeu, Sandro,
Marcelo.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domingo:

Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Midiam; Próximo

domingo: Rozadália e Lenir Teixeira.



Pastoral

Do Dízimo
De acordo com o saudoso Rev.

Jacob Silva, Mordomia Cristã signi-
fica a administração correta de to-
dos os bens que Deus colocou à
nossa disposição, bem como de to-
dos os dons com que enriqueceu a
nossa vida, para serem administra-
dos por nós, como mordomos seus.
A figura do mordomo é bastante
sugestiva, pois, é a figura de um
administrador que age como se fos-
se dono, mas na verdade não o é.

Deus é o Senhor absoluto de
todas as riquezas do universo, por
isso não precisa de dinheiro. O ouro,
a prata, as pedras preciosas e to-
dos os recursos naturais são pro-
priedade de Deus. Um pensamento
importante não é se Deus se impor-
ta com nós, pois está mais do que
comprovado que Ele se importa com
a Sua criação. Providencia as es-
tações do ano, as chuvas e a esti-
agem, a produção da terra e a re-
produção dos animais, dentre ou-
tras ações benevolentes. O ponto
é se o homem se importa com Deus.

Deus é o Senhor de todas as ri-
quezas, segue-se que nós não pos-
suímos nada. Nunca tivemos nada,
não temos nada atualmente e nunca
teremos nada, por que Deus não nos
concedeu o direito de possuirmos um
tesouro permanente aqui no mundo.
O tesouro do crente está no céu. É
por isso que Jesus recomenda:
“Ajuntai para vós tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não
roem, e onde os ladrões não mi-
nam nem roubam” (Mateus 6:20).
E disse mais: “não podeis servir a
dois senhores. Não podeis servir
a Deus e as riquezas” (Mateus
6:24). Portanto, adentramos neste
mundo sem nada e dentro de pouco
tempo sairemos sem nada dele.

Mas não podemos deixar de con-
siderar que Deus nos confiou bens
para administrarmos, como mordomos
Seus, mas esses bens não nos per- Rev. Jefferson Batista Neres

tencem. Quando partirmos deste
mundo, tais bens serão administra-
dos por outras pessoas, de acordo
com a vontade de Deus. Mas Deus
nos pedirá contas dessa administra-
ção. Jesus ilustrou esta verdade ao
contar que certo senhor, que ia via-
jar para um país distante, convocou
os seus servos, ou mordomos, e en-
tregou-lhes os seus bens para que
eles administrassem; e quando vol-
tou pediu as contas dessa adminis-
tração. A cada um daqueles que ad-
ministraram corretamente o senhor
disse: “Bem está, servo bom e fiel;
no pouco foste fiel, sobe o muito
te colocarei, entra no gozo do teu
Senhor” (Mateus 25:21). Cristo dirá
exatamente isto a todos os que fo-
rem fiéis mordomos de Deus, durante
a sua passagem por esta vida.

Segundo o Rev. Jacob: “Você
deseja ser fiel na mordomia dos
bens materiais? O dízimo é o teste
de sua fidelidade. Sem dízimo não
existe fidelidade na mordomia dos
bens materiais”. A maioria dos pro-
jetos que uma igreja traceja, so-
mente serão executados com a apli-
cação de recursos financeiros, ou
seja, embora Deus não precise do
“nosso” dinheiro, a igreja depende
de finanças para a manutenção das
situações mais ordinárias como
abastecimento de água, luz, tele-
fone, produtos de limpeza, manu-
tenção das instalações, reformas,
material didático, manutenção de
obreiros, dentre outros. Que Deus
continue manifestando Suas bên-
çãos a todos os membros de nossa
igreja. Mas, se porventura, há ir-
mãos achados infiéis na entrega dos
seus dízimos e ofertas que Deus os
sensibilize, pois, é um imenso privi-
légio poder contribuir para a expan-
são e consolidação da igreja de Cris-
to neste mundo.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Thiago e Raíssa;
Quinta-feira, às 20 horas, Adailton.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, Rev. Benon e dona
Alzira e às 15h30, dona Hormezinda.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Matheus Cavalcante
e Celso Cavalcante; Quinta-feira, às
20 horas, Iago de Souza Andrade.

Do Rev. Evando – Quarta-fei-
ra, dona Hormezinda, dona Sônia e
dona Ocinéia.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Daniel
Lima; Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Hormezinda (3532-2595); dona Lilian
Maciel; dona Maria Bernardina, mãe
da Mírian; dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
Levi, filho da irmã Joselina; Patrícia
Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha
e pai da Hélia; Rafael, Alyne e Júnior,
sobrinhos da dona Eliana; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Sheilla Kiyomi; Thiago Santos, neto
do sr. Fernando Vieira.
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