
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 Celso de Sousa ...................................................................... 3543-5785
Eliezer Targino Marques .................................................................... 3041-1425
Emanuel Jesus Lages Dutra Rafael .................................................... 3353-4652
Euvaldo Campos Teixeira .................................................................. 3562-5768
Joel Nogueira .................................................................................... 3039-5583
Lusérgio Sales de Souza ................................................................... 3546-3708
Marcus Kleber Eler Viana .................................................................. 3034-0225
Natanael Machado Correa ................................................................. 3964-5381
Paulo Alves Honorato ........................................................................ 3353-4310
Pedro Leandro Marra ......................................................................... 3562-2702
Sóstenes Aranha Cavalcante ............................................................. 3877-1201
Israel Fernandes Ferreira (Emérito)
Saulo Batista Resente (Emérito)

DIÁCONOS
Anderson Lousan do N. Poubel .... 3354-5869
Antônio Nonato Neto .................. 3354-4536
Angelo Roberto Faria de Matos ... 8311-1817
Arthur Vieira Figueiredo ............. 9153-6469
Ataliba Cândido Resende ............ 3352-1693
Demetrius Nery Correa .............. 3352-1775
Diego Lopes Ferreira .................. 8259-3320
Elizeu da Silva Couto ................. 3543-6296
Emanoel Araujo da Silva ............ 3372-1831
Evandro Ferreira de Assunção ..... 8149-6158
Geazi Fernandes de Sousa .......... 3353-2230
José Cláudio de Andrade ............. 3397-5129
José Francelino Pereira Júnior ..... 4101-7867

Júlio Bastos de Araújo ................ 9918-8131
Lúcio Marciel Pereira .................. 8521-1048
Marcelo Alves Honorato .............. 3353-3294
Moisés Ferreira da Silva ............. 9986-7359
Moisés da Silva Couto ................ 3374-9887
Robson Rangel da Silva .............. 3475-9648
Robson Santos da Conceição ....... 3032-5164
Rodrigo V. Golfi Andriazzi ........... 3353-2231
Sandro Daniel Soares ................ 9298-7189
Thiago Vinhal Avelino ................ 8560-6460
Tiago Barros Ferreira ................. 3353-2132
Wanderlúcio Mendes S. Júnior ..... 8438-1914
Wesley Carneiro de Araújo ......... 3532-2174
William Alves de Araújo ............. 3435-7560

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

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

Nº 1.348 – 24 de maio 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 ................................................................................... 8139-1069

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

Eleição de Oficiais
Os oficiais da Igreja Presbiteria-

na do Brasil são os pastores (pres-
bíteros docentes), presbíteros re-
gentes e diáconos. Os presbíteros
e os diáconos são membros da igre-
ja local, enquanto que o pastor é
membro de um presbitério.

Os presbíteros regentes são os
representantes dos membros da
Igreja. São eleitos pela Assembleia
e ordenados pelo Conselho. Junta-
mente com o pastor, governam a
Igreja, zelam pela disciplina e de-
mais interesses da Igreja, Art. 50
da Constituição da Igreja Presbite-
riana do Brasil – CI/IPB. Compete
ao presbítero levar ao conhecimen-
to do Conselho as faltas que não
puder corrigir por meio de admoes-
tações particulares, auxiliar o pas-
tor no trabalho de visitas, instruir
os novos convertidos, consolar os
aflitos e cuidar da infância e da ju-
ventude, orando pelos crentes e
com eles, Art. 51 da CI/IPB.

Os diáconos são oficiais elei-
tos pela Igreja, ordenados e super-
visionados pelo Conselho para de-
dicarem-se especialmente à arre-
cadação de ofertas para fins pie-
dosos, cuidar dos pobres, doentes
e inválidos, manterem a ordem e
reverência nos lugares reservados
ao serviço divino, fiscalizar para que
haja boa ordem na casa de Deus e
suas dependências, conforme o Art.
53 da CI/IPB.

Na Escritura encontramos diver-
sos textos que falam a respeito das
qualificações para o oficialato na
Igreja do Senhor Jesus Cristo (Atos
6:3; 1ª Timóteo 3:1-13, Tito 1:5-
9, dentre outros). Nenhum homem
consegue preencher todos os re- Rev. Jefferson Batista Neres

quisitos Bíblicos, mas este deve ser
o seu alvo. O que chama atenção é
que nas qualificações descritas na
Bíblia para o oficialato não se con-
sidera a situação financeira (rico ou
pobre), nível acadêmico ou intelec-
tual, charme ou simpatia. As indi-
cações apontam para atitude e ca-
ráter, testemunho e outros aspec-
tos ligados à maturidade da fé. Para
uma escolha acertada, a Igreja deve
observar quem preenche mais os
quesitos bíblicos no seu dia a dia.

Os aspectos vinculados às qua-
lificações dizem respeito à fé e
maturidade espiritual, “não
neófito”; à biblicamente orientada
e boa convivência familiar, “cui-
da bem de sua casa, esposo de
uma só mulher”; ao bom teste-
munho social, “bom testemunho
dos de fora”; relações interpes-
soais, “não espancador, hospi-
taleiro” e capacidade de instruir
e ensinar.

Hoje, a nossa igreja irá escolher,
pelo voto da Assembleia, quatro pres-
bíteros e cinco diáconos. A decisão
de escolher oficiais é muito séria, pois
a eles será entregue a condução da
Igreja. Há três atitudes que devem
ser assumidas pelo membro da Igreja
quanto ao privilégio de votar e esco-
lher seus oficiais: 1) Ore pelo pro-
cesso de eleição; 2) Esteja presente
no dia da Assembleia; 3) Leia e me-
dite nos textos bíblicos e dê seu voto
buscando honrar e glorificar ao seu
Deus. Que Deus ajude a nossa Igreja
a eleger homens que, já foram sepa-
rados por Ele mesmo em Seu Conse-
lho Eterno.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Rose.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Tânia; Próximo

domingo: Noraci e Midiam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Cristiano e Dayse Kelly;
Quinta-feira, às 16 horas, dona Ma-
ria José.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, sr. Saul e dona Alfa –
essa visita é juntamente com a SAF.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Willian Otávio; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Tiago Alves.

Do Rev. Evando – Quarta-feira,
Rev. Benon, dona Alzira, dona Meire
e dona Norberta.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos 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; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha e
pai da Hélia; Rafael, Alyne e Júnior, so-
brinhos da dona Eliana; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Sheilla Kiyomi;
sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 34:1-3
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 33:1-22
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 38:18 e 21-22
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Moisés Couto
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Momento Gideônico
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 3:1-13
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 93
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
24/05 Mirani Oliveira ........................................................................3597-2149
24/05 Maria Cecilia Gonçalves Crivelaro............................................3042-2469
26/05 Hugo Barbosa Ferreira ............................................................8436-8844
26/05 Pedro Henrique Silva ..............................................................3039-1994
27/05 João Pedro da Silva Ferreira ...................................................................
28/05 Hugo Breder de Souza ............................................................8585-2805
29/05 Fabrício Duarte Caires .............................................................8143-5703
30/05 Carolina Rodrigues da Silva ....................................................8359-4873
30/05 Celso Alexandre de Souza ......................................................9802-0092
30/05 Selmar Chaves Cardoso .........................................................3357-2134
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RECEPÇÃO GRUPO EMME
“Porque Deus não é injusto para

ficar esquecido do vosso trabalho e
do amor que evidenciastes para
com o seu nome, pois servistes e
ainda servis aos santos” (Hebreus
6:10). No final de semana, próximo
passado, recebemos em nossa igreja
o Grupo EMME. Foram momentos pre-
ciosos na presença de Deus. Louva-
mos a Deus pelo empenho, dedicação
e acolhimento dos hospedeiros, da
Junta Diaconal, dos irmãos que cozi-
nharam, transportaram e prestaram
toda a assistência aos jovens do Gru-
po EMME. Deus seja louvado pela
mobilização da igreja, no sentido de
convidar amigos e familiares, especi-
almente, os não cristãos. Somente
Deus poderá recompensá-los pelo
serviço aos santos.

ALMOÇO DIÁCONOS
A Junta diaconal da 2ª IPT convi-

da todas as viúvas e idosas soltei-
ras para um almoço, no Salão Bran-
co, próximo sábado, a partir das 11
horas. Na programação teremos uma
mensagem pelo Rev. Jefferson. Duran-
te a semana, os diáconos telefona-
rão para todas estas irmãs confirman-
do a presença. Se, porventura, não
receber a ligação até a próxima quin-
ta-feira, por gentileza ligar para o
Telefone 8311-1817 (Diác. Ângelo).

DEPARTAMENTAL SAF
Próximo sábado, às 15 horas, na

residência da sócia irmã Gilvânia, na
Rua 7, Chácara 330, Casa 5 – Vicente
Pires (Telefone 3253-6963), haverá a
Departamental conjunta da SAF. Sai-
remos da porta do templo, às 14h30.

PLENÁRIAS
Há Igrejas Presbiterianas que nas-

ceram por meio do protagonismo das
Sociedades Internas. Projetos
evangelísticos, missionários e sociais
surgiram a partir do dinamismo de jo-
vens, homens e mulheres organizados
nas Sociedades Internas, e compro-
metidos com o evangelho e a denomi-
nação. Além disto, muitos dos nossos

líderes – pastores, presbíteros e diá-
conos – descobriram sua vocação em
reuniões e Congressos de Sociedades
Internas. As Sociedades Internas, ao
longo da história, identificaram e mar-
caram a identidade presbiteriana e di-
ferenciaram a nossa denominação das
demais. Sempre expressaram a força
da organização presbiteriana e refor-
çaram a federalidade da nossa deno-
minação. Próximo domingo, após a
Escola Dominical, as plenárias da SAF,
UPH, UPA e UMP ocorrerão respecti-
vamente, Sala da Classe I, Sala da
Classe II, Sala da Classe da UPA e Sala
da Classe Mocidade. Ressaltamos que
a ausência dos sócios gera prejuízos
às referidas reuniões.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a

Assembleia Geral Extraordinária da
Igreja para reunir-se hoje, às 9 ho-
ras, em nosso templo, para deliberar
sobre as seguintes matérias: a) elei-
ção e/ou reeleição de cinco diáconos.
Estão com o mandato vencendo os
irmãos: Demétrius Nery Correa, Geazi
Fernandes de Sousa, Lúcio Maciel
Pereira, Moisés da Silva Couto e
Wiliam Alves de Araújo; b) eleição e/
ou reeleição de quatro presbíteros.
Estão com o mandato vencendo os
irmãos: Eliezer Targino Marques,
Euvaldo Campos Teixeira, Emanuel
Jesus Lages Dutra Rafael e Sóstenes
Aranha Cavalcante. Todos os mem-
bros comungantes, da sede e con-
gregações estão convocados. Desde
já, vamos orar em favor da
Assembleia a fim de que as decisões
estejam de acordo com a soberana
vontade do nosso bondoso Deus.

CULTO DA FAMÍLIA – STG
“O SENHOR vos aumente bên-

çãos mais e mais, sobre vós e so-
bre vossos filhos. Sede benditos do
SENHOR, que fez os céus e a terra”
(Salmo 115:14-15). Próximo sábado,
às 19h45, nas dependências da 1ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga –
1ª IPT, o Sínodo de Taguatinga – STG,
promoverá o culto das famílias de

vância da prática da oração vamos
todos participar da reunião de orações
que nesta quarta-feira será dirigida
pela UPH, Diác. Rodrigo.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

do Perfeito Louvor, na sala do Culto
Mirim, após a Escola Dominical; b) Es-
calas: BERÇÁRIO  – Hoje: Priscila e
Wesdna; Próximo domingo: Lílian Lima
e Silvana Pereira; MATERNAL 1 (Manhã
e Noite) – Hoje: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; Próximo domingo:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva; MA-
TERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcan-
te (Auxiliar: Lílian Silva – noite); Próxi-
mo domingo: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Milena Caires
– noite). Observação: Queridos pro-
fessores, se por algum motivo não pu-
derem cumprir a escala, POR FAVOR,
nos avise com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das cri-
anças. As auxiliares ficarão somente
na escala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Domini-
cal em sua classe normalmente; c)
Culto Infantil: Hoje, após o momen-
to de cânticos, na sala do Culto Mirim,
para crianças de 4 a 7 anos. Dirigen-
tes: Victória Couto e Beatriz Macha-
do; próximo domingo: dirigentes: Évila
Cavalcante e Arthur Couto; d)
Juniores: Hoje, permanecerão no tem-
plo com seus pais. Próximo domingo:
Aula na sala do Culto Mirim, após a
participação do Perfeito Louvor na
liturgia; e) UCP: Nossa programação
está chegando! O tema será: “CAÇA-
DORES DO TESOURO PERDIDO”. Pró-
ximo sábado, às 20 horas, no Salão
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ro, lanche e muito mais! Participem.
Convide os seus amiguinhos não cren-
tes (vale pontos para a equipe); f)
Sábado Legal: No próximo sábado, às
14 horas. Participe. Convide seus ami-
guinhos; g) Queridos Pais: Para o sa-
lutar andamento das aulas e o efici-
ente aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças portarem

Bíblias 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 Dominical

do dia 07/06. Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Sônia; Classe
III – Pres. Kleber; Classe IV – Presb.
Cícero; Classe de Jovens – Presb.
Paulinho; Classe de Adolescentes –
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 Jo-
vens, Lição nº 5; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 2; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 7.
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domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio; Próximo

domingo: Presb. Marcus Kleber.
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Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann.
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Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
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Próximo domingo: Diác. Ângelo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e sr. Fernando;

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago B., Ataliba,

William, Moisés F., Demétrius. Próxi-
ma semana: Antônio N., Geazi, J.
Francelino, J. Cláudio, Anderson.



nosso Sínodo. Serão momentos his-
tóricos de celebração e gratidão a
Deus pela existência e importância da
família (conforme prescreve a Bíblia
Sagrada). O preletor especialmente
convidado é o Rev. Saulo Carvalho,
Diretor do Seminário Presbiteriano
Brasil Central em Goiânia. O Coral
Cantares integrará a liturgia do cul-
to. Toda a nossa igreja está convida-
da. Vamos com alegria participar.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do após-

tolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela pala-
vra de Cristo” (Romanos 10:17). Cre-
mos que Deus somente é conhecido 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 impressos 105.000
exemplares das “Biblinhas”. As
“Biblinhas” foram impressas para
que os membros de nossa igreja
evangelizem distribuindo-as a pes-
soas que não conhecem a Cristo. O
material está em um dos aparadores
na saída do nosso templo.

DÍZIMOS E OFERTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o pa-
triarca, pagou o dízimo tirado dos
melhores despojos” (Hebreus 7:4).
É indiscutível e visível as pródigas
bênçãos materiais e financeiras 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. Louva-
mos a Deus pela fidelidade da maio-
ria, razão pela qual a nossa igreja
oferece todo suporte e conforto ne-
cessário para sustentação e promo-
ção dos nossos trabalhos: alimenta-
ção, material didático, manutenção
dos equipamentos, salários, etc. Que
o Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infi-
éis. Solicitamos a todos os irmãos

que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, O que todo Presbiteriano in-

teligente precisa saber, o Rev. Adão
Carlos do Nascimento afirma que uma
das coisas mais importantes para todo
grupo é ter uma consciência clara da sua
identidade e objetivos. A identidade tem
a ver com as raízes, a história, as ca-
racterísticas distintivas. Os objetivos são
uma decorrência disso: à luz das raízes,
da identidade, das convicções básicas,
serão estabelecidos os alvos, as priori-
dades, as maneiras de ser e viver no
mundo. Muitos presbiterianos, infeliz-
mente, ignoram a sua identidade, não
sabem exatamente quem são como in-
divíduos e como igreja. Não conhecen-
do as suas origens históricas, teológi-
cas e denominacionais, eles têm dificul-
dade em posicionar-se quanto a uma
série de questões e de definir com cla-
reza os seus rumos, as suas priorida-
des. Muitas vezes, quando questiona-
dos por outras pessoas quanto a suas
convicções e práticas, sentem-se frus-
trados com sua incapacidade de expor
de modo coerente e convincente as
suas posições. Este livro foi escrito es-
pecialmente para ajudar os presbiteria-
nos a solidificar suas convicções e a fir-
mar uma consciência clara de sua iden-
tidade e objetivos.

CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe Única,

os professores das Classes de Jovens
e Adultos estarão de folga no próxi-
mo domingo.

GRUPO FIOS DE PRATA
Os irmãos do Grupo de Fios de

Prata devem estar atentos aos se-
guintes avisos: a) De 14 a 18 de se-
tembro deste ano, em Caldas Novas-
GO, haverá o Encontro da Terceira
Idade, organizado pela Secretaria
Sinodal da Terceira Idade, com o se-
guinte tema: “Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor”. O investi-
mento individual será de R$ 630,00.

Os irmãos interessados deverão pro-
curar a dona Marta Resende ou a
Fabíola. b) Próxima sexta-feira, às 15
horas, acontecerá um encontro do
Grupo “Fios de Prata”, na casa da
dona Terezinha Queiroz, na QNH 6 –
Casa 5 – Taguatinga Norte. Sairemos
do estacionamento do templo, às
14h30. Todos os membros do referi-
do grupo estão convidados.

UPA
Próxima sexta-feira haverá o trans-

formados.  Mais uma programação es-
pecial com os adolescentes que acon-
tecerá no Salão Social, impreterivelmen-
te, às 20 horas. Continuamos a contar
com a participação dos adolescentes e
com o incentivo dos pais. Confirme sua
presença com a diretoria da UPA e ve-
nha participar conosco.

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

José Marcos estará na 4ª Congrega-
ção em Águas Lindas-GO, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 65: Quais são os bene-

fícios especiais de que gozam por Cris-
to os membros da Igreja invisível?
Resposta: Os membros da igreja in-
visível gozam por Cristo da união e
comunhão com Ele em graça e glória.
Referências: João 1:3 e 17:21 e 24.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diaria-
mente uma mensagem pelo telefone
com temas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa paz
muitas vezes é abalada. “Disque Paz”
é um ministério de evangelização e
aconselhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importante mi-
nistério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

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 um meio pelo

qual Deus fala ao coração do crente.
Muitas vezes, ensinando-o como des-
frutar do Seu poder e da Sua miseri-
córdia. Ou, às vezes, advertindo o
crente sobre negligências ou displi-
cências prejudiciais ao devido e ne-
cessário crescimento espiritual.
Estamos estudando o livro do profe-
ta Amós. O texto de estudo desta
semana será Amós 6:1-14. Vamos
todos desfrutar desta bem-
aventurança, participando do estudo
bíblico, quarta-feira. Nesta semana,
sob a ministração do Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
O exercício da oração é uma bên-

ção para o cristão. A todo instante
somos surpreendidos por situações
altamente complexas e dolorosas. Na
verdade Cristo já havia nos alertado
sobre essa dinâmica do sofrimento:
“Estas coisas vos tenho dito para que
tenhais paz em mim. No mundo,
passais por aflições; mas tende bom
ânimo; eu venci o mundo” (João
16:33). Deus não nos livra dos sofri-
mentos, 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-po-
deroso e eterno! Quão horrível é o mun-
do! Veja como a sua boca se abre para
me engolir, e quão pequena é a minha
fé em Ti!… Se depender 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 eter-
na! Portanto, ó Deus, cumpra a tua pró-
pria vontade! Não me abandones, pelo
amor de teu bem amado Filho, Jesus
Cristo, minha defesa, meu escudo e mi-
nha fortaleza”. Tendo em vista a rele-
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Pastoral

Eleição de Oficiais
Os oficiais da Igreja Presbiteria-

na do Brasil são os pastores (pres-
bíteros docentes), presbíteros re-
gentes e diáconos. Os presbíteros
e os diáconos são membros da igre-
ja local, enquanto que o pastor é
membro de um presbitério.

Os presbíteros regentes são os
representantes dos membros da
Igreja. São eleitos pela Assembleia
e ordenados pelo Conselho. Junta-
mente com o pastor, governam a
Igreja, zelam pela disciplina e de-
mais interesses da Igreja, Art. 50
da Constituição da Igreja Presbite-
riana do Brasil – CI/IPB. Compete
ao presbítero levar ao conhecimen-
to do Conselho as faltas que não
puder corrigir por meio de admoes-
tações particulares, auxiliar o pas-
tor no trabalho de visitas, instruir
os novos convertidos, consolar os
aflitos e cuidar da infância e da ju-
ventude, orando pelos crentes e
com eles, Art. 51 da CI/IPB.

Os diáconos são oficiais elei-
tos pela Igreja, ordenados e super-
visionados pelo Conselho para de-
dicarem-se especialmente à arre-
cadação de ofertas para fins pie-
dosos, cuidar dos pobres, doentes
e inválidos, manterem a ordem e
reverência nos lugares reservados
ao serviço divino, fiscalizar para que
haja boa ordem na casa de Deus e
suas dependências, conforme o Art.
53 da CI/IPB.

Na Escritura encontramos diver-
sos textos que falam a respeito das
qualificações para o oficialato na
Igreja do Senhor Jesus Cristo (Atos
6:3; 1ª Timóteo 3:1-13, Tito 1:5-
9, dentre outros). Nenhum homem
consegue preencher todos os re- Rev. Jefferson Batista Neres

quisitos Bíblicos, mas este deve ser
o seu alvo. O que chama atenção é
que nas qualificações descritas na
Bíblia para o oficialato não se con-
sidera a situação financeira (rico ou
pobre), nível acadêmico ou intelec-
tual, charme ou simpatia. As indi-
cações apontam para atitude e ca-
ráter, testemunho e outros aspec-
tos ligados à maturidade da fé. Para
uma escolha acertada, a Igreja deve
observar quem preenche mais os
quesitos bíblicos no seu dia a dia.

Os aspectos vinculados às qua-
lificações dizem respeito à fé e
maturidade espiritual, “não
neófito”; à biblicamente orientada
e boa convivência familiar, “cui-
da bem de sua casa, esposo de
uma só mulher”; ao bom teste-
munho social, “bom testemunho
dos de fora”; relações interpes-
soais, “não espancador, hospi-
taleiro” e capacidade de instruir
e ensinar.

Hoje, a nossa igreja irá escolher,
pelo voto da Assembleia, quatro pres-
bíteros e cinco diáconos. A decisão
de escolher oficiais é muito séria, pois
a eles será entregue a condução da
Igreja. Há três atitudes que devem
ser assumidas pelo membro da Igreja
quanto ao privilégio de votar e esco-
lher seus oficiais: 1) Ore pelo pro-
cesso de eleição; 2) Esteja presente
no dia da Assembleia; 3) Leia e me-
dite nos textos bíblicos e dê seu voto
buscando honrar e glorificar ao seu
Deus. Que Deus ajude a nossa Igreja
a eleger homens que, já foram sepa-
rados por Ele mesmo em Seu Conse-
lho Eterno.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Rose.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Tânia; Próximo

domingo: Noraci e Midiam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Cristiano e Dayse Kelly;
Quinta-feira, às 16 horas, dona Ma-
ria José.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, sr. Saul e dona Alfa –
essa visita é juntamente com a SAF.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Willian Otávio; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Tiago Alves.

Do Rev. Evando – Quarta-feira,
Rev. Benon, dona Alzira, dona Meire
e dona Norberta.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos 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; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha e
pai da Hélia; Rafael, Alyne e Júnior, so-
brinhos da dona Eliana; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Sheilla Kiyomi;
sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 34:1-3
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 33:1-22
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 38:18 e 21-22
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Moisés Couto
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Momento Gideônico
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 3:1-13
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 93
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
24/05 Mirani Oliveira ........................................................................3597-2149
24/05 Maria Cecilia Gonçalves Crivelaro............................................3042-2469
26/05 Hugo Barbosa Ferreira ............................................................8436-8844
26/05 Pedro Henrique Silva ..............................................................3039-1994
27/05 João Pedro da Silva Ferreira ...................................................................
28/05 Hugo Breder de Souza ............................................................8585-2805
29/05 Fabrício Duarte Caires .............................................................8143-5703
30/05 Carolina Rodrigues da Silva ....................................................8359-4873
30/05 Celso Alexandre de Souza ......................................................9802-0092
30/05 Selmar Chaves Cardoso .........................................................3357-2134

RECEPÇÃO GRUPO EMME
“Porque Deus não é injusto para

ficar esquecido do vosso trabalho e
do amor que evidenciastes para
com o seu nome, pois servistes e
ainda servis aos santos” (Hebreus
6:10). No final de semana, próximo
passado, recebemos em nossa igreja
o Grupo EMME. Foram momentos pre-
ciosos na presença de Deus. Louva-
mos a Deus pelo empenho, dedicação
e acolhimento dos hospedeiros, da
Junta Diaconal, dos irmãos que cozi-
nharam, transportaram e prestaram
toda a assistência aos jovens do Gru-
po EMME. Deus seja louvado pela
mobilização da igreja, no sentido de
convidar amigos e familiares, especi-
almente, os não cristãos. Somente
Deus poderá recompensá-los pelo
serviço aos santos.

ALMOÇO DIÁCONOS
A Junta diaconal da 2ª IPT convi-

da todas as viúvas e idosas soltei-
ras para um almoço, no Salão Bran-
co, próximo sábado, a partir das 11
horas. Na programação teremos uma
mensagem pelo Rev. Jefferson. Duran-
te a semana, os diáconos telefona-
rão para todas estas irmãs confirman-
do a presença. Se, porventura, não
receber a ligação até a próxima quin-
ta-feira, por gentileza ligar para o
Telefone 8311-1817 (Diác. Ângelo).

DEPARTAMENTAL SAF
Próximo sábado, às 15 horas, na

residência da sócia irmã Gilvânia, na
Rua 7, Chácara 330, Casa 5 – Vicente
Pires (Telefone 3253-6963), haverá a
Departamental conjunta da SAF. Sai-
remos da porta do templo, às 14h30.

PLENÁRIAS
Há Igrejas Presbiterianas que nas-

ceram por meio do protagonismo das
Sociedades Internas. Projetos
evangelísticos, missionários e sociais
surgiram a partir do dinamismo de jo-
vens, homens e mulheres organizados
nas Sociedades Internas, e compro-
metidos com o evangelho e a denomi-
nação. Além disto, muitos dos nossos

líderes – pastores, presbíteros e diá-
conos – descobriram sua vocação em
reuniões e Congressos de Sociedades
Internas. As Sociedades Internas, ao
longo da história, identificaram e mar-
caram a identidade presbiteriana e di-
ferenciaram a nossa denominação das
demais. Sempre expressaram a força
da organização presbiteriana e refor-
çaram a federalidade da nossa deno-
minação. Próximo domingo, após a
Escola Dominical, as plenárias da SAF,
UPH, UPA e UMP ocorrerão respecti-
vamente, Sala da Classe I, Sala da
Classe II, Sala da Classe da UPA e Sala
da Classe Mocidade. Ressaltamos que
a ausência dos sócios gera prejuízos
às referidas reuniões.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a

Assembleia Geral Extraordinária da
Igreja para reunir-se hoje, às 9 ho-
ras, em nosso templo, para deliberar
sobre as seguintes matérias: a) elei-
ção e/ou reeleição de cinco diáconos.
Estão com o mandato vencendo os
irmãos: Demétrius Nery Correa, Geazi
Fernandes de Sousa, Lúcio Maciel
Pereira, Moisés da Silva Couto e
Wiliam Alves de Araújo; b) eleição e/
ou reeleição de quatro presbíteros.
Estão com o mandato vencendo os
irmãos: Eliezer Targino Marques,
Euvaldo Campos Teixeira, Emanuel
Jesus Lages Dutra Rafael e Sóstenes
Aranha Cavalcante. Todos os mem-
bros comungantes, da sede e con-
gregações estão convocados. Desde
já, vamos orar em favor da
Assembleia a fim de que as decisões
estejam de acordo com a soberana
vontade do nosso bondoso Deus.

CULTO DA FAMÍLIA – STG
“O SENHOR vos aumente bên-

çãos mais e mais, sobre vós e so-
bre vossos filhos. Sede benditos do
SENHOR, que fez os céus e a terra”
(Salmo 115:14-15). Próximo sábado,
às 19h45, nas dependências da 1ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga –
1ª IPT, o Sínodo de Taguatinga – STG,
promoverá o culto das famílias de

vância da prática da oração vamos
todos participar da reunião de orações
que nesta quarta-feira será dirigida
pela UPH, Diác. Rodrigo.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

do Perfeito Louvor, na sala do Culto
Mirim, após a Escola Dominical; b) Es-
calas: BERÇÁRIO  – Hoje: Priscila e
Wesdna; Próximo domingo: Lílian Lima
e Silvana Pereira; MATERNAL 1 (Manhã
e Noite) – Hoje: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; Próximo domingo:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva; MA-
TERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcan-
te (Auxiliar: Lílian Silva – noite); Próxi-
mo domingo: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Milena Caires
– noite). Observação: Queridos pro-
fessores, se por algum motivo não pu-
derem cumprir a escala, POR FAVOR,
nos avise com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das cri-
anças. As auxiliares ficarão somente
na escala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Domini-
cal em sua classe normalmente; c)
Culto Infantil: Hoje, após o momen-
to de cânticos, na sala do Culto Mirim,
para crianças de 4 a 7 anos. Dirigen-
tes: Victória Couto e Beatriz Macha-
do; próximo domingo: dirigentes: Évila
Cavalcante e Arthur Couto; d)
Juniores: Hoje, permanecerão no tem-
plo com seus pais. Próximo domingo:
Aula na sala do Culto Mirim, após a
participação do Perfeito Louvor na
liturgia; e) UCP: Nossa programação
está chegando! O tema será: “CAÇA-
DORES DO TESOURO PERDIDO”. Pró-
ximo sábado, às 20 horas, no Salão
Branco. Contaremos história Bíblica,
músicas, brincadeiras, caça ao tesou-
ro, lanche e muito mais! Participem.
Convide os seus amiguinhos não cren-
tes (vale pontos para a equipe); f)
Sábado Legal: No próximo sábado, às
14 horas. Participe. Convide seus ami-
guinhos; g) Queridos Pais: Para o sa-
lutar andamento das aulas e o efici-
ente aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças portarem

Bíblias 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 Dominical

do dia 07/06. Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Sônia; Classe
III – Pres. Kleber; Classe IV – Presb.
Cícero; Classe de Jovens – Presb.
Paulinho; Classe de Adolescentes –
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 Jo-
vens, Lição nº 5; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 2; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 7.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio; Próximo

domingo: Presb. Marcus Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Diác. Rodrigo;

Próximo domingo: Diác. Ângelo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e sr. Fernando;

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago B., Ataliba,

William, Moisés F., Demétrius. Próxi-
ma semana: Antônio N., Geazi, J.
Francelino, J. Cláudio, Anderson.



Pastoral

Eleição de Oficiais
Os oficiais da Igreja Presbiteria-

na do Brasil são os pastores (pres-
bíteros docentes), presbíteros re-
gentes e diáconos. Os presbíteros
e os diáconos são membros da igre-
ja local, enquanto que o pastor é
membro de um presbitério.

Os presbíteros regentes são os
representantes dos membros da
Igreja. São eleitos pela Assembleia
e ordenados pelo Conselho. Junta-
mente com o pastor, governam a
Igreja, zelam pela disciplina e de-
mais interesses da Igreja, Art. 50
da Constituição da Igreja Presbite-
riana do Brasil – CI/IPB. Compete
ao presbítero levar ao conhecimen-
to do Conselho as faltas que não
puder corrigir por meio de admoes-
tações particulares, auxiliar o pas-
tor no trabalho de visitas, instruir
os novos convertidos, consolar os
aflitos e cuidar da infância e da ju-
ventude, orando pelos crentes e
com eles, Art. 51 da CI/IPB.

Os diáconos são oficiais elei-
tos pela Igreja, ordenados e super-
visionados pelo Conselho para de-
dicarem-se especialmente à arre-
cadação de ofertas para fins pie-
dosos, cuidar dos pobres, doentes
e inválidos, manterem a ordem e
reverência nos lugares reservados
ao serviço divino, fiscalizar para que
haja boa ordem na casa de Deus e
suas dependências, conforme o Art.
53 da CI/IPB.

Na Escritura encontramos diver-
sos textos que falam a respeito das
qualificações para o oficialato na
Igreja do Senhor Jesus Cristo (Atos
6:3; 1ª Timóteo 3:1-13, Tito 1:5-
9, dentre outros). Nenhum homem
consegue preencher todos os re- Rev. Jefferson Batista Neres

quisitos Bíblicos, mas este deve ser
o seu alvo. O que chama atenção é
que nas qualificações descritas na
Bíblia para o oficialato não se con-
sidera a situação financeira (rico ou
pobre), nível acadêmico ou intelec-
tual, charme ou simpatia. As indi-
cações apontam para atitude e ca-
ráter, testemunho e outros aspec-
tos ligados à maturidade da fé. Para
uma escolha acertada, a Igreja deve
observar quem preenche mais os
quesitos bíblicos no seu dia a dia.

Os aspectos vinculados às qua-
lificações dizem respeito à fé e
maturidade espiritual, “não
neófito”; à biblicamente orientada
e boa convivência familiar, “cui-
da bem de sua casa, esposo de
uma só mulher”; ao bom teste-
munho social, “bom testemunho
dos de fora”; relações interpes-
soais, “não espancador, hospi-
taleiro” e capacidade de instruir
e ensinar.

Hoje, a nossa igreja irá escolher,
pelo voto da Assembleia, quatro pres-
bíteros e cinco diáconos. A decisão
de escolher oficiais é muito séria, pois
a eles será entregue a condução da
Igreja. Há três atitudes que devem
ser assumidas pelo membro da Igreja
quanto ao privilégio de votar e esco-
lher seus oficiais: 1) Ore pelo pro-
cesso de eleição; 2) Esteja presente
no dia da Assembleia; 3) Leia e me-
dite nos textos bíblicos e dê seu voto
buscando honrar e glorificar ao seu
Deus. Que Deus ajude a nossa Igreja
a eleger homens que, já foram sepa-
rados por Ele mesmo em Seu Conse-
lho Eterno.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Rose.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Tânia; Próximo

domingo: Noraci e Midiam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Cristiano e Dayse Kelly;
Quinta-feira, às 16 horas, dona Ma-
ria José.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, sr. Saul e dona Alfa –
essa visita é juntamente com a SAF.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Willian Otávio; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Tiago Alves.

Do Rev. Evando – Quarta-feira,
Rev. Benon, dona Alzira, dona Meire
e dona Norberta.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos 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; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha e
pai da Hélia; Rafael, Alyne e Júnior, so-
brinhos da dona Eliana; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Sheilla Kiyomi;
sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 34:1-3
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 33:1-22
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 38:18 e 21-22
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Moisés Couto
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Momento Gideônico
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 3:1-13
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 93
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
24/05 Mirani Oliveira ........................................................................3597-2149
24/05 Maria Cecilia Gonçalves Crivelaro............................................3042-2469
26/05 Hugo Barbosa Ferreira ............................................................8436-8844
26/05 Pedro Henrique Silva ..............................................................3039-1994
27/05 João Pedro da Silva Ferreira ...................................................................
28/05 Hugo Breder de Souza ............................................................8585-2805
29/05 Fabrício Duarte Caires .............................................................8143-5703
30/05 Carolina Rodrigues da Silva ....................................................8359-4873
30/05 Celso Alexandre de Souza ......................................................9802-0092
30/05 Selmar Chaves Cardoso .........................................................3357-2134


