Nº 1.345 – 3 de maio de 2015
Nº 1.345 – 3 de maio de 2015

UmaFamília,
Família,acolhendo
acolhendopessoas
pessoasee
Uma
famílias,no
noamor
amorde
deCristo
Cristo
famílias,

Pastoral

Presbiterato
Neste mês, a nossa igreja reunirse-á em Assembleia Geral Extraordinária para eleição e/ou reeleição de
oficiais da igreja. Nas próximas edições do Boletim Dominical vamos tecer pastorais referentes ao oficialato
(presbiterato e diaconato) na Igreja
Presbiteriana do Brasil. Esse assunto é de vital importância para o bom
andamento das trabalhos da igreja
do Senhor Jesus Cristo.
Vamos iniciar esta série de pastorais
escrevendo
sobre
o
presbiterato. De maneira geral, o ofício é uma missão honrosa e um ministério dado pelo próprio Deus a
homens que Ele separou para tal
empreitada. É um mandato de confiança e autoridade. Antes de tudo é
um serviço ao Deus Todo-Poderoso.
A palavra presbítero deriva do
vocábulo grego presbyteros, velho ou
ancião. Significa que o presbítero
deve ser um homem experimentado
em todos os aspectos de sua vida
cristã: mental, moral e espiritualmente. Definitivamente o presbítero não
deve ser neófito (novo na fé). O
presbítero eleito pela igreja toma
parte do ministério administrativo e
espiritual desta comunidade. O
presbítero tem de manusear bem a
Palavra da verdade (capacidade de
orientar, exortar e esclarecer a quem
lhe questionar a respeito da esperança da Redenção), exercer o governo
de forma piedosa, disciplinar em amor
e administrar o patrimônio como bom
mordomo de seu Senhor.
De acordo com o Presb. Francisco
Martins, em sua obra O Ofício do
Presbítero: “A inteira obediência a essa
forma de organização em nossa Igreja
atesta o espírito democrático do seu regime, dando a cada simples membro de
uma comunidade o direito de participar,
pelos seus representantes, da vida geral em todas as fases”. O presbítero é
um mandatário da congregação, ou
seja, recebeu a delegação de pode-

res da igreja para geri-la, na graça e
no poder de Deus. Portanto, o
presbítero não deve buscar os seus
próprios interesses, mas a glória de
Deus e o bem comum dos irmãos. Deve
trabalhar avidamente para a solução
de problemas e, não para criar dificuldades na obra do Senhor.
O fato é que o presbiterato é um
ofício para quem almeja servir. Demanda dedicação de tempo, paciência, temor a Deus, piedade cristã, amor fraternal, liderança, dentre outras. Além
destas disposições, o presbítero da
Igreja Presbiteriana do Brasil deve ser
conhecedor e aceitar os padrões doutrinários básicos da igreja. Os presbíteros têm preferência na educação
cristã de nossas igrejas. Estão envolvidos na instrução dos crentes. Ora,
se não entende e aceita o sistema
doutrinário da igreja (que é essencialmente bíblico) sua atuação junto ao
rebanho será nociva.
Defendendo a relevância do
presbiterato bíblico F. Martins escreveu:
“o presbítero representa o povo e é o
povo, na nossa conceituação, as suas
atividades são as atividades do próprio
povo de Deus. Por isso dizemos que o
regime presbiteral dinamiza as energias,
porque põe em movimento as forças da
comunidade e da instituição. Pode-se ver
isso a cada passo. Um Conselho que assiste a todos os serviços religiosos, que
comparece regular e pontualmente a todas as reuniões das entidades domésticas, que fala e toca em cada crente, que
tem sugestões a oferecer e contribuições
a dar, que entra com as ovelhas nas atividades programadas, tal Conselho, vitaliza sua igreja e a leva a maravilhosas
conquistas, assim no terreno espiritual,
como nos setores temporais”. Que Deus
oriente e ilumine a nossa igreja no sentido de eleger e/ou reeleger homens
comprometidos com a Sua Palavra e
com a Sua obra.
Rev. Jefferson Batista Neres
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muita comunhão com Deus (cânticos,
orações e estudo da Bíblia), e com os
irmãos (atividades de lazer e confraternização de toda a igreja). Faça a
sua inscrição com o Presb. Eliezer.
ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Então, a nossa boca se encheu
de riso, e a nossa língua, de júbilo;
então, entre as nações se dizia:
Grandes coisas o SENHOR tem feito
por eles. Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso,
estamos alegres” (Salmo 126:2-3).
Próximo sábado, às 18h30, será comemorado o aniversário da nossa congregação em Garapuava-MG.
BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do apóstolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo” (Romanos 10:17). Cremos 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 pessoas que não conhecem a Cristo. O material está em um
dos aparadores na saída do nosso
templo.
CONGRESSO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ
De 22 a 24 de maio, no Centro de
Convenções do Hotel Di Roma, em
Caldas Novas-GO, será realizado o
Congresso Regional de Educação Cristã da IPB, sob o tema: Desafios da
Educação Cristã na Igreja Local. Os
preletores serão os Revds.: Cláudio
Marra, Haveraldo Vargas, Roberto Brasileiro e as irmãs: Márcia Barbitti e
Neli Maria. O valor é de R$ 425,00,
com hospedagem completa. Maiores
informações e inscrições com o Rev.
Jefferson.
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 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. Louvamos a Deus pela fidelidade da maioria, razão pela qual a nossa igreja
oferece todo suporte e conforto necessário para sustentação e promoção dos nossos trabalhos: alimentação, material didático, manutenção
dos equipamentos, salários, etc. Que
o Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infiéis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.
À SINODAL DE SAF
Preocupadas com a saúde emocional e o pastoreio dos pastores do
Sínodo de Taguatinga, a Sinodal de
SAFs promoveu, no final de semana,
próximo passado, o Encontro de Pastores e Esposas, sob o tema: Cuidando de quem Cuida. Os preletores foram: Rev. Valdeci Santos, responsável pela Secretaria de Apoio Pastoral
da IPB e o Rev. Saulo Carvalho, Diretor do Seminário Presbiteriano Brasil
Central em Goiania. Louvamos a Deus
pelo trabalho, amor e dedicação destas queridas irmãs no serviço e
edificação da família pastoral. Somente Deus poderá recompensá-las.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, O Culto Segundo
Deus,
o
destacado
ministro
presbiteriano,
Rev.
Augustus
Nicodemus salienta que em nossos
dias, assim como na época de
Malaquias, o culto a Deus tem sido
desvirtuado das mais diversas maneiras. Embora muitos pensem que nada
temos a aprender com o Antigo Testamento em matéria de culto, estão
enganados. Ao levantarem sua voz
contra o povo de Deus de sua época,
por haver desvirtuado o culto ao Senhor, os profetas usaram como argumentos princípios relativos à adora-

ção a Deus que certamente se aplicam ao povo de Deus de todas as
épocas. De acordo com o autor: “Entre esses princípios, claramente expostos pelo profeta Malaquias e registrados
no livro que leva o seu nome, estão à
centralidade de Deus no culto, as razões corretas para cultuarmos a Deus,
a relação entre o culto e a nossa vida
diária, a necessidade de adorarmos a
Deus de acordo com o que Ele nos revelou e não de acordo com a nossa
criatividade”.
GRUPO FIOS DE PRATA
De 14 a 18 de setembro deste
ano, em Caldas Novas-GO, haverá o
Encontro da Terceira Idade, organizado pela Secretaria Sinodal da Terceira Idade, com o seguinte tema: “Eu
e a minha casa serviremos ao Senhor”. O investimento individual para
participar do Encontro será de R$
630,00. Os irmãos interessados deverão procurar a dona Marta Resende
ou a Fabíola.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na Congregação em Santa Maria, assistindo pastoralmente aqueles irmãos e na próxima quarta-feira, no
momento do culto estará na 4ª Congregação em Águas Lindas-GO.
EV. ANA ELIZA
Por ser integrante da equipe de
palestrantes da Secretaria Geral do
Trabalho Infantil-SGTI, a Ev. Ana Eliza
estará ausente neste final de semana dos trabalhos de nossa igreja,
pois, participará do Congresso Mãos
e Coração em Fortaleza-CE.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 62: Que é a Igreja visível? Resposta: A Igreja visível é uma
sociedade composta de todos
quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira
religião, juntamente com seus filhos.
Referências: Gênesis 17:7; Atos 2:39
e 1ª Coríntios 1:2 e 7:14.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito

edificantes. Escute gratuita e diariamente 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 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 aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, 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 vezes, advertindo o crente sobre negligências ou displicências prejudiciais ao devido e necessário crescimento espiritual. Estamos
estudando o livro do profeta Amós. O
texto de estudo desta semana será
Amós 5.1-12. Vamos todos desfrutar desta bem-aventurança, participando do estudo bíblico, quarta-feira. Nesta semana, sob a ministração
do Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
O exercício da oração é uma bênção 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 sofrimentos, mas nos conforta e concedenos 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-
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ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domingo:
Rosana.
CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia; Próximo domingo: Eliete e Rose.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14h30, dona Cila Alves –
essa visita é juntamente com a SAF.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20horas, Camila Pereira
Maksoud; Quinta-feira, às 20horas,
Fernando Vieira.
Do Rev. Evando – Sexta-feira,
às 14 horas, dona Rita; às 20 horas
Julieta e Cleime (Visita com o Presb.
Joel).
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
devemos 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 (35322595); 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 (33585160); 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; sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 84:1-2
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 66:1-20
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Isaías 1:18-20
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. José Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
1ª Tessalonicenses 2:1-12
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: “Num Dia Lindo”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
03/05
03/05
03/05
05/05
06/05
06/05
08/05
08/05
09/05
09/05

Luciana Bastos Matos ............................................................................
Luiz Felipe Silva de Oliveira ...................................................................
Marina de Souza Rosa ...........................................................................
Arthur Menezes Ramos .......................................................... 8140-0913
Vinícius Comaccio .................................................................................
Willian Otávio Lima Rodrigues ................................................ 8520-8259
Ana Clara Souza Pereira ......................................................... 91300375
João Gabriel Souza Pereira ...................................................... 91300375
Helysjane Andrade Ramos .....................................................................
Luiz de Jesus Barbosa ........................................................... 9549-8526

