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Euvaldo Campos Teixeira .................................................................. 3562-5768
Joel Nogueira .................................................................................... 3039-5583
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Saulo Batista Resente (Emérito)
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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
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Moisés da Silva Couto ................ 3374-9887
Robson Rangel da Silva .............. 3475-9648
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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 1.334 – 15 de fevereiro 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
A inconveniência do Carnaval

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 138:1-2
b) Hino Congregacional nº 14
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 144:1-15
e) Hino Congregacional nº 26
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 130:14
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Hino Congregacional nº 128
b) Hino Congregacional nº 135
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Robson Rangel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 8:34-38
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 110-A
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Descrença e desesperança, em
relação ao futuro do Brasil, jorram de
diversas fontes em nosso país. Um
atenuado descrédito em relação a po-
lítica, a desenfreada e incontrolável
impunidade, impostos ainda mais pe-
sados, desemprego, escassez de
água, apagões, proliferação das dro-
gas, banalização sexual e tudo mais
que é noticiado diariamente.

A mídia se esforça para minimizar
o caos com seus programas humo-
rísticos, reality shows, novelas e fu-
tebol. Todavia, a sensação é que
tudo está sem brilho, opaco e amar-
go. Em 2014, nem mesmo a Copa
do Mundo conseguiu promover en-
tusiasmo na nação. As eleições tam-
bém contribuíram para gerar ainda
mais desânimo, afinal, eram os mes-
mos políticos com suas promessas
descaradamente enganosas.

Estamos no período em que to-
das as atenções se concentram no
Carnaval 2015, com suas apresen-
tações alegóricas e seus carros e
músicas celebrando uma alegria que
não existe. De acordo com o pastor
batista, Rev. Jerônimo Guerreiros, o
carnaval é um sofisma, mentira com
aparência de verdade: “Festa vi-
brante! Festa colossal! Festa de to-
dos: de plebeus e nobres; Que igua-
la, nas paixões, ricos e pobres. Festa
de esquecimento do passado, de
térreo paraíso simulado”.

O fato é que o carnaval não é
lícito (durante este período ocorre as
coisas mais ilícitas que o homem pode
fazer), não convém e muito menos
edifica. As paisagens das cidades
onde ocorrem os festejos carnava- Rev. Jefferson Batista Neres

lescos são transformadas em locais
de luxúria, devassidão, licenciosida-
de e pecados dos mais diversos.

Carnaval significa “a festa da
carne”. Nada mais contrário a Deus
e aos princípios de Sua Palavra.
Nada mais favorável aos excessos
dos corações pecaminosos dos ho-
mens. Historicamente o carnaval
sempre foi um período no q ual as
pessoas perdem o pudor e se en-
tregam de forma mais intensa aos
ilimitados impulsos de suas carnes.

É inacreditável a mobilidade dos
brasileiros para festejar diante do
caos e cantar em meio a tanta tra-
gédia. Isso revela o descompasso
da vida, a aniquilação do bom sen-
so. O povo brasileiro não tem moti-
vo para festejar, mas razões de so-
bra para buscar orientação de Deus
para a nação. Nossas atenções não
podem se desviar dos momentos
históricos que o país atravessa. A
igreja deve se mobilizar em orações
pelo presente e futuro do Brasil. A
Palavra de Deus repudia esta festa
da carnalidade e dos excessos pe-
caminosos. Que Deus derrame sua
graça e discernimento espiritual so-
bre a Sua igreja, a fim de que esta
se porte de maneira biblicamente
orientada em face do contexto
vivenciado pelo Brasil.

Extraído e adaptado da pastoral:
Carnaval 2015 com pano de

saco e cinzas, do Rev. Alexandre
Rodrigues Sena da Igreja

Presbiteriana da Gávea

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Fracelino,

Evandro, Tiago B., Marcelo, Arthur e
Rodrigo. Próxima semana: Wanderlú-
cio,  J. Cláudio, Thiago V., Antonio N. e
Geazi.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Midiam; Próximo

domingo: Rozadália e Lenir Teixeira.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-feira,

às 20 horas, Rodney e Márcia; Sexta-
feira, às 14 horas, dona Livramento.

Do Rev. José Marcos – Quinta-fei-
ra, às 14 horas, sr. Ataliba Barbosa; Sex-
ta-feira, às 14h30, Lília Maciel.

Do Rev. Alexandro – Quinta-fei-
ra, às 20h30, Edson Júnior.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, dona Noraci e sr. Júlio.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Ataliba Barbo-
sa; Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Darcy, mãe do Presb.
Lusérg io;  dona Fát ima Rodr igues
(3039-3196); dona Honorita Maria de
Jesus,  mãe Presb.  C ícero;  dona
Hormezinda (3532-2595); dona Lilian
Maciel; dona Maria Bernardina, mãe da
Mír ian;  dona Mar ia  Gr ippe;  dona
Marluce, esposa do sr. Takeu; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); Levi,
filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e dr. Antônio,
respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rev. Evando (8181-2424); sr.
Fernando Vieira.

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas
convêm; todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas

edificam” (1ª Coríntios 10:23)

Aniversariantes da Semana
15/02 Augusta Gomes da Silva ...................................................... 3354-4813 F
15/02 Aldo Antônio Alves ................................................................ 3397-4095
16/02 Barbara Torres Frazão ........................................................... 3264-9917
16/02 Emanoel Araujo da Silva Junior ................... 3372-1831 M 16/02/1995 17
16/02 Eduardo Teixeira Vasconcelos ........ QNM 4 – Conj. N – Casa 12 Ceilandia
17/02 Mateus Rabelo Monteiro ............................ Rua 12 – Ch. 139/1 - Casa 24
18/02 Rosimeire Silva Couto ........................................................... 3034-3656
19/02 Mauro César Cavalcante ....................................................... 3356-0528
19/02 Thaís Araújo de Andrade Frazão ............................................ 3355-6734
19/02 Marcelo Alves de Oliveira ...................................................... 3353-3294
20/02 Daniel Alves de Oliveira ........................................................ 3354-0587
20/02 Edson Azevedo Otaviano ............................. 3263-0583 M 20/02/1967 45
20/02 Miguel Santos Cruz de Castro .................... QNG 5 – Casa 6 – Taguatinga
20/02 Gabriel Santos Cruz de Castro .................. QNG 5 – Casa 6 – Taguatinga
21/02 Felipi Alves de Souza .............................. QNF 22 – Casa 19 – Taguatinga
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OFICINA DORCAS
Amanhã, a partir das 14 horas, na

Oficina Dorcas, haverá um mutirão para
limpeza geral e lubrificação das máqui-
nas. O retorno às atividades será no dia
23 de fevereiro, às 14 horas.

SECRETÁRIOS ESCOLA DOMINICAL
Hoje, depois da Escola Dominical ha-

verá uma reunião dos seus secretários:
Presb. Saulo, dona Evaniza, dona
Rozadália, dona Valdivina, Carolina e Si-
mone, na sala da Classe I. Por favor, não
faltem.

CONSELHO DE ENSINO
Próximo domingo, depois da Escola

Dominical, na Sala da Classe II haverá
uma reunião do Conselho de Ensino. O
Conselho de Ensino é integrado por todo
o corpo docente de professores das clas-
ses de jovens e adultos e superintenden-
tes da Escola Dominical. Apelamos
encarecidamente a todos os professores
que, por favor, não faltem.

ESCOLINHA DE FUTEBOL
Há um trabalho esportivo de nossa

igreja, Jesus é 10, realizado aos sába-
dos, das 08h30 às 11h30, nas quadras,
sob a coordenação do Diego e do
Jefferson. Este projeto acontece desde
2007. Alcançou aproximadamente 500
crianças. Atualmente são 50 matricula-
das. Além do futebol é oferecido às cri-
anças da comunidade e da igreja a Pala-
vra de Deus. As atividades retornarão
após o período do carnaval.

ANIVERSÁRIO 2ª IPAL
A nossa igreja está convidada para

participar do segundo aniversário da 2ª
Igreja Presbiteriana de Águas Lindas –
2ª IPAL que acontecerá no próximo final
de semana: sábado, às 20 horas e do-
mingo, às 9 e às 19 horas.

OFERTA MISSIONÁRIA
Em decorrência do feriado prolonga-

do e as ausências de muitos irmãos em
viagem, a Oferta Missionária será alçada
no próximo domingo.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da Escola

Dominical, 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 de Moci-
dade. Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referidas reuni-
ões.

REV. JEFFERSON
Hoje, no culto à noite, o Rev. Jefferson

estará em missão da Comissão Executi-
va do PTAN, à 1ª Igreja Presbiteriana de
Ceilândia – 1ª IPC, razão pela qual esta-
rá ausente dos trabalhos vespertinos de
nossa igreja.

FIOS DE PRATA
Em 27 de fevereiro, às 16 horas, na

residência da dona Romana, na QNG 4,
Casa 8, será a abertura das atividades
do Grupo Fios de Prata. Sairemos do es-
tacionamento do templo, às 15h30. To-
dos os membros do referido grupo estão
convidados.

NOVOS CORISTAS
O Coral Cantares já retornou às suas

atividades. O Coral precisa de mais co-
ristas, especialmente a voz do baixo. Os
irmãos que possuem as aptidões para
desempenhar o ministério do canto na
igreja estão convocados para integrar o
Coral Cantares. Os interessados devem
ser membros da igreja, fiéis dizimistas e
firmar compromisso com a agenda do
nosso Coral: ensaios, participação nos
cultos solenes e programações especi-
ais. As inscrições poderão ser feitas com
os regentes do Coral, Hofmann e Presb.
Celso.

ACAMPADENTRO UPA
Desde sexta-feira, próxima passada,

até hoje, depois da Escola Dominical está
acontecendo o Acampadentro da UPA, nas
dependências do nosso templo. Foram
momentos preciosos de aprendizado da
Palavra de Deus, crescimento espiritual
e intensificação da comunhão.

ACAMPAMENTO FEMOTAN 2015
Desde sexta-feira, próxima passada,

até a próxima terça-feira está ocorrendo
o Acampamento da FEMOTAN, no Recan-
to Nova Esperança, em Águas Lindas -
GO. Vamos continuar orando por esta ati-
vidade com os jovens de nossa igreja.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E
DOAÇÃO DE SANGUE

Todos os anos,  a Confederação
Sinodal de Mocidades faz uma campa-
nha de doação de cestas básicas e de
sangue. Como não podia ser diferen-
te, este ano a campanha se iniciou em
1º de janeiro de 2015 e vai até o dia
16 de maio. Os itens da cesta básica
são estes: 5 kg de açúcar, 2 kg de fei-
jão, 1 kg de macarrão e 1 litro de óleo.
No caso de doações de sangue, os do-

tão abatidos e exaustos porque prende-
ram sua respiração espiritual, quando
deveriam estar abrindo seus corações
para Deus e recebendo o ar divino que os
cerca – a presença de Deus. Aquele que
não estiver fielmente em oração está
numa luta constante contra sua natureza
espiritual”. A Bíblia nos manda orar sem
cessar, 1ª Tessalonicenses 5:17. Como
orar sem cessar? Conforme o Rev. John
Piper, pastor e escritor estadunidense de
nosso dias, orar sem cessar é: “ver as
coisas do ponto de vista de Deus. É sentir
uma dor e pedir que Deus cure; deparar-
se com um problema e pedir a Deus que
o esclareça; é ver um irmão em necessi-
dade e orar por ele; ou ver alguém em
apuros e pedir a Deus que o liberte. É
manter comunhão com Deus, falar com
Ele a respeito daquilo que O está deson-
rando. A cada momento que vivemos
estamos louvando a Deus por coisas ma-
ravilhosas ou intercedendo por alguém”.
Portanto, com muita devoção vamos par-
ticipar da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela SAF.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Ensaio hoje, na

sala do Culto Mirim, após a Escola Domi-
nical; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian
Lima e Luciana Rangel; Próximo domin-
go: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) –
Hoje: Patrícia Ferreira e Antonia Silva;
Próximo domingo: Janete Crivelaro e
Milena Caires; MATERNAL 2 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Karen Cerqueira e Kataryne
Araújo; Próximo domingo: Kamila Santi-
ago e Jaciara Gonçalves. Observação:
Queridos professores, se por algum moti-
vo não puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avise com antecedência, para
que não haja prejuízo no ensino das cri-
anças; c) Escola Dominical: Senhores
pais, desde o dia 1º, até hoje, estudare-
mos uma série de lições sobre a Bíblia.
Há o momento chamado, “esquentando os
motores”. Ditamos o nome de um livro da
Bíblia e as crianças procuram até encontrá-
lo. Ganha pontos quem encontrar primei-
ro. Pedimos aos pais que façam esta ati-
vidade em casa com seus filhos, para que
eles possam manusear a Bíblia mais fa-
cilmente. Classe Única, para crianças de
4 a 11 anos, na sala do Culto Mirim; d)
Culto Infantil: Hoje, após o momento de
cânticos, na sala do Culto Mirim. Dirigen-
te: Ev. Ana Eliza; Próximo domingo: Diri-
gentes: Beatriz Machado e Victória Couto;
e) Reunião de Coordenação – Berçá-
rio: Reunião de Coordenação com toda

equipe, próximo domingo, após a Escola
Dominical, na sala do Berçário. ANOTEM
EM SUAS AGENDAS! Equipe: Josilene Ca-
valcante, Josiane Andrade, Lilian Lima,
Luciana Rangel, Wesdna Barros e Priscila
Barros; f) Próximo Domingo, Escola
Domiincal: Logo após a abertura da Es-
cola Dominical no templo, as crianças e
seus professores deverão ir para a sala
do Culto Mirim, onde teremos uma lição
especial de volta às aulas, com: Lição Bí-
blica, Louvor, Versículos, etc; g) UCP: Dia
28 de fevereiro, às 20 horas, em nosso
templo, ocorrerá a primeira programação
do ano com o tema: “Um Dia no Circo”.
Teremos brincadeiras, histórias, músicas
e muito mais, participe e convide seus
amiguinhos; h) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do Ministério
da Infância. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Próximo domingo estarão de folga,

pois, haverá uma Classe Única com o
Secretário Geral do Trabalho da Infância
da IPB, Rev. José Roberto Coelho.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 01/

03. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 12; Classe de Jovens,
Lição nº 6; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 3.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Saulo Resende; Próxi-

mo domingo: Presb. Cícero Celso.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Próximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Angelo e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael.



adores deverão tirar uma foto com o
símbolo da Mocidade Presbiteriana ou
com a logomarca da IPB. Lembrando
que as doações não devem ser feitas
apenas pela UMP, mas por toda a Igre-
ja, pois, o importante é ajudar aos ne-
cessitados. Mais informações com o
Diác. Anderson Poubel e com o irmão
Hugo Ferreira.

FOTOS SITE
No próximo domingo, no Salão So-

cial, após a Escola Dominical e o culto à
noite, o Diác. Sandro irá fotografar os
Diáconos de nossa igreja para atuali-
zação do site. Além das fotos será ne-
cessário que os Diáconos informem ao
Diác. Sandro, os períodos dos manda-
tos já exercidos na 2ª IPT. Solicitamos
aos irmãos Diáconos que venham uni-
formizados.

ENCONTRO DE CASAIS 2015
De 12 a 13 de setembro de 2015

acontecerá o Encontro de Casais da 2ª
IPT, no Hotel Fazenda Estância Park Ho-
tel, “conforto em contato com a nature-
za”, Anápolis-GO. O Preletor especial-
mente convidado será o Rev. Ludgero
Bonilha Morais, pastor da 1ª Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte-MG. O
local está reservado para uso exclusivo
de nossa igreja. O valor da inscrição
será de R$ 750,00. As pré-inscrições já
estão abertas e poderão ser realizadas
com o Diác. Wesley ou sua esposa Tâ-
nia. A inscrição somente será efetivada
mediante sinal de R$ 150,00, mais 6X
de R$ 100,00. A partir de 16 de março
de 2015, o valor da inscrição será de R$
900,00. As acomodações, o local e os
serviços oferecidos são excelentes e
atendem perfeitamente as demandas do
nosso Encontro de Casais. Garanta a sua
inscrição.

BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado deste mês, 28 de

fevereiro, às 20 horas, na residência do
casal Fabrício e Meiriane, os casais da
nossa igreja estão convidados para o pri-
meiro Bate-Papo de Casais de 2015,
sob o tema: O que pode fortalecer o
relacionamento conjugal? Durante o
Bate-Papo dos casais haverá uma pro-
gramação direcionada para as crianças,
no templo de nossa igreja. Os interessa-
dos em participar, favor confirmar pre-
sença com a Equipe de Casais. Pedimos
a todos a observação da pontualidade, a
fim de aproveitarmos da melhor manei-
ra possível o nosso tempo.

DÍZIMOS E OFERTAS
“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 ja-
nelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida” (Malaquias
3:10). De acordo com o Rev. Jacob Sil-
va, ministro da IPB: “Deus nos entrega
muitos bens que administramos, como
mordomos seus, mas esses bens não nos
pertencem. No dia em que nós morrer-
mos, eles vão ser administrados por ou-
tras pessoas, de acordo com a vontade
de Deus. Mas Deus vai nos pedir conta
desta administração. Jesus ilustra esta
verdade dizendo que certo senhor, que
ia viajar para um país distante, convo-
cou os seus servos, ou mordomos, e en-
tregou-lhes os seus bens para que eles
administrassem; e quando voltou pediu
contas desta administração. A cada um
daqueles que administraram corretamen-
te o senhor disse: Bem está, servo bom
e fiel; no pouco foste fiel, sobre o muito
te colocarei, entra no gozo do teu Se-
nhor”. No que diz respeito ao dízimo não
há meio termo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia Cristã, que
é a administração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa disposi-
ção. Em decorrência da fidelidade da
maioria, a Casa do Tesouro tem condi-
ções de desempenhar o trabalho do Se-
nhor com ousadia e desembaraço finan-
ceiro. Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. Solicita-
mos a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamente com

as suas famílias, exercem uma função de
extrema importância na edificação da
igreja de Cristo. Os oficiais têm uma mis-
são diretamente conferida pelo Senhor
da Igreja, Cristo Jesus. Somos conhece-
dores das lutas e das adversidades que
os nossos pastores, presbíteros e diáco-
nos enfrentam para o cumprimento fiel e
cabal de sua vocação. O Deus que
vocaciona, chama e institui os oficiais há
de sustentá-los para o êxito do seu cha-
mamento: “Não to mandei eu? Sê forte
e corajoso. Não temas, nem te es-
pantes, porque o Senhor, teu Deus,
é contigo por onde quer que anda-
res” (Josué 1:9). Para iniciarmos o ano
com comunhão e reafirmação de propó-

sito no trabalho do Senhor, próximo
sábado, a partir das 20 horas, no
Salão Branco, haverá um Jantar de Ofi-
ciais e suas Esposas. Os irmãos que, por
motivo justo, estiverem impedidos de
participar deverão comunicar na secre-
taria da igreja.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, CONTRACULTURA

CRISTÃ, publicado em português pela
Editora ABU, o inglês, pastor e doutor de
saudosa memória, Rev. John Stott, aci-
ma de tudo, quis deixar o próprio Ser-
mão do Monte falar, ou melhor, deixar
Cristo proferi-lo novamente, desta vez ao
mundo contemporâneo. Assim procurou
encarar com integridade os dilemas que
o Sermão levanta para os cristãos de
hoje, e não esquivar-se deles, já que
Cristo não nos deu um tratado acadêmi-
co, calculado simplesmente para estimu-
lar a mente. O autor acredita que Cristo
desejava que o Sermão do Monte fosse
obedecido. De fato, se a igreja tivesse
aceitado realisticamente os seus padrões
e valores, como aqui demonstrados, e
tivesse vivido por eles, ela teria sido a
sociedade alternativa que sempre tenci-
onou ser, e poderia oferecer ao mundo
uma autêntica contracultura cristã.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o Rev. José

Marcos estará na Congregação em Arinos-
MG e no culto visitará a Congregação em
Garapuava-MG, para assistir pastoral-
mente àqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 51: Qual é o estado de

exaltação de Cristo? Resposta: O esta-
do de exaltação de Cristo compreende a
sua ressurreição, ascensão, o estar sen-
tado à destra do Pai, e a sua segunda
vinda para julgar o mundo. Referênci-
as: Lucas 24:51, 1ª Coríntios 15:4 e
Efésios 1:11, 20 e 4:10.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com

mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com temas varia-
dos sobre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é abalada.
“Disque Paz” é um ministério de
evangelização e aconselhamento que fun-
ciona 24 horas por dia. Este é um impor-
tante ministério de edificação para os cris-
tãos 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.

SECRETÁRIA DE FÉRIAS
Desde o dia 15 de janeiro até o dia

18 de fevereiro, a secretária da igreja,
Ana Paula está em gozo de férias. A Ev.
Ana Eliza está substituindo-a durante este
período.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músi-

cas cristãs clássicas e contemporâneas
de qualidade. A rádio pode ser acessada,
gratuitamente, pelo seguinte link: http:/
/www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
A partir da próxima quarta-feira, da-

remos início ao estudo no livro do profe-
ta Amós. Esse profeta iniciou o seu mi-
nistério, aproximadamente em 787 a. C.
O objeto e o lugar de seu trabalho foi no
reino do Norte, reino de Israel. Não era
filho de nenhum profeta. Recebeu um
chamado extraordinário. Suas profecias
falavam acerca dos juízos de Deus sobre
Israel e as nações ao seu derredor. Seu
forte encargo era advertir aos filhos de
Israel chamando-os ao arrependimento
para que se livrassem da punição e do
juízo divino. De acordo com o pastor e
escritor estadunidense de nossos dias, Dr.
Rev. Gary Smith: “O desenvolvimento do
movimento profético é um dos atos divi-
nos mais importantes na história de Is-
rael. Amós, um dos primeiros profetas
escritores, foi uma voz de Deus confron-
tando e desafiando os padrões de crença
e comportamento aceitos em Israel. Ain-
da que o cenário seja, algumas vezes,
estranho aos nossos dias, sua mensagem
tem significado teológico que remove a
casca do prazer, orgulho e tradição reli-
giosa com incrível habilidade. Sua men-
sagem e métodos retóricos estimulam o
leitor a deixar que a Palavra de Deus lhe
fale de uma forma nova”. Portanto, va-
mos todos participar do Estudo Bíblico,
próxima quarta-feira, às 20 horas, no
Salão Social que será ministrado pelo
Rev. José Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um dos meios de graça

estabelecidos por Deus para amadureci-
mento dos crentes, portanto, é essencial
para uma vida cristã abundante. De acor-
do com o Rev. John MacArthur, pastor e
escritor estadunidense de nossos dias: “a
oração é natural para o cristão. É a respi-
ração do crente. Alguns crentes andam



adores deverão tirar uma foto com o
símbolo da Mocidade Presbiteriana ou
com a logomarca da IPB. Lembrando
que as doações não devem ser feitas
apenas pela UMP, mas por toda a Igre-
ja, pois, o importante é ajudar aos ne-
cessitados. Mais informações com o
Diác. Anderson Poubel e com o irmão
Hugo Ferreira.

FOTOS SITE
No próximo domingo, no Salão So-

cial, após a Escola Dominical e o culto à
noite, o Diác. Sandro irá fotografar os
Diáconos de nossa igreja para atuali-
zação do site. Além das fotos será ne-
cessário que os Diáconos informem ao
Diác. Sandro, os períodos dos manda-
tos já exercidos na 2ª IPT. Solicitamos
aos irmãos Diáconos que venham uni-
formizados.

ENCONTRO DE CASAIS 2015
De 12 a 13 de setembro de 2015

acontecerá o Encontro de Casais da 2ª
IPT, no Hotel Fazenda Estância Park Ho-
tel, “conforto em contato com a nature-
za”, Anápolis-GO. O Preletor especial-
mente convidado será o Rev. Ludgero
Bonilha Morais, pastor da 1ª Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte-MG. O
local está reservado para uso exclusivo
de nossa igreja. O valor da inscrição
será de R$ 750,00. As pré-inscrições já
estão abertas e poderão ser realizadas
com o Diác. Wesley ou sua esposa Tâ-
nia. A inscrição somente será efetivada
mediante sinal de R$ 150,00, mais 6X
de R$ 100,00. A partir de 16 de março
de 2015, o valor da inscrição será de R$
900,00. As acomodações, o local e os
serviços oferecidos são excelentes e
atendem perfeitamente as demandas do
nosso Encontro de Casais. Garanta a sua
inscrição.

BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado deste mês, 28 de

fevereiro, às 20 horas, na residência do
casal Fabrício e Meiriane, os casais da
nossa igreja estão convidados para o pri-
meiro Bate-Papo de Casais de 2015,
sob o tema: O que pode fortalecer o
relacionamento conjugal? Durante o
Bate-Papo dos casais haverá uma pro-
gramação direcionada para as crianças,
no templo de nossa igreja. Os interessa-
dos em participar, favor confirmar pre-
sença com a Equipe de Casais. Pedimos
a todos a observação da pontualidade, a
fim de aproveitarmos da melhor manei-
ra possível o nosso tempo.

DÍZIMOS E OFERTAS
“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 ja-
nelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida” (Malaquias
3:10). De acordo com o Rev. Jacob Sil-
va, ministro da IPB: “Deus nos entrega
muitos bens que administramos, como
mordomos seus, mas esses bens não nos
pertencem. No dia em que nós morrer-
mos, eles vão ser administrados por ou-
tras pessoas, de acordo com a vontade
de Deus. Mas Deus vai nos pedir conta
desta administração. Jesus ilustra esta
verdade dizendo que certo senhor, que
ia viajar para um país distante, convo-
cou os seus servos, ou mordomos, e en-
tregou-lhes os seus bens para que eles
administrassem; e quando voltou pediu
contas desta administração. A cada um
daqueles que administraram corretamen-
te o senhor disse: Bem está, servo bom
e fiel; no pouco foste fiel, sobre o muito
te colocarei, entra no gozo do teu Se-
nhor”. No que diz respeito ao dízimo não
há meio termo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia Cristã, que
é a administração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa disposi-
ção. Em decorrência da fidelidade da
maioria, a Casa do Tesouro tem condi-
ções de desempenhar o trabalho do Se-
nhor com ousadia e desembaraço finan-
ceiro. Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. Solicita-
mos a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamente com

as suas famílias, exercem uma função de
extrema importância na edificação da
igreja de Cristo. Os oficiais têm uma mis-
são diretamente conferida pelo Senhor
da Igreja, Cristo Jesus. Somos conhece-
dores das lutas e das adversidades que
os nossos pastores, presbíteros e diáco-
nos enfrentam para o cumprimento fiel e
cabal de sua vocação. O Deus que
vocaciona, chama e institui os oficiais há
de sustentá-los para o êxito do seu cha-
mamento: “Não to mandei eu? Sê forte
e corajoso. Não temas, nem te es-
pantes, porque o Senhor, teu Deus,
é contigo por onde quer que anda-
res” (Josué 1:9). Para iniciarmos o ano
com comunhão e reafirmação de propó-

sito no trabalho do Senhor, próximo
sábado, a partir das 20 horas, no
Salão Branco, haverá um Jantar de Ofi-
ciais e suas Esposas. Os irmãos que, por
motivo justo, estiverem impedidos de
participar deverão comunicar na secre-
taria da igreja.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, CONTRACULTURA

CRISTÃ, publicado em português pela
Editora ABU, o inglês, pastor e doutor de
saudosa memória, Rev. John Stott, aci-
ma de tudo, quis deixar o próprio Ser-
mão do Monte falar, ou melhor, deixar
Cristo proferi-lo novamente, desta vez ao
mundo contemporâneo. Assim procurou
encarar com integridade os dilemas que
o Sermão levanta para os cristãos de
hoje, e não esquivar-se deles, já que
Cristo não nos deu um tratado acadêmi-
co, calculado simplesmente para estimu-
lar a mente. O autor acredita que Cristo
desejava que o Sermão do Monte fosse
obedecido. De fato, se a igreja tivesse
aceitado realisticamente os seus padrões
e valores, como aqui demonstrados, e
tivesse vivido por eles, ela teria sido a
sociedade alternativa que sempre tenci-
onou ser, e poderia oferecer ao mundo
uma autêntica contracultura cristã.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o Rev. José

Marcos estará na Congregação em Arinos-
MG e no culto visitará a Congregação em
Garapuava-MG, para assistir pastoral-
mente àqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 51: Qual é o estado de

exaltação de Cristo? Resposta: O esta-
do de exaltação de Cristo compreende a
sua ressurreição, ascensão, o estar sen-
tado à destra do Pai, e a sua segunda
vinda para julgar o mundo. Referênci-
as: Lucas 24:51, 1ª Coríntios 15:4 e
Efésios 1:11, 20 e 4:10.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com

mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com temas varia-
dos sobre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é abalada.
“Disque Paz” é um ministério de
evangelização e aconselhamento que fun-
ciona 24 horas por dia. Este é um impor-
tante ministério de edificação para os cris-
tãos 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.

SECRETÁRIA DE FÉRIAS
Desde o dia 15 de janeiro até o dia

18 de fevereiro, a secretária da igreja,
Ana Paula está em gozo de férias. A Ev.
Ana Eliza está substituindo-a durante este
período.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músi-

cas cristãs clássicas e contemporâneas
de qualidade. A rádio pode ser acessada,
gratuitamente, pelo seguinte link: http:/
/www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
A partir da próxima quarta-feira, da-

remos início ao estudo no livro do profe-
ta Amós. Esse profeta iniciou o seu mi-
nistério, aproximadamente em 787 a. C.
O objeto e o lugar de seu trabalho foi no
reino do Norte, reino de Israel. Não era
filho de nenhum profeta. Recebeu um
chamado extraordinário. Suas profecias
falavam acerca dos juízos de Deus sobre
Israel e as nações ao seu derredor. Seu
forte encargo era advertir aos filhos de
Israel chamando-os ao arrependimento
para que se livrassem da punição e do
juízo divino. De acordo com o pastor e
escritor estadunidense de nossos dias, Dr.
Rev. Gary Smith: “O desenvolvimento do
movimento profético é um dos atos divi-
nos mais importantes na história de Is-
rael. Amós, um dos primeiros profetas
escritores, foi uma voz de Deus confron-
tando e desafiando os padrões de crença
e comportamento aceitos em Israel. Ain-
da que o cenário seja, algumas vezes,
estranho aos nossos dias, sua mensagem
tem significado teológico que remove a
casca do prazer, orgulho e tradição reli-
giosa com incrível habilidade. Sua men-
sagem e métodos retóricos estimulam o
leitor a deixar que a Palavra de Deus lhe
fale de uma forma nova”. Portanto, va-
mos todos participar do Estudo Bíblico,
próxima quarta-feira, às 20 horas, no
Salão Social que será ministrado pelo
Rev. José Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um dos meios de graça

estabelecidos por Deus para amadureci-
mento dos crentes, portanto, é essencial
para uma vida cristã abundante. De acor-
do com o Rev. John MacArthur, pastor e
escritor estadunidense de nossos dias: “a
oração é natural para o cristão. É a respi-
ração do crente. Alguns crentes andam
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Descrença e desesperança, em
relação ao futuro do Brasil, jorram de
diversas fontes em nosso país. Um
atenuado descrédito em relação a po-
lítica, a desenfreada e incontrolável
impunidade, impostos ainda mais pe-
sados, desemprego, escassez de
água, apagões, proliferação das dro-
gas, banalização sexual e tudo mais
que é noticiado diariamente.

A mídia se esforça para minimizar
o caos com seus programas humo-
rísticos, reality shows, novelas e fu-
tebol. Todavia, a sensação é que
tudo está sem brilho, opaco e amar-
go. Em 2014, nem mesmo a Copa
do Mundo conseguiu promover en-
tusiasmo na nação. As eleições tam-
bém contribuíram para gerar ainda
mais desânimo, afinal, eram os mes-
mos políticos com suas promessas
descaradamente enganosas.

Estamos no período em que to-
das as atenções se concentram no
Carnaval 2015, com suas apresen-
tações alegóricas e seus carros e
músicas celebrando uma alegria que
não existe. De acordo com o pastor
batista, Rev. Jerônimo Guerreiros, o
carnaval é um sofisma, mentira com
aparência de verdade: “Festa vi-
brante! Festa colossal! Festa de to-
dos: de plebeus e nobres; Que igua-
la, nas paixões, ricos e pobres. Festa
de esquecimento do passado, de
térreo paraíso simulado”.

O fato é que o carnaval não é
lícito (durante este período ocorre as
coisas mais ilícitas que o homem pode
fazer), não convém e muito menos
edifica. As paisagens das cidades
onde ocorrem os festejos carnava- Rev. Jefferson Batista Neres

lescos são transformadas em locais
de luxúria, devassidão, licenciosida-
de e pecados dos mais diversos.

Carnaval significa “a festa da
carne”. Nada mais contrário a Deus
e aos princípios de Sua Palavra.
Nada mais favorável aos excessos
dos corações pecaminosos dos ho-
mens. Historicamente o carnaval
sempre foi um período no q ual as
pessoas perdem o pudor e se en-
tregam de forma mais intensa aos
ilimitados impulsos de suas carnes.

É inacreditável a mobilidade dos
brasileiros para festejar diante do
caos e cantar em meio a tanta tra-
gédia. Isso revela o descompasso
da vida, a aniquilação do bom sen-
so. O povo brasileiro não tem moti-
vo para festejar, mas razões de so-
bra para buscar orientação de Deus
para a nação. Nossas atenções não
podem se desviar dos momentos
históricos que o país atravessa. A
igreja deve se mobilizar em orações
pelo presente e futuro do Brasil. A
Palavra de Deus repudia esta festa
da carnalidade e dos excessos pe-
caminosos. Que Deus derrame sua
graça e discernimento espiritual so-
bre a Sua igreja, a fim de que esta
se porte de maneira biblicamente
orientada em face do contexto
vivenciado pelo Brasil.

Extraído e adaptado da pastoral:
Carnaval 2015 com pano de

saco e cinzas, do Rev. Alexandre
Rodrigues Sena da Igreja

Presbiteriana da Gávea

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Fracelino,

Evandro, Tiago B., Marcelo, Arthur e
Rodrigo. Próxima semana: Wanderlú-
cio,  J. Cláudio, Thiago V., Antonio N. e
Geazi.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Midiam; Próximo

domingo: Rozadália e Lenir Teixeira.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-feira,

às 20 horas, Rodney e Márcia; Sexta-
feira, às 14 horas, dona Livramento.

Do Rev. José Marcos – Quinta-fei-
ra, às 14 horas, sr. Ataliba Barbosa; Sex-
ta-feira, às 14h30, Lília Maciel.

Do Rev. Alexandro – Quinta-fei-
ra, às 20h30, Edson Júnior.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, dona Noraci e sr. Júlio.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Ataliba Barbo-
sa; Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Darcy, mãe do Presb.
Lusérg io;  dona Fát ima Rodr igues
(3039-3196); dona Honorita Maria de
Jesus,  mãe Presb.  C ícero;  dona
Hormezinda (3532-2595); dona Lilian
Maciel; dona Maria Bernardina, mãe da
Mír ian;  dona Mar ia  Gr ippe;  dona
Marluce, esposa do sr. Takeu; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); Levi,
filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e dr. Antônio,
respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rev. Evando (8181-2424); sr.
Fernando Vieira.

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas
convêm; todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas

edificam” (1ª Coríntios 10:23)

Aniversariantes da Semana
15/02 Augusta Gomes da Silva ...................................................... 3354-4813 F
15/02 Aldo Antônio Alves ................................................................ 3397-4095
16/02 Barbara Torres Frazão ........................................................... 3264-9917
16/02 Emanoel Araujo da Silva Junior ................... 3372-1831 M 16/02/1995 17
16/02 Eduardo Teixeira Vasconcelos ........ QNM 4 – Conj. N – Casa 12 Ceilandia
17/02 Mateus Rabelo Monteiro ............................ Rua 12 – Ch. 139/1 - Casa 24
18/02 Rosimeire Silva Couto ........................................................... 3034-3656
19/02 Mauro César Cavalcante ....................................................... 3356-0528
19/02 Thaís Araújo de Andrade Frazão ............................................ 3355-6734
19/02 Marcelo Alves de Oliveira ...................................................... 3353-3294
20/02 Daniel Alves de Oliveira ........................................................ 3354-0587
20/02 Edson Azevedo Otaviano ............................. 3263-0583 M 20/02/1967 45
20/02 Miguel Santos Cruz de Castro .................... QNG 5 – Casa 6 – Taguatinga
20/02 Gabriel Santos Cruz de Castro .................. QNG 5 – Casa 6 – Taguatinga
21/02 Felipi Alves de Souza .............................. QNF 22 – Casa 19 – Taguatinga

OFICINA DORCAS
Amanhã, a partir das 14 horas, na

Oficina Dorcas, haverá um mutirão para
limpeza geral e lubrificação das máqui-
nas. O retorno às atividades será no dia
23 de fevereiro, às 14 horas.

SECRETÁRIOS ESCOLA DOMINICAL
Hoje, depois da Escola Dominical ha-

verá uma reunião dos seus secretários:
Presb. Saulo, dona Evaniza, dona
Rozadália, dona Valdivina, Carolina e Si-
mone, na sala da Classe I. Por favor, não
faltem.

CONSELHO DE ENSINO
Próximo domingo, depois da Escola

Dominical, na Sala da Classe II haverá
uma reunião do Conselho de Ensino. O
Conselho de Ensino é integrado por todo
o corpo docente de professores das clas-
ses de jovens e adultos e superintenden-
tes da Escola Dominical. Apelamos
encarecidamente a todos os professores
que, por favor, não faltem.

ESCOLINHA DE FUTEBOL
Há um trabalho esportivo de nossa

igreja, Jesus é 10, realizado aos sába-
dos, das 08h30 às 11h30, nas quadras,
sob a coordenação do Diego e do
Jefferson. Este projeto acontece desde
2007. Alcançou aproximadamente 500
crianças. Atualmente são 50 matricula-
das. Além do futebol é oferecido às cri-
anças da comunidade e da igreja a Pala-
vra de Deus. As atividades retornarão
após o período do carnaval.

ANIVERSÁRIO 2ª IPAL
A nossa igreja está convidada para

participar do segundo aniversário da 2ª
Igreja Presbiteriana de Águas Lindas –
2ª IPAL que acontecerá no próximo final
de semana: sábado, às 20 horas e do-
mingo, às 9 e às 19 horas.

OFERTA MISSIONÁRIA
Em decorrência do feriado prolonga-

do e as ausências de muitos irmãos em
viagem, a Oferta Missionária será alçada
no próximo domingo.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da Escola

Dominical, 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 de Moci-
dade. Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referidas reuni-
ões.

REV. JEFFERSON
Hoje, no culto à noite, o Rev. Jefferson

estará em missão da Comissão Executi-
va do PTAN, à 1ª Igreja Presbiteriana de
Ceilândia – 1ª IPC, razão pela qual esta-
rá ausente dos trabalhos vespertinos de
nossa igreja.

FIOS DE PRATA
Em 27 de fevereiro, às 16 horas, na

residência da dona Romana, na QNG 4,
Casa 8, será a abertura das atividades
do Grupo Fios de Prata. Sairemos do es-
tacionamento do templo, às 15h30. To-
dos os membros do referido grupo estão
convidados.

NOVOS CORISTAS
O Coral Cantares já retornou às suas

atividades. O Coral precisa de mais co-
ristas, especialmente a voz do baixo. Os
irmãos que possuem as aptidões para
desempenhar o ministério do canto na
igreja estão convocados para integrar o
Coral Cantares. Os interessados devem
ser membros da igreja, fiéis dizimistas e
firmar compromisso com a agenda do
nosso Coral: ensaios, participação nos
cultos solenes e programações especi-
ais. As inscrições poderão ser feitas com
os regentes do Coral, Hofmann e Presb.
Celso.

ACAMPADENTRO UPA
Desde sexta-feira, próxima passada,

até hoje, depois da Escola Dominical está
acontecendo o Acampadentro da UPA, nas
dependências do nosso templo. Foram
momentos preciosos de aprendizado da
Palavra de Deus, crescimento espiritual
e intensificação da comunhão.

ACAMPAMENTO FEMOTAN 2015
Desde sexta-feira, próxima passada,

até a próxima terça-feira está ocorrendo
o Acampamento da FEMOTAN, no Recan-
to Nova Esperança, em Águas Lindas -
GO. Vamos continuar orando por esta ati-
vidade com os jovens de nossa igreja.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E
DOAÇÃO DE SANGUE

Todos os anos,  a Confederação
Sinodal de Mocidades faz uma campa-
nha de doação de cestas básicas e de
sangue. Como não podia ser diferen-
te, este ano a campanha se iniciou em
1º de janeiro de 2015 e vai até o dia
16 de maio. Os itens da cesta básica
são estes: 5 kg de açúcar, 2 kg de fei-
jão, 1 kg de macarrão e 1 litro de óleo.
No caso de doações de sangue, os do-

tão abatidos e exaustos porque prende-
ram sua respiração espiritual, quando
deveriam estar abrindo seus corações
para Deus e recebendo o ar divino que os
cerca – a presença de Deus. Aquele que
não estiver fielmente em oração está
numa luta constante contra sua natureza
espiritual”. A Bíblia nos manda orar sem
cessar, 1ª Tessalonicenses 5:17. Como
orar sem cessar? Conforme o Rev. John
Piper, pastor e escritor estadunidense de
nosso dias, orar sem cessar é: “ver as
coisas do ponto de vista de Deus. É sentir
uma dor e pedir que Deus cure; deparar-
se com um problema e pedir a Deus que
o esclareça; é ver um irmão em necessi-
dade e orar por ele; ou ver alguém em
apuros e pedir a Deus que o liberte. É
manter comunhão com Deus, falar com
Ele a respeito daquilo que O está deson-
rando. A cada momento que vivemos
estamos louvando a Deus por coisas ma-
ravilhosas ou intercedendo por alguém”.
Portanto, com muita devoção vamos par-
ticipar da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela SAF.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Ensaio hoje, na

sala do Culto Mirim, após a Escola Domi-
nical; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian
Lima e Luciana Rangel; Próximo domin-
go: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) –
Hoje: Patrícia Ferreira e Antonia Silva;
Próximo domingo: Janete Crivelaro e
Milena Caires; MATERNAL 2 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Karen Cerqueira e Kataryne
Araújo; Próximo domingo: Kamila Santi-
ago e Jaciara Gonçalves. Observação:
Queridos professores, se por algum moti-
vo não puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avise com antecedência, para
que não haja prejuízo no ensino das cri-
anças; c) Escola Dominical: Senhores
pais, desde o dia 1º, até hoje, estudare-
mos uma série de lições sobre a Bíblia.
Há o momento chamado, “esquentando os
motores”. Ditamos o nome de um livro da
Bíblia e as crianças procuram até encontrá-
lo. Ganha pontos quem encontrar primei-
ro. Pedimos aos pais que façam esta ati-
vidade em casa com seus filhos, para que
eles possam manusear a Bíblia mais fa-
cilmente. Classe Única, para crianças de
4 a 11 anos, na sala do Culto Mirim; d)
Culto Infantil: Hoje, após o momento de
cânticos, na sala do Culto Mirim. Dirigen-
te: Ev. Ana Eliza; Próximo domingo: Diri-
gentes: Beatriz Machado e Victória Couto;
e) Reunião de Coordenação – Berçá-
rio: Reunião de Coordenação com toda

equipe, próximo domingo, após a Escola
Dominical, na sala do Berçário. ANOTEM
EM SUAS AGENDAS! Equipe: Josilene Ca-
valcante, Josiane Andrade, Lilian Lima,
Luciana Rangel, Wesdna Barros e Priscila
Barros; f) Próximo Domingo, Escola
Domiincal: Logo após a abertura da Es-
cola Dominical no templo, as crianças e
seus professores deverão ir para a sala
do Culto Mirim, onde teremos uma lição
especial de volta às aulas, com: Lição Bí-
blica, Louvor, Versículos, etc; g) UCP: Dia
28 de fevereiro, às 20 horas, em nosso
templo, ocorrerá a primeira programação
do ano com o tema: “Um Dia no Circo”.
Teremos brincadeiras, histórias, músicas
e muito mais, participe e convide seus
amiguinhos; h) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do Ministério
da Infância. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Próximo domingo estarão de folga,

pois, haverá uma Classe Única com o
Secretário Geral do Trabalho da Infância
da IPB, Rev. José Roberto Coelho.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 01/

03. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 12; Classe de Jovens,
Lição nº 6; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 3.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Saulo Resende; Próxi-

mo domingo: Presb. Cícero Celso.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Próximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Angelo e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael.
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A mídia se esforça para minimizar
o caos com seus programas humo-
rísticos, reality shows, novelas e fu-
tebol. Todavia, a sensação é que
tudo está sem brilho, opaco e amar-
go. Em 2014, nem mesmo a Copa
do Mundo conseguiu promover en-
tusiasmo na nação. As eleições tam-
bém contribuíram para gerar ainda
mais desânimo, afinal, eram os mes-
mos políticos com suas promessas
descaradamente enganosas.

Estamos no período em que to-
das as atenções se concentram no
Carnaval 2015, com suas apresen-
tações alegóricas e seus carros e
músicas celebrando uma alegria que
não existe. De acordo com o pastor
batista, Rev. Jerônimo Guerreiros, o
carnaval é um sofisma, mentira com
aparência de verdade: “Festa vi-
brante! Festa colossal! Festa de to-
dos: de plebeus e nobres; Que igua-
la, nas paixões, ricos e pobres. Festa
de esquecimento do passado, de
térreo paraíso simulado”.

O fato é que o carnaval não é
lícito (durante este período ocorre as
coisas mais ilícitas que o homem pode
fazer), não convém e muito menos
edifica. As paisagens das cidades
onde ocorrem os festejos carnava- Rev. Jefferson Batista Neres

lescos são transformadas em locais
de luxúria, devassidão, licenciosida-
de e pecados dos mais diversos.

Carnaval significa “a festa da
carne”. Nada mais contrário a Deus
e aos princípios de Sua Palavra.
Nada mais favorável aos excessos
dos corações pecaminosos dos ho-
mens. Historicamente o carnaval
sempre foi um período no q ual as
pessoas perdem o pudor e se en-
tregam de forma mais intensa aos
ilimitados impulsos de suas carnes.

É inacreditável a mobilidade dos
brasileiros para festejar diante do
caos e cantar em meio a tanta tra-
gédia. Isso revela o descompasso
da vida, a aniquilação do bom sen-
so. O povo brasileiro não tem moti-
vo para festejar, mas razões de so-
bra para buscar orientação de Deus
para a nação. Nossas atenções não
podem se desviar dos momentos
históricos que o país atravessa. A
igreja deve se mobilizar em orações
pelo presente e futuro do Brasil. A
Palavra de Deus repudia esta festa
da carnalidade e dos excessos pe-
caminosos. Que Deus derrame sua
graça e discernimento espiritual so-
bre a Sua igreja, a fim de que esta
se porte de maneira biblicamente
orientada em face do contexto
vivenciado pelo Brasil.
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cio,  J. Cláudio, Thiago V., Antonio N. e
Geazi.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Midiam; Próximo

domingo: Rozadália e Lenir Teixeira.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-feira,

às 20 horas, Rodney e Márcia; Sexta-
feira, às 14 horas, dona Livramento.

Do Rev. José Marcos – Quinta-fei-
ra, às 14 horas, sr. Ataliba Barbosa; Sex-
ta-feira, às 14h30, Lília Maciel.

Do Rev. Alexandro – Quinta-fei-
ra, às 20h30, Edson Júnior.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, dona Noraci e sr. Júlio.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Ataliba Barbo-
sa; Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Darcy, mãe do Presb.
Lusérg io;  dona Fát ima Rodr igues
(3039-3196); dona Honorita Maria de
Jesus,  mãe Presb.  C ícero;  dona
Hormezinda (3532-2595); dona Lilian
Maciel; dona Maria Bernardina, mãe da
Mír ian;  dona Mar ia  Gr ippe;  dona
Marluce, esposa do sr. Takeu; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); Levi,
filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e dr. Antônio,
respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rev. Evando (8181-2424); sr.
Fernando Vieira.

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas
convêm; todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas

edificam” (1ª Coríntios 10:23)

Aniversariantes da Semana
15/02 Augusta Gomes da Silva ...................................................... 3354-4813 F
15/02 Aldo Antônio Alves ................................................................ 3397-4095
16/02 Barbara Torres Frazão ........................................................... 3264-9917
16/02 Emanoel Araujo da Silva Junior ................... 3372-1831 M 16/02/1995 17
16/02 Eduardo Teixeira Vasconcelos ........ QNM 4 – Conj. N – Casa 12 Ceilandia
17/02 Mateus Rabelo Monteiro ............................ Rua 12 – Ch. 139/1 - Casa 24
18/02 Rosimeire Silva Couto ........................................................... 3034-3656
19/02 Mauro César Cavalcante ....................................................... 3356-0528
19/02 Thaís Araújo de Andrade Frazão ............................................ 3355-6734
19/02 Marcelo Alves de Oliveira ...................................................... 3353-3294
20/02 Daniel Alves de Oliveira ........................................................ 3354-0587
20/02 Edson Azevedo Otaviano ............................. 3263-0583 M 20/02/1967 45
20/02 Miguel Santos Cruz de Castro .................... QNG 5 – Casa 6 – Taguatinga
20/02 Gabriel Santos Cruz de Castro .................. QNG 5 – Casa 6 – Taguatinga
21/02 Felipi Alves de Souza .............................. QNF 22 – Casa 19 – Taguatinga


