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Pastoral
O meu socorro vem do Senhor

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 8:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 6:1-2
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. Robson Santos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 2ª Coríntios 12:7-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 108

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversa-

riantes  Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Vivemos dias difíceis, dias de inten-
sa violência, a qual, tem se propagado
de maneira diversificada. A violência tem
feito da sociedade atual um cenário som-
brio e assustador. Ela (violência) tem es-
tado presente no trânsito, nas escolas,
nos ambientes de trabalho, nas ruas e
infelizmente dentro de muitos lares. Não
obstante as agressões físicas, uma gran-
de onda de assaltos, furtos e roubos tem
assolado nosso país e vitimado muitas
pessoas. É possível afirmar pelo que te-
mos visto, ouvido e lido através dos mei-
os de comunicação que, essa onda de
violência dos dias atuais de maneira quase
geral tem intensificado em muitos de nós
uma forte sensação de insegurança, des-
confiança e medo.

As sensações acima descritas nos
têm feito lançar mão de muitos recursos
de segurança disponíveis hoje no mer-
cado, a fim de nos proteger e proteger
nossa família. No entanto, lá no fundo
todos nós sabemos da insuficiência des-
ses recursos. Sabemos que, “se o Se-
nhor não guardar a cidade, em vão,
vigia a sentinela”. Eu não me propo-
nho aqui a falar sobre medidas ou ma-
neiras de segurança, pois, não sou espe-
cialista na área. Contudo, me proponho
a falar e afirmar de onde e de quem vem
o socorro suficiente. Faço minhas as pa-
lavras do salmista “O meu socorro vem
do Senhor, que fez o céu e a terra”.
A luz dessa afirmação do salmista de que
“o meu socorro vem do Senhor” e do
restante do Salmo, afirmo que o nosso
socorro vem:

De um Deus soberano – O
versículo 1, aparece no português em
forma de pergunta “elevo os meus
olhos para os montes: de onde me
virá o socorro?”, mas, no original o tex-
to é uma afirmação e seria entendido
melhor da seguinte maneira: elevo os
meus olhos para aquele que criou
os montes. O salmista não volta seu
olhar para os montes, mas além deles.
Sua visão não se fixa pura e simples-
mente naquilo que é terreno, ele sabe
que o seu socorro vem de quem fez o Rev. Alexandro Luiz Ramos

céu e a terra. Ora, quem fez o céu e a
terra logicamente é maior do que am-
bos.

Nós não podemos fixar nossos olhos
pura e simplesmente aqui e nas coisas
daqui, mas, ao exemplo do salmista nos-
so olhar deve ir além do terreno. Quando
o salmista diz que o seu socorro vem do
Senhor que fez céu e terra ele na verda-
de nos mostra a suficiência de Deus. Isso
deve nos fazer pensar que, quando nós
buscamos não apenas o socorro de Deus,
mas buscamos o socorro em Deus, ele é
suficiente. Não há nenhum momento ou
circunstância em que Deus não possa nos
socorrer. E isso fica claro para nós ao lon-
go de todo este salmo que demonstra com
muita veemência que a soberania de Deus
se expressa também por meio do cuida-
do que Ele dispensa a cada um de Seus
filhos. No versículo 3 encontramos a se-
guinte afirmação: “ele não permitirá
que os teus pés vacilem; não dormi-
tará aquele que te guarda”. Ele não
permitirá que os meus pés vacilem ou que
os meus pés tropecem e eu venha a cair.
Isso significa que é o Senhor quem cuida
da minha vida, quem guia meus passos,
quem guia meu caminho e conduz minha
história. E ele faz isso constantemente,
diferentemente dos homens. O salmista
usa a figura do guarda e diz que o Senhor
não dormita, não dorme, não pestaneja e
nem cochila. Sua guarda é constante e
permanente. Deus é maior do que os ho-
mens e isso nos mostra que o Seu socor-
ro é melhor, é suficiente e é constante.

Nossa vida é cheia de oscilações,
somos vulneráveis e inconstantes em
vários aspectos. Mas o Deus que nos so-
corre não. Deus não oscila em nada e
nem tampouco está sujeito às limitações
humanas. Seu cuidado nos livra da que-
da, preserva nossa vida, livra-nos do mal
e nos dá condições de realizarmos nos-
sas atividades diárias. Busque a cada dia,
o socorro, do Senhor porque Ele é bom e
Seu socorro é constante.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Angelo e Diác. Robson;

Próximo domingo: Diác. Rodrigo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona Mar-
ta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio, J.

Cláudio, Thiago V., Antonio N. e Geazi.
Próxima semana: Diêgo, Will iam,
Moisés F., Demetrius, Ataliba.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir Teixeira;

Próximo domingo: Conceni e Miriam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Diác. Robson Rangel e famí-
lia; Quinta-feira, às 16 horas, Presb.
Pedro e família.

Do Rev. José Marcos – Quarta-
feira, às 14 horas, dona Maria Gripe;
Quinta-feira , às 14h30, dona
Hormezinda.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20horas, Igor de Souza; Quinta-fei-
ra, às 20horas, Edson Júnior; Sábado,
às 16 horas, Marcos Augusto.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, sr. Hélio e dona Eliana.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Ataliba Barbosa; Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber; Diác.
sr. Manoel, pai do Presb. Natanael; dona
Darcy, mãe do Presb. Lusérgio; dona Fá-
tima 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. Takeu; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); Levi, fi-
lho da irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela e sr. Antônio, respectiva-
mente, sobrinha e pai da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274); Rev.
Evando (8181-2424); sr. Fernando Vieira.

Salmo 121:1-8

Aniversariantes da Semana
23/02 Isabela Honorato Andriazzi ......................................................3353-2231
23/02 Isaías Teles da Silva ...............................................................9986-6561
24/02 Domingos José e Silva .............. QNM 38 – Conj. C – Casa 39 – Ceilândia
24/02 Lílian Rodrigues Lima ..............................................................9658-5632
24/02 Joice Torres Frazão .................................................................9385-7763
27/02 Conceni de Souza Oliveira ......................................................3202-4988
27/02 Anderson Lousan do Nascimento N. Poubel ..............................8586-8888
27/02 Rosangela Alves Otaviano .......................................................3263-0583
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AO REV. JOSÉ ROBERTO
O Rev. José Roberto Coelho é Secre-

tário Geral do Trabalho Infantil da IPB e
membro do Presbitério Sul da Paraíba-
PB. Hoje será o nosso preletor, na Escola
Dominical sobre o tema: “O Papel da Fa-
mília na Educação Cristã dos Filhos”. A
esse amado irmão as nossas boas vin-
das seguidas de nossas súplicas a Deus
pelos trabalhos deste dia.

PROFESSORES
Em decorrência de Classe Única com

o Rev. José Roberto, os professores das
Classes de Adultos estão de folga neste
domingo.

OFICINA DORCAS
Amanhã, a partir das 14 horas, na

Praça do Bicalho será o retorno às ativi-
dades da Oficina Dorcas.

CONSELHO DE ENSINO
Hoje, 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 Classes de Jovens e Adul-
tos e Superintendentes da Escola Domini-
cal. Apelamos encarecidamente a todos os
professores que, por favor, não faltem.

REUNIÃO DE OBREIROS
“Procura apresentar-te a Deus

aprovado, como obreiro que não tem
de que se envergonhar, que mane-
ja bem a palavra da verdade” (2ª
Timóteo 2:15). Próxima sexta-feira, no
Salão Social, a partir das 10 horas, o Rev.
Jefferson reunir-se-á com todos os nos-
sos obreiros para tratar de diversas ma-
térias de ordem administrativa. Após a
reunião será servido um almoço de con-
fraternização.

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 já retornaram.

ANIVERSÁRIO 2ª IPAL
A nossa igreja está convidada para

participar do segundo aniversário da 2ª
Igreja Presbiteriana de Águas Lindas –
2ª IPAL, que está ocorrendo neste final
de semana. Hoje, às 9 e às 19 horas.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Domini-

cal, haverá o momento para a participa-

ção individual de cada irmão desta igre-
ja no importante, necessário e gratifican-
te ministério missionário. Vamos todos,
com alegria e entusiasmo, participar de
tão relevante ministério.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramentos

instituídos pelo Senhor Jesus. É um san-
to sinal e um selo do Pacto da Graça, por
meio do qual recebemos graça da parte
de Deus. A sua prática é essencial para
o crescimento na fé. Participar da Santa
Ceia é dever de todo aquele que verda-
deiramente crê no Senhor Jesus, que se
santifica e tem a esperança e a certeza
da vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram pelo
Batismo e Pública Profissão de Fé. Por-
tanto, próximo domingo, conforme nos-
so bom costume, por ocasião do culto,
será ministrada a Santa Ceia do Senhor:
“Examine-se, pois, o homem a si
mesmo, e, assim, coma do pão, e
beba do cálice” (1ª Coríntios 11:28).

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Dominical, as

plenárias da SAF, UPH e UPA ocorrerão
respectivamente, Sala da Classe I, Sala
da Classe II e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos sócios
gera prejuízos às referidas reuniões.

PLENÁRIA UMP
A plenária da UMP será realizada no

próximo domingo, na sala da mocidade,
após a Escola Dominical. Todos os jovens
estão convocados.

UPA
Próxima sexta-feira, às 18h30, na

casa da Amanda, haverá o Cine UPA. A
Kombi sairá da porta do templo às 17h30.
Todos os adolescentes estão convidados
a participar desta programação. Não fi-
que de fora.

FIOS DE PRATA
Na próxima sexta-feira, às 16 horas,

na residência da dona Romana, na QNG
4, Casa 8, será a abertura das ativida-
des do Grupo Fios de Prata. Sairemos do
estacionamento 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 coris-
tas, especialmente a voz do baixo. Os ir-
mãos que possuem as aptidões para de-
sempenhar o ministério do canto na igreja
estão convocados para integrar o Coral
Cantares. Os interessados devem ser
membros da igreja, fiéis dizimistas e fir-
mar compromisso com a agenda do nosso

Palavra de Deus lhe fale de uma forma
nova”. Portanto, vamos todos participar do
Estudo Bíblico, próxima quarta-feira, às 20
horas, no Salão Social que será ministra-
do pelo Rev. Alexandro.

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
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,
Josilene Cavalcante e Josiane Andrade;
Próximo domingo: Lílian Lima e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) –
Hoje: Janete Crivelaro e Milena Caires;
Próximo domingo: Patrícia Ferreira e
Antonia Silva; MATERNAL 2 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Kamila Santiago e Jaciara Gon-
çalves; Próximo domingo: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo. Observa-
ção: Queridos professores, se por algum
motivo 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, estamos
estudando uma série de lições sobre a
Bíblia. Há o momento chamado, “esquen-
tando os motores”, quando ditamos o nome
de um livro da Bíblia e as crianças procu-
ram até encontrá-lo. Ganha pontos quem
encontrar primeiro. Pedimos aos pais que

façam esta atividade em casa com seus
filhos, para que eles possam manusear a
Bíblia mais facilmente. 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. Dirigente: Ev. Ana Eliza; Próximo
domingo: Culto Mirim; e) Reunião de
Coordenação – Berçário: Reunião de co-
ordenação com toda equipe, PRÓXIMO
DOMINGO, após a Escola Dominical, na
sala do Berçário. ANOTEM EM SUAS
AGENDAS! Equipe: Josilene Cavalcante,
Josiane Andrade, Lílian Lima, Luciana
Rangel, Wesdna Barros e Priscila Barros;
f) Abertura dos Trabalhos do Minis-
tério da Infância: Hoje, logo após a aber-
tura da Escola Dominical no templo, as
crianças e seus professores deverão ir
para a sala do Culto Mirim, onde teremos
uma lição especial com: Lição Bíblica, Lou-
vores, Versículos, etc; g) UCP: Próximo
sábado, às 20 horas, em nosso templo,
teremos a primeira programação do ano
com o tema: “Um dia no Circo”. Haverá
brincadeiras, histórias, músicas e muito
mais, participe e convide seus amigui-
nhos; h) Queridos Pais: Para o salutar
andamento das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é muito importan-
te as crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades 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 01/03. Classe I – Presb. Pedro; Clas-
se II – Presb. Joel; Classe III – Presb.
Eliezer; Classe IV – Fabrício; Classe V –
Rev. Jefferson; Classe de Jovens –
Presb. Paulinho; Classe de Adolescen-
tes – Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 01/

03. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 13; Classe de Jovens,
Lição nº 6; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 2.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero Celso; Próxi-

mo domingo: Presb. Eliezer Targino.

PIANISTAS
Hoje: Luciano; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.



Coral: ensaios, participação nos cultos so-
lenes e programações especiais. As inscri-
ções poderão ser feitas com os regentes
do Coral, Hofmann e Presb. Celso.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E
DOAÇÃO DE SANGUE

Todos os anos, a Confederação
Sinodal de Mocidades faz uma campanha
de doação de cestas básicas e de san-
gue. Como não podia ser diferente, este
ano a campanha se iniciou em 1º de ja-
neiro de 2015 e vai até o dia 16 de
maio. Os itens da cesta básica são es-
tes: 5 kg de arroz, 5 kg de açúcar, 2 kg
de feijão, 1 kg de macarrão e 1 litro de
óleo. No caso de doações de sangue, os
doadores 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 Igreja, pois, o
importante é ajudar aos necessitados.
Mais informações com o Diác. Anderson
Poubel e com o irmão Hugo Ferreira.

FOTOS SITE
Hoje, no Salão Social, após a Escola

Dominical e do Culto à Noite, o Diác.
Sandro irá fotografar os Diáconos de nossa
igreja para atualização do site. Além das
fotos será necessário que os Diáconos in-
formem ao Diác. Sandro, os períodos dos
mandatos já exercidos na 2ª IPT. Solicita-
mos aos irmãos Diáconos que venham uni-
formizados. No próximo domingo, depois
do culto à noite será a vez dos presbíteros
atualizarem suas fotos e dados.

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 Tânia. A ins-
crição 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 aco-
modações, o local e os serviços ofereci-
dos são excelentes e atendem perfeita-
mente as demandas do nosso Encontro
de Casais. Garanta a sua inscrição.

BATE-PAPO DE CASAIS
Próximo sábado, às 20 horas, na re-

sidência do casal Fabrício e Meiriane, os
casais da nossa igreja estão convidados
para o primeiro Bate-Papo de Casais

de 2015, sob o tema: O que pode for-
talecer o relacionamento conjugal?
Durante o Bate-Papo dos casais haverá
uma programação direcionada para as
crianças, no templo de nossa igreja. Os
interessados em participar, favor confir-
mar presença com a Equipe de Casais.
Pedimos a todos a observação da pontu-
alidade, a fim de aproveitarmos da me-
lhor maneira possível o nosso tempo.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedien-

tes na nossa igreja: Rev. Jefferson, ter-
ças e sextas-feiras, das 8 às 12 horas e
das 14 às 18 horas; quartas e quintas-
feiras, das 14 às 18 horas; Rev. José
Marcos, terças a sextas-feiras, das 8 às
12 horas; Rev. Alexandro, terças a sex-
tas-feiras, das 8 às 12 horas; Ev. Ana
Eliza, terças, quintas e sextas-feiras,
das 8 às 12 horas e quartas-feiras das
14 às 17 horas; Administrador, segun-
da a sexta-feira, das 8 às 18 horas; Te-
souraria, segundas e sextas-feiras, das
9 às 12 horas e Secretaria, segundas
às sextas-feiras, das 08h30 às 12 horas
e das 13 às 17h30.

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 contas
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.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Hoje, mais do que nunca, os cristãos

precisam estar preparados para defen-
der a sua fé. Considerando a estimativa
que o Movimento New Age (Nova Era)
possui, cerca de 25 milhões de membros,
além do surgimento de novas seitas, a fé
cristã é desafiada de todos os lados –
desde dúvidas lançadas sobre a exatidão
da Bíblia até a negação da existência de
Jesus. Josh McDowell é reconhecido como
um dos principais defensores da fé nos
Estados Unidos. Agora você pode ter o
melhor da sua pesquisa no livro, Evidên-
cias da Fé Cristã. Nele você encontrará
as informações que precisa sobre varia-
dos assuntos dentro destas categorias:
A Bíblia e sua confiabilidade, responden-
do aos críticos da Bíblia; Jesus: Sua hu-
manidade e Sua divindade, o cristianis-
mo comparado com outras religiões, as
perguntas mais frequentes sobre o cris-
tianismo e a singularidade da experiên-
cia cristã. Você ainda encontrará surpre-
endentes evidências sobre arqueologia,
milagres, ressureição de Jesus, criação,
demônios... e muito mais. Além disso,
este livro traz a história pessoal de Josh,
o relato de como ele (então um cético
convicto) passou a acreditar em Cristo,
de cuja existência havia duvidado.

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

José Marcos estará ministrando o Estudo
Bíblico na 2ª Igreja Presbiteriana em
Águas Lindas-GO e no culto estará na 3ª
Congregação em Águas Lindas-GO, as-
sistindo pastoralmente àqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 52: Como foi Cristo exal-

tado na sua ressurreição? Resposta:
Cristo foi exaltado na sua ressurreição em
não ter visto a corrupção na morte (pela
qual não era possível que Ele fosse reti-
do), e o mesmo corpo em que sofrera,
com as suas propriedades essenciais (sem
a mortalidade e outras enfermidades co-
muns a esta vida), tendo realmente unido
à sua alma, ressurgiu dentre os mortos
ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e
por essa ressurreição declarou-se Filho de
Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter
vencido a morte e aquele que tinha o po-
der sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e
dos mortos. Tudo isto fez Ele na sua ca-
pacidade representativa, corno Cabeça da
sua Igreja, para a justificação e vivificação
dela na graça, apoio contra os inimigos, e
para lhe assegurar sua ressurreição dos
mortos no último dia. Referências: Sal-

mo 16:10; Lucas 24:39; João 2:19 e
10:18; Atos 2:24; Romanos 1:4, 4:25, 6:9
e 14:9; 1ª Coríntios 15:21-22; Efésios
1:22-23; Hebreus 2:14; 1ª Tessalonicen-
ses 4:14 e Apocalipse 1:18.

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.

CATECÚMENOS
Daremos início à nova temporada da

Classe de Catecúmenos. Portanto, os ir-
mãos oriundos de outra denominação
recebidos pelo Conselho, e os que dese-
jarem realizar a sua pública profissão de
fé deverão participar desta classe. As
matrículas poderão ser efetuadas com os
secretários da Escola Dominical.

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
Iniciamos os estudos no livro do pro-

feta 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 cha-
mado extraordinário. Suas profecias fala-
vam acerca dos juízos de Deus sobre Is-
rael e as nações ao seu derredor. Seu for-
te 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 movimen-
to profético é um dos atos divinos mais
importantes na história de Israel. Amós,
um dos primeiros profetas escritores, foi
uma voz de Deus confrontando e desafi-
ando os padrões de crença e comporta-
mento aceitos em Israel. Ainda que o ce-
nário seja, algumas vezes, estranho aos
nossos dias, sua mensagem tem significa-
do teológico que remove a casca do pra-
zer, orgulho e tradição religiosa com incrí-
vel habilidade. Sua mensagem e métodos
retóricos estimulam o leitor a deixar que a



Coral: ensaios, participação nos cultos so-
lenes e programações especiais. As inscri-
ções poderão ser feitas com os regentes
do Coral, Hofmann e Presb. Celso.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E
DOAÇÃO DE SANGUE

Todos os anos, a Confederação
Sinodal de Mocidades faz uma campanha
de doação de cestas básicas e de san-
gue. Como não podia ser diferente, este
ano a campanha se iniciou em 1º de ja-
neiro de 2015 e vai até o dia 16 de
maio. Os itens da cesta básica são es-
tes: 5 kg de arroz, 5 kg de açúcar, 2 kg
de feijão, 1 kg de macarrão e 1 litro de
óleo. No caso de doações de sangue, os
doadores 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 Igreja, pois, o
importante é ajudar aos necessitados.
Mais informações com o Diác. Anderson
Poubel e com o irmão Hugo Ferreira.

FOTOS SITE
Hoje, no Salão Social, após a Escola

Dominical e do Culto à Noite, o Diác.
Sandro irá fotografar os Diáconos de nossa
igreja para atualização do site. Além das
fotos será necessário que os Diáconos in-
formem ao Diác. Sandro, os períodos dos
mandatos já exercidos na 2ª IPT. Solicita-
mos aos irmãos Diáconos que venham uni-
formizados. No próximo domingo, depois
do culto à noite será a vez dos presbíteros
atualizarem suas fotos e dados.

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 Tânia. A ins-
crição 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 aco-
modações, o local e os serviços ofereci-
dos são excelentes e atendem perfeita-
mente as demandas do nosso Encontro
de Casais. Garanta a sua inscrição.

BATE-PAPO DE CASAIS
Próximo sábado, às 20 horas, na re-

sidência do casal Fabrício e Meiriane, os
casais da nossa igreja estão convidados
para o primeiro Bate-Papo de Casais

de 2015, sob o tema: O que pode for-
talecer o relacionamento conjugal?
Durante o Bate-Papo dos casais haverá
uma programação direcionada para as
crianças, no templo de nossa igreja. Os
interessados em participar, favor confir-
mar presença com a Equipe de Casais.
Pedimos a todos a observação da pontu-
alidade, a fim de aproveitarmos da me-
lhor maneira possível o nosso tempo.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedien-

tes na nossa igreja: Rev. Jefferson, ter-
ças e sextas-feiras, das 8 às 12 horas e
das 14 às 18 horas; quartas e quintas-
feiras, das 14 às 18 horas; Rev. José
Marcos, terças a sextas-feiras, das 8 às
12 horas; Rev. Alexandro, terças a sex-
tas-feiras, das 8 às 12 horas; Ev. Ana
Eliza, terças, quintas e sextas-feiras,
das 8 às 12 horas e quartas-feiras das
14 às 17 horas; Administrador, segun-
da a sexta-feira, das 8 às 18 horas; Te-
souraria, segundas e sextas-feiras, das
9 às 12 horas e Secretaria, segundas
às sextas-feiras, das 08h30 às 12 horas
e das 13 às 17h30.

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 contas
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.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Hoje, mais do que nunca, os cristãos

precisam estar preparados para defen-
der a sua fé. Considerando a estimativa
que o Movimento New Age (Nova Era)
possui, cerca de 25 milhões de membros,
além do surgimento de novas seitas, a fé
cristã é desafiada de todos os lados –
desde dúvidas lançadas sobre a exatidão
da Bíblia até a negação da existência de
Jesus. Josh McDowell é reconhecido como
um dos principais defensores da fé nos
Estados Unidos. Agora você pode ter o
melhor da sua pesquisa no livro, Evidên-
cias da Fé Cristã. Nele você encontrará
as informações que precisa sobre varia-
dos assuntos dentro destas categorias:
A Bíblia e sua confiabilidade, responden-
do aos críticos da Bíblia; Jesus: Sua hu-
manidade e Sua divindade, o cristianis-
mo comparado com outras religiões, as
perguntas mais frequentes sobre o cris-
tianismo e a singularidade da experiên-
cia cristã. Você ainda encontrará surpre-
endentes evidências sobre arqueologia,
milagres, ressureição de Jesus, criação,
demônios... e muito mais. Além disso,
este livro traz a história pessoal de Josh,
o relato de como ele (então um cético
convicto) passou a acreditar em Cristo,
de cuja existência havia duvidado.

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

José Marcos estará ministrando o Estudo
Bíblico na 2ª Igreja Presbiteriana em
Águas Lindas-GO e no culto estará na 3ª
Congregação em Águas Lindas-GO, as-
sistindo pastoralmente àqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 52: Como foi Cristo exal-

tado na sua ressurreição? Resposta:
Cristo foi exaltado na sua ressurreição em
não ter visto a corrupção na morte (pela
qual não era possível que Ele fosse reti-
do), e o mesmo corpo em que sofrera,
com as suas propriedades essenciais (sem
a mortalidade e outras enfermidades co-
muns a esta vida), tendo realmente unido
à sua alma, ressurgiu dentre os mortos
ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e
por essa ressurreição declarou-se Filho de
Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter
vencido a morte e aquele que tinha o po-
der sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e
dos mortos. Tudo isto fez Ele na sua ca-
pacidade representativa, corno Cabeça da
sua Igreja, para a justificação e vivificação
dela na graça, apoio contra os inimigos, e
para lhe assegurar sua ressurreição dos
mortos no último dia. Referências: Sal-

mo 16:10; Lucas 24:39; João 2:19 e
10:18; Atos 2:24; Romanos 1:4, 4:25, 6:9
e 14:9; 1ª Coríntios 15:21-22; Efésios
1:22-23; Hebreus 2:14; 1ª Tessalonicen-
ses 4:14 e Apocalipse 1:18.

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.

CATECÚMENOS
Daremos início à nova temporada da

Classe de Catecúmenos. Portanto, os ir-
mãos oriundos de outra denominação
recebidos pelo Conselho, e os que dese-
jarem realizar a sua pública profissão de
fé deverão participar desta classe. As
matrículas poderão ser efetuadas com os
secretários da Escola Dominical.

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
Iniciamos os estudos no livro do pro-

feta 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 cha-
mado extraordinário. Suas profecias fala-
vam acerca dos juízos de Deus sobre Is-
rael e as nações ao seu derredor. Seu for-
te 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 movimen-
to profético é um dos atos divinos mais
importantes na história de Israel. Amós,
um dos primeiros profetas escritores, foi
uma voz de Deus confrontando e desafi-
ando os padrões de crença e comporta-
mento aceitos em Israel. Ainda que o ce-
nário seja, algumas vezes, estranho aos
nossos dias, sua mensagem tem significa-
do teológico que remove a casca do pra-
zer, orgulho e tradição religiosa com incrí-
vel habilidade. Sua mensagem e métodos
retóricos estimulam o leitor a deixar que a



Pastoral
O meu socorro vem do Senhor

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 8:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 6:1-2
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. Robson Santos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 2ª Coríntios 12:7-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 108

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversa-

riantes  Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Vivemos dias difíceis, dias de inten-
sa violência, a qual, tem se propagado
de maneira diversificada. A violência tem
feito da sociedade atual um cenário som-
brio e assustador. Ela (violência) tem es-
tado presente no trânsito, nas escolas,
nos ambientes de trabalho, nas ruas e
infelizmente dentro de muitos lares. Não
obstante as agressões físicas, uma gran-
de onda de assaltos, furtos e roubos tem
assolado nosso país e vitimado muitas
pessoas. É possível afirmar pelo que te-
mos visto, ouvido e lido através dos mei-
os de comunicação que, essa onda de
violência dos dias atuais de maneira quase
geral tem intensificado em muitos de nós
uma forte sensação de insegurança, des-
confiança e medo.

As sensações acima descritas nos
têm feito lançar mão de muitos recursos
de segurança disponíveis hoje no mer-
cado, a fim de nos proteger e proteger
nossa família. No entanto, lá no fundo
todos nós sabemos da insuficiência des-
ses recursos. Sabemos que, “se o Se-
nhor não guardar a cidade, em vão,
vigia a sentinela”. Eu não me propo-
nho aqui a falar sobre medidas ou ma-
neiras de segurança, pois, não sou espe-
cialista na área. Contudo, me proponho
a falar e afirmar de onde e de quem vem
o socorro suficiente. Faço minhas as pa-
lavras do salmista “O meu socorro vem
do Senhor, que fez o céu e a terra”.
A luz dessa afirmação do salmista de que
“o meu socorro vem do Senhor” e do
restante do Salmo, afirmo que o nosso
socorro vem:

De um Deus soberano – O
versículo 1, aparece no português em
forma de pergunta “elevo os meus
olhos para os montes: de onde me
virá o socorro?”, mas, no original o tex-
to é uma afirmação e seria entendido
melhor da seguinte maneira: elevo os
meus olhos para aquele que criou
os montes. O salmista não volta seu
olhar para os montes, mas além deles.
Sua visão não se fixa pura e simples-
mente naquilo que é terreno, ele sabe
que o seu socorro vem de quem fez o Rev. Alexandro Luiz Ramos

céu e a terra. Ora, quem fez o céu e a
terra logicamente é maior do que am-
bos.

Nós não podemos fixar nossos olhos
pura e simplesmente aqui e nas coisas
daqui, mas, ao exemplo do salmista nos-
so olhar deve ir além do terreno. Quando
o salmista diz que o seu socorro vem do
Senhor que fez céu e terra ele na verda-
de nos mostra a suficiência de Deus. Isso
deve nos fazer pensar que, quando nós
buscamos não apenas o socorro de Deus,
mas buscamos o socorro em Deus, ele é
suficiente. Não há nenhum momento ou
circunstância em que Deus não possa nos
socorrer. E isso fica claro para nós ao lon-
go de todo este salmo que demonstra com
muita veemência que a soberania de Deus
se expressa também por meio do cuida-
do que Ele dispensa a cada um de Seus
filhos. No versículo 3 encontramos a se-
guinte afirmação: “ele não permitirá
que os teus pés vacilem; não dormi-
tará aquele que te guarda”. Ele não
permitirá que os meus pés vacilem ou que
os meus pés tropecem e eu venha a cair.
Isso significa que é o Senhor quem cuida
da minha vida, quem guia meus passos,
quem guia meu caminho e conduz minha
história. E ele faz isso constantemente,
diferentemente dos homens. O salmista
usa a figura do guarda e diz que o Senhor
não dormita, não dorme, não pestaneja e
nem cochila. Sua guarda é constante e
permanente. Deus é maior do que os ho-
mens e isso nos mostra que o Seu socor-
ro é melhor, é suficiente e é constante.

Nossa vida é cheia de oscilações,
somos vulneráveis e inconstantes em
vários aspectos. Mas o Deus que nos so-
corre não. Deus não oscila em nada e
nem tampouco está sujeito às limitações
humanas. Seu cuidado nos livra da que-
da, preserva nossa vida, livra-nos do mal
e nos dá condições de realizarmos nos-
sas atividades diárias. Busque a cada dia,
o socorro, do Senhor porque Ele é bom e
Seu socorro é constante.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Angelo e Diác. Robson;

Próximo domingo: Diác. Rodrigo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona Mar-
ta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio, J.

Cláudio, Thiago V., Antonio N. e Geazi.
Próxima semana: Diêgo, Will iam,
Moisés F., Demetrius, Ataliba.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir Teixeira;

Próximo domingo: Conceni e Miriam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Diác. Robson Rangel e famí-
lia; Quinta-feira, às 16 horas, Presb.
Pedro e família.

Do Rev. José Marcos – Quarta-
feira, às 14 horas, dona Maria Gripe;
Quinta-feira , às 14h30, dona
Hormezinda.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20horas, Igor de Souza; Quinta-fei-
ra, às 20horas, Edson Júnior; Sábado,
às 16 horas, Marcos Augusto.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, sr. Hélio e dona Eliana.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Ataliba Barbosa; Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber; Diác.
sr. Manoel, pai do Presb. Natanael; dona
Darcy, mãe do Presb. Lusérgio; dona Fá-
tima 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. Takeu; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); Levi, fi-
lho da irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela e sr. Antônio, respectiva-
mente, sobrinha e pai da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274); Rev.
Evando (8181-2424); sr. Fernando Vieira.

Salmo 121:1-8

Aniversariantes da Semana
23/02 Isabela Honorato Andriazzi ......................................................3353-2231
23/02 Isaías Teles da Silva ...............................................................9986-6561
24/02 Domingos José e Silva .............. QNM 38 – Conj. C – Casa 39 – Ceilândia
24/02 Lílian Rodrigues Lima ..............................................................9658-5632
24/02 Joice Torres Frazão .................................................................9385-7763
27/02 Conceni de Souza Oliveira ......................................................3202-4988
27/02 Anderson Lousan do Nascimento N. Poubel ..............................8586-8888
27/02 Rosangela Alves Otaviano .......................................................3263-0583

AO REV. JOSÉ ROBERTO
O Rev. José Roberto Coelho é Secre-

tário Geral do Trabalho Infantil da IPB e
membro do Presbitério Sul da Paraíba-
PB. Hoje será o nosso preletor, na Escola
Dominical sobre o tema: “O Papel da Fa-
mília na Educação Cristã dos Filhos”. A
esse amado irmão as nossas boas vin-
das seguidas de nossas súplicas a Deus
pelos trabalhos deste dia.

PROFESSORES
Em decorrência de Classe Única com

o Rev. José Roberto, os professores das
Classes de Adultos estão de folga neste
domingo.

OFICINA DORCAS
Amanhã, a partir das 14 horas, na

Praça do Bicalho será o retorno às ativi-
dades da Oficina Dorcas.

CONSELHO DE ENSINO
Hoje, 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 Classes de Jovens e Adul-
tos e Superintendentes da Escola Domini-
cal. Apelamos encarecidamente a todos os
professores que, por favor, não faltem.

REUNIÃO DE OBREIROS
“Procura apresentar-te a Deus

aprovado, como obreiro que não tem
de que se envergonhar, que mane-
ja bem a palavra da verdade” (2ª
Timóteo 2:15). Próxima sexta-feira, no
Salão Social, a partir das 10 horas, o Rev.
Jefferson reunir-se-á com todos os nos-
sos obreiros para tratar de diversas ma-
térias de ordem administrativa. Após a
reunião será servido um almoço de con-
fraternização.

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 já retornaram.

ANIVERSÁRIO 2ª IPAL
A nossa igreja está convidada para

participar do segundo aniversário da 2ª
Igreja Presbiteriana de Águas Lindas –
2ª IPAL, que está ocorrendo neste final
de semana. Hoje, às 9 e às 19 horas.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Domini-

cal, haverá o momento para a participa-

ção individual de cada irmão desta igre-
ja no importante, necessário e gratifican-
te ministério missionário. Vamos todos,
com alegria e entusiasmo, participar de
tão relevante ministério.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramentos

instituídos pelo Senhor Jesus. É um san-
to sinal e um selo do Pacto da Graça, por
meio do qual recebemos graça da parte
de Deus. A sua prática é essencial para
o crescimento na fé. Participar da Santa
Ceia é dever de todo aquele que verda-
deiramente crê no Senhor Jesus, que se
santifica e tem a esperança e a certeza
da vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram pelo
Batismo e Pública Profissão de Fé. Por-
tanto, próximo domingo, conforme nos-
so bom costume, por ocasião do culto,
será ministrada a Santa Ceia do Senhor:
“Examine-se, pois, o homem a si
mesmo, e, assim, coma do pão, e
beba do cálice” (1ª Coríntios 11:28).

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Dominical, as

plenárias da SAF, UPH e UPA ocorrerão
respectivamente, Sala da Classe I, Sala
da Classe II e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos sócios
gera prejuízos às referidas reuniões.

PLENÁRIA UMP
A plenária da UMP será realizada no

próximo domingo, na sala da mocidade,
após a Escola Dominical. Todos os jovens
estão convocados.

UPA
Próxima sexta-feira, às 18h30, na

casa da Amanda, haverá o Cine UPA. A
Kombi sairá da porta do templo às 17h30.
Todos os adolescentes estão convidados
a participar desta programação. Não fi-
que de fora.

FIOS DE PRATA
Na próxima sexta-feira, às 16 horas,

na residência da dona Romana, na QNG
4, Casa 8, será a abertura das ativida-
des do Grupo Fios de Prata. Sairemos do
estacionamento 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 coris-
tas, especialmente a voz do baixo. Os ir-
mãos que possuem as aptidões para de-
sempenhar o ministério do canto na igreja
estão convocados para integrar o Coral
Cantares. Os interessados devem ser
membros da igreja, fiéis dizimistas e fir-
mar compromisso com a agenda do nosso

Palavra de Deus lhe fale de uma forma
nova”. Portanto, vamos todos participar do
Estudo Bíblico, próxima quarta-feira, às 20
horas, no Salão Social que será ministra-
do pelo Rev. Alexandro.

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
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,
Josilene Cavalcante e Josiane Andrade;
Próximo domingo: Lílian Lima e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) –
Hoje: Janete Crivelaro e Milena Caires;
Próximo domingo: Patrícia Ferreira e
Antonia Silva; MATERNAL 2 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Kamila Santiago e Jaciara Gon-
çalves; Próximo domingo: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo. Observa-
ção: Queridos professores, se por algum
motivo 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, estamos
estudando uma série de lições sobre a
Bíblia. Há o momento chamado, “esquen-
tando os motores”, quando ditamos o nome
de um livro da Bíblia e as crianças procu-
ram até encontrá-lo. Ganha pontos quem
encontrar primeiro. Pedimos aos pais que

façam esta atividade em casa com seus
filhos, para que eles possam manusear a
Bíblia mais facilmente. 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. Dirigente: Ev. Ana Eliza; Próximo
domingo: Culto Mirim; e) Reunião de
Coordenação – Berçário: Reunião de co-
ordenação com toda equipe, PRÓXIMO
DOMINGO, após a Escola Dominical, na
sala do Berçário. ANOTEM EM SUAS
AGENDAS! Equipe: Josilene Cavalcante,
Josiane Andrade, Lílian Lima, Luciana
Rangel, Wesdna Barros e Priscila Barros;
f) Abertura dos Trabalhos do Minis-
tério da Infância: Hoje, logo após a aber-
tura da Escola Dominical no templo, as
crianças e seus professores deverão ir
para a sala do Culto Mirim, onde teremos
uma lição especial com: Lição Bíblica, Lou-
vores, Versículos, etc; g) UCP: Próximo
sábado, às 20 horas, em nosso templo,
teremos a primeira programação do ano
com o tema: “Um dia no Circo”. Haverá
brincadeiras, histórias, músicas e muito
mais, participe e convide seus amigui-
nhos; h) Queridos Pais: Para o salutar
andamento das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é muito importan-
te as crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades 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 01/03. Classe I – Presb. Pedro; Clas-
se II – Presb. Joel; Classe III – Presb.
Eliezer; Classe IV – Fabrício; Classe V –
Rev. Jefferson; Classe de Jovens –
Presb. Paulinho; Classe de Adolescen-
tes – Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 01/

03. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 13; Classe de Jovens,
Lição nº 6; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 2.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero Celso; Próxi-

mo domingo: Presb. Eliezer Targino.

PIANISTAS
Hoje: Luciano; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.



Pastoral
O meu socorro vem do Senhor

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 8:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 6:1-2
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. Robson Santos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 2ª Coríntios 12:7-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 108

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversa-

riantes  Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Vivemos dias difíceis, dias de inten-
sa violência, a qual, tem se propagado
de maneira diversificada. A violência tem
feito da sociedade atual um cenário som-
brio e assustador. Ela (violência) tem es-
tado presente no trânsito, nas escolas,
nos ambientes de trabalho, nas ruas e
infelizmente dentro de muitos lares. Não
obstante as agressões físicas, uma gran-
de onda de assaltos, furtos e roubos tem
assolado nosso país e vitimado muitas
pessoas. É possível afirmar pelo que te-
mos visto, ouvido e lido através dos mei-
os de comunicação que, essa onda de
violência dos dias atuais de maneira quase
geral tem intensificado em muitos de nós
uma forte sensação de insegurança, des-
confiança e medo.

As sensações acima descritas nos
têm feito lançar mão de muitos recursos
de segurança disponíveis hoje no mer-
cado, a fim de nos proteger e proteger
nossa família. No entanto, lá no fundo
todos nós sabemos da insuficiência des-
ses recursos. Sabemos que, “se o Se-
nhor não guardar a cidade, em vão,
vigia a sentinela”. Eu não me propo-
nho aqui a falar sobre medidas ou ma-
neiras de segurança, pois, não sou espe-
cialista na área. Contudo, me proponho
a falar e afirmar de onde e de quem vem
o socorro suficiente. Faço minhas as pa-
lavras do salmista “O meu socorro vem
do Senhor, que fez o céu e a terra”.
A luz dessa afirmação do salmista de que
“o meu socorro vem do Senhor” e do
restante do Salmo, afirmo que o nosso
socorro vem:

De um Deus soberano – O
versículo 1, aparece no português em
forma de pergunta “elevo os meus
olhos para os montes: de onde me
virá o socorro?”, mas, no original o tex-
to é uma afirmação e seria entendido
melhor da seguinte maneira: elevo os
meus olhos para aquele que criou
os montes. O salmista não volta seu
olhar para os montes, mas além deles.
Sua visão não se fixa pura e simples-
mente naquilo que é terreno, ele sabe
que o seu socorro vem de quem fez o Rev. Alexandro Luiz Ramos

céu e a terra. Ora, quem fez o céu e a
terra logicamente é maior do que am-
bos.

Nós não podemos fixar nossos olhos
pura e simplesmente aqui e nas coisas
daqui, mas, ao exemplo do salmista nos-
so olhar deve ir além do terreno. Quando
o salmista diz que o seu socorro vem do
Senhor que fez céu e terra ele na verda-
de nos mostra a suficiência de Deus. Isso
deve nos fazer pensar que, quando nós
buscamos não apenas o socorro de Deus,
mas buscamos o socorro em Deus, ele é
suficiente. Não há nenhum momento ou
circunstância em que Deus não possa nos
socorrer. E isso fica claro para nós ao lon-
go de todo este salmo que demonstra com
muita veemência que a soberania de Deus
se expressa também por meio do cuida-
do que Ele dispensa a cada um de Seus
filhos. No versículo 3 encontramos a se-
guinte afirmação: “ele não permitirá
que os teus pés vacilem; não dormi-
tará aquele que te guarda”. Ele não
permitirá que os meus pés vacilem ou que
os meus pés tropecem e eu venha a cair.
Isso significa que é o Senhor quem cuida
da minha vida, quem guia meus passos,
quem guia meu caminho e conduz minha
história. E ele faz isso constantemente,
diferentemente dos homens. O salmista
usa a figura do guarda e diz que o Senhor
não dormita, não dorme, não pestaneja e
nem cochila. Sua guarda é constante e
permanente. Deus é maior do que os ho-
mens e isso nos mostra que o Seu socor-
ro é melhor, é suficiente e é constante.

Nossa vida é cheia de oscilações,
somos vulneráveis e inconstantes em
vários aspectos. Mas o Deus que nos so-
corre não. Deus não oscila em nada e
nem tampouco está sujeito às limitações
humanas. Seu cuidado nos livra da que-
da, preserva nossa vida, livra-nos do mal
e nos dá condições de realizarmos nos-
sas atividades diárias. Busque a cada dia,
o socorro, do Senhor porque Ele é bom e
Seu socorro é constante.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Angelo e Diác. Robson;

Próximo domingo: Diác. Rodrigo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona Mar-
ta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio, J.

Cláudio, Thiago V., Antonio N. e Geazi.
Próxima semana: Diêgo, Will iam,
Moisés F., Demetrius, Ataliba.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir Teixeira;

Próximo domingo: Conceni e Miriam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Diác. Robson Rangel e famí-
lia; Quinta-feira, às 16 horas, Presb.
Pedro e família.

Do Rev. José Marcos – Quarta-
feira, às 14 horas, dona Maria Gripe;
Quinta-feira , às 14h30, dona
Hormezinda.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20horas, Igor de Souza; Quinta-fei-
ra, às 20horas, Edson Júnior; Sábado,
às 16 horas, Marcos Augusto.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, sr. Hélio e dona Eliana.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Ataliba Barbosa; Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber; Diác.
sr. Manoel, pai do Presb. Natanael; dona
Darcy, mãe do Presb. Lusérgio; dona Fá-
tima 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. Takeu; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); Levi, fi-
lho da irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela e sr. Antônio, respectiva-
mente, sobrinha e pai da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274); Rev.
Evando (8181-2424); sr. Fernando Vieira.

Salmo 121:1-8

Aniversariantes da Semana
23/02 Isabela Honorato Andriazzi ......................................................3353-2231
23/02 Isaías Teles da Silva ...............................................................9986-6561
24/02 Domingos José e Silva .............. QNM 38 – Conj. C – Casa 39 – Ceilândia
24/02 Lílian Rodrigues Lima ..............................................................9658-5632
24/02 Joice Torres Frazão .................................................................9385-7763
27/02 Conceni de Souza Oliveira ......................................................3202-4988
27/02 Anderson Lousan do Nascimento N. Poubel ..............................8586-8888
27/02 Rosangela Alves Otaviano .......................................................3263-0583


