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Pastoral

Natal: O amor de Deus

Culto de Louvor

CANTATA DE NATAL:

O AMOR DE DEUS

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 230

  2. Oração

  3. Leitura Bíblica:

2ª Coríntios 8:9

  4. Mensagem:

Rev. Jefferson

  5. Equipe: Atos de Louvor

(2 cânticos)

  6. Pastorais

  7. Cantata de Natal:

“O amor de Deus”

Coral Perfeito Louvor

  8. Oração Final

  9.  Impetração da Bênção

10. Amém Tríplice

POSLÚDIO

Estamos nos aproximando do

Natal. Esta data tem marcado o ca-

lendário universal há séculos. O que

é o Natal? Para o comércio, o Natal é

um período singular de oportunidade

para auferir substancial lucro finan-

ceiro. O consumo é estimulado ao

máximo. As pessoas estão tomadas

do “espírito natalino” e, são

compelidas a comprar sem medir as

consequências. O Serviço de Prote-

ção ao Crédito oferece propostas

irrecusáveis para “limpar o nome” dos

consumidores inadimplentes. Esses

clientes passam poucos dias com o

“nome limpo”, pois, em decorrência de

tanta euforia desgovernada de con-

sumo se vêem novamente

inadimplentes. A compra de presen-

tes é motivada pela sensibilidade à

flor da pele para homenagear pes-

soas queridas.

Além do mecanismo consumista,

outra definição perigosa do Natal é a

centralização de figuras folclóricas

como o papai noel, anões, renas, tre-

nó, neve e assim por diante. Todo esse

aparato tem ofuscado o verdadeiro

sentido do Natal. As crianças ficam

fascinadas pelo “bom velhinho” que

presenteia a todos aqueles que fize-

ram o bem ao longo do ano.

Mas o que é o Natal para os cris-

tãos? No Natal cristão há lugar para

confraternização familiar e a troca de

presentes, mas essas ações não per-

fazem o Natal cristão em sua essên-

cia. O cerne do Natal cristão é o amor

de Deus manifestado em uma frágil

manjedoura. O Natal comunica que o

amor de Deus não se limitou às Pala-

vras, mas foi cabalmente demonstra-

do em uma ação completamente ab-

negada. O amor de Deus não termi-

nou com a impressão da Lei em tábu-

as de pedras, mas foi impresso nas Rev. Jefferson Batista Neres

páginas da nossa vida. De acordo com

o Rev. Hernandes Dias Lopes, pastor

e escritor da nossa querida IPB: “Je-

sus deixou a glória eterna que tinha com

o Pai, a companhia dos anjos, e veio ao

mundo, nasceu de mulher, nasceu sob

a lei, para viver entre nós e ser um de

nós, exceto no pecado”.

Cristo sendo Rico: Ele é o Criador

e Senhor de todo o vasto universo. Ri-

quezas e glória procedem dEle, Ele do-

mina sobre tudo e todos, nas mãos dEle

está o poder, e a honra e a glória para

sempre, 1º Crônicas 29:12. Ele é o Me-

diador, Sustentador e Redentor de toda

a Criação.

Cristo se fez pobre: Nasceu em

uma família pobre, não deitou em um

berço esplêndido, o Filho do Homem

não tinha onde reclinar a cabeça, não

teve tudo de bom e do melhor em Seu

crescimento, mas a pobreza de Jesus

aponta para a Sua condição, “e o Ver-

bo se fez carne”. Ele se fez pobre ao

se tornar um homem, pois, a diferen-

ça entre a existência divina e a huma-

na é infinita.

Ao se fazer pobre para nos enri-

quecer, Cristo comunicou a inefável

graça de Deus. Essa Graça é o amor

incondicional que se desdobra para

a salvação de quem não merece. O

nosso Senhor desceu das alturas das

riquezas para a profundidade da po-

breza. O Rev. Matthew Henry, pastor

e escritor inglês do século dezoito

orou: “Bendito Senhor, de que rique-

zas te rebaixastes por nós, a que po-

breza! E a que riquezas nos elevastes

por meio da tua pobreza!” Portanto, o

Natal cristão considera seriamente a

manifestação da maravilhosa graça

de Deus no nascimento de Jesus Cris-

to, nosso Salvador.

ça da Igreja, enquanto concílio, não indi-

cará candidatos ou partidos políticos. A

comunidade será orientada a buscar in-

formações referentes a esses candida-

tos; 4ª) Tomar conhecimento do relató-

rio da comissão de construção. Conside-

rando a situação financeira da Igreja e o

andamento das obras da fundação da

edificação, retomar a discussão referen-

te a construção da 5ª Congregação em

Águas Lindas-GO a partir da reunião de

março de 2015; 5ª) Autorizar a aquisi-

ção e instalação da sarça da IPB no púl-

pito da nave do templo; 6ª) Autorizar a

aquisição de novos computadores, com

configurações mais modernas e

atualizadas, para o departamento infan-

til e para a secretaria; 7ª) Nos termos do

Art. 16, alínea “e”, receber por jurisdição

ex-officio a irmã Sônia Barreto Sathler;

8ª) Receber, nos termos do Art. 16, alí-

nea “b”, como membros comungantes na

4ª Congregação os irmãos: Matheus

Tassandiny Silva, Gabriela Nazareth Sil-

va e Maria Epifânia Rodrigues Silva; 9ª)

Receber, nos termos do art. 16, alínea

“a”, como membros comungantes na 4ª

Congregação os irmãos: Cristiane

Nazareth Silva, Lucas Thainan Caires

Meira, Huxley Azevedo Reis.

Ata nº 860 – Data: 07/09/2014

1ª) Após ser ouvido e avaliado pelo

Conselho, o Rev. Alexandro Luiz Ramos

aceita o convite para pastor auxiliar da

2ª IPT no ano de 2015.

Ata nº 861 – Data: 23/09/2014

1ª) Passa-se a apuração das indica-

ções as vagas ao Presbiterato, 2 vagas,

e ao Diaconato, 3 vagas; 2ª) Receber

pedido e conceder carta de transferência

aos irmãos Alexandre Vieira Figueiredo,

Mariana Moura Prates Figueiredo e de sua

filha Beatriz Prates Figueiredo, para a

Igreja Presbiteriana de Canela-RSul, ro-

gando a Deus que continuem sendo bên-

ção naquela nova comunidade

Rev. Jefferson Batista Neres

Presidente do Conselho

Presb. Marcus Kleber Eler Viana

Secretário de Atas

“Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico,

se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos

tornásseis ricos” (2ª Coríntios 8:9)

Aniversariantes da Semana

07/12 Rev. Evando Honorato de Oliveira ........................................... 3036-1999

07/12 Beatriz Patres Figueiredo ......................................................... 3561-5083

07/12 Jéssica Barbosa da Silva .........................................................................

07/12 Jaciara Cristina Gonçalves....................................................... 8602-3708

09/12 Emanoel Araújo da Silva ......................................................... 3372-1831

10/12 Daniel Medeiros de Souza ....................................................... 8106-3708

12/12 Vitor Honorado Andriazzi ......................................................... 8104-0952

13/12 Alexandre Oliveira Silva .......................................................... 3597-2928
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Natal: O amor de Deus

Culto de Louvor

CANTATA DE NATAL:

O AMOR DE DEUS

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 230

  2. Oração

  3. Leitura Bíblica:

2ª Coríntios 8:9

  4. Mensagem:

Rev. Jefferson

  5. Equipe: Atos de Louvor

(2 cânticos)

  6. Pastorais
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Estamos nos aproximando do

Natal. Esta data tem marcado o ca-

lendário universal há séculos. O que

é o Natal? Para o comércio, o Natal é

um período singular de oportunidade

para auferir substancial lucro finan-

ceiro. O consumo é estimulado ao

máximo. As pessoas estão tomadas

do “espírito natalino” e, são

compelidas a comprar sem medir as

consequências. O Serviço de Prote-

ção ao Crédito oferece propostas

irrecusáveis para “limpar o nome” dos

consumidores inadimplentes. Esses

clientes passam poucos dias com o

“nome limpo”, pois, em decorrência de

tanta euforia desgovernada de con-

sumo se vêem novamente

inadimplentes. A compra de presen-

tes é motivada pela sensibilidade à

flor da pele para homenagear pes-

soas queridas.

Além do mecanismo consumista,

outra definição perigosa do Natal é a

centralização de figuras folclóricas

como o papai noel, anões, renas, tre-

nó, neve e assim por diante. Todo esse

aparato tem ofuscado o verdadeiro

sentido do Natal. As crianças ficam

fascinadas pelo “bom velhinho” que

presenteia a todos aqueles que fize-

ram o bem ao longo do ano.

Mas o que é o Natal para os cris-

tãos? No Natal cristão há lugar para

confraternização familiar e a troca de

presentes, mas essas ações não per-

fazem o Natal cristão em sua essên-

cia. O cerne do Natal cristão é o amor

de Deus manifestado em uma frágil

manjedoura. O Natal comunica que o

amor de Deus não se limitou às Pala-

vras, mas foi cabalmente demonstra-

do em uma ação completamente ab-

negada. O amor de Deus não termi-

nou com a impressão da Lei em tábu-

as de pedras, mas foi impresso nas Rev. Jefferson Batista Neres

páginas da nossa vida. De acordo com

o Rev. Hernandes Dias Lopes, pastor

e escritor da nossa querida IPB: “Je-

sus deixou a glória eterna que tinha com

o Pai, a companhia dos anjos, e veio ao

mundo, nasceu de mulher, nasceu sob

a lei, para viver entre nós e ser um de

nós, exceto no pecado”.

Cristo sendo Rico: Ele é o Criador

e Senhor de todo o vasto universo. Ri-

quezas e glória procedem dEle, Ele do-

mina sobre tudo e todos, nas mãos dEle

está o poder, e a honra e a glória para

sempre, 1º Crônicas 29:12. Ele é o Me-

diador, Sustentador e Redentor de toda

a Criação.

Cristo se fez pobre: Nasceu em

uma família pobre, não deitou em um

berço esplêndido, o Filho do Homem

não tinha onde reclinar a cabeça, não

teve tudo de bom e do melhor em Seu

crescimento, mas a pobreza de Jesus

aponta para a Sua condição, “e o Ver-

bo se fez carne”. Ele se fez pobre ao

se tornar um homem, pois, a diferen-

ça entre a existência divina e a huma-

na é infinita.

Ao se fazer pobre para nos enri-

quecer, Cristo comunicou a inefável

graça de Deus. Essa Graça é o amor

incondicional que se desdobra para

a salvação de quem não merece. O

nosso Senhor desceu das alturas das

riquezas para a profundidade da po-

breza. O Rev. Matthew Henry, pastor

e escritor inglês do século dezoito

orou: “Bendito Senhor, de que rique-

zas te rebaixastes por nós, a que po-

breza! E a que riquezas nos elevastes

por meio da tua pobreza!” Portanto, o

Natal cristão considera seriamente a

manifestação da maravilhosa graça

de Deus no nascimento de Jesus Cris-

to, nosso Salvador.

ça da Igreja, enquanto concílio, não indi-

cará candidatos ou partidos políticos. A

comunidade será orientada a buscar in-

formações referentes a esses candida-

tos; 4ª) Tomar conhecimento do relató-

rio da comissão de construção. Conside-

rando a situação financeira da Igreja e o

andamento das obras da fundação da

edificação, retomar a discussão referen-

te a construção da 5ª Congregação em

Águas Lindas-GO a partir da reunião de

março de 2015; 5ª) Autorizar a aquisi-

ção e instalação da sarça da IPB no púl-

pito da nave do templo; 6ª) Autorizar a

aquisição de novos computadores, com

configurações mais modernas e

atualizadas, para o departamento infan-

til e para a secretaria; 7ª) Nos termos do

Art. 16, alínea “e”, receber por jurisdição

ex-officio a irmã Sônia Barreto Sathler;

8ª) Receber, nos termos do Art. 16, alí-

nea “b”, como membros comungantes na

4ª Congregação os irmãos: Matheus

Tassandiny Silva, Gabriela Nazareth Sil-

va e Maria Epifânia Rodrigues Silva; 9ª)

Receber, nos termos do art. 16, alínea

“a”, como membros comungantes na 4ª

Congregação os irmãos: Cristiane

Nazareth Silva, Lucas Thainan Caires

Meira, Huxley Azevedo Reis.

Ata nº 860 – Data: 07/09/2014

1ª) Após ser ouvido e avaliado pelo

Conselho, o Rev. Alexandro Luiz Ramos

aceita o convite para pastor auxiliar da

2ª IPT no ano de 2015.

Ata nº 861 – Data: 23/09/2014

1ª) Passa-se a apuração das indica-

ções as vagas ao Presbiterato, 2 vagas,

e ao Diaconato, 3 vagas; 2ª) Receber

pedido e conceder carta de transferência

aos irmãos Alexandre Vieira Figueiredo,

Mariana Moura Prates Figueiredo e de sua

filha Beatriz Prates Figueiredo, para a

Igreja Presbiteriana de Canela-RSul, ro-

gando a Deus que continuem sendo bên-

ção naquela nova comunidade

Rev. Jefferson Batista Neres

Presidente do Conselho

Presb. Marcus Kleber Eler Viana

Secretário de Atas

“Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico,

se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos

tornásseis ricos” (2ª Coríntios 8:9)
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CANTATAS

Adquirimos 1.000 exemplares do

Cada Dia de Natal e anexamos às datas

das nossas “Cantatas de Natal”. Cada ir-

mão poderá levá-los, a fim de entregá-

los para pessoas não cristãs. O material

estará disponível em uma das mesinhas

da saída do templo. A partir de hoje, com

o Coral Perfeito Louvor, daremos início

as nossas Cantatas de Natal. Próximo

domingo Coral Canto Livre; dia 21, Co-

ral Cantares; e no dia 24, às 18h30, cul-

to com a participação de todos os corais.

Vamos, pois, orar, divulgar e participar.

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.

FORMATURA

O Ev. Fernando Henrique Ribeiro é um

dos Formandos do Seminário Presbiteria-

no de Brasília – SPB neste ano de 2014.

Toda a igreja está convidada para parti-

cipar da Solenidade de Culto e Colação

de Grau a realizar-se no próximo sába-

do, às 19h30, na nave da Igreja Presbi-

teriana Nacional – IPN.

NOVOS MEMBROS

“Diariamente perseveravam unâ-

nimes no templo, partiam o pão de

casa em casa e tomavam as suas re-

feições com alegria e singeleza de co-

ração, louvando a Deus e contando

com a simpatia de todo o povo. En-

quanto isso, acrescentava-lhes o Se-

nhor, dia a dia, os que iam sendo sal-

vos” (Atos 2:46-47). No domingo, próxi-

mo passado, no culto da noite, foi recebido

por profissão de fé e batismo o Thiago de

Almeida Carvalho. Hoje, por jurisdição a

pedido, membros comungantes: Sônia

Barreto Sathler, Jordana Barreto Sathler;

membros não-comungantes: Arthur Barreto

Sathler Costa e Gabriel Barreto Sathler

Costa. A estes irmãos as nossas boas vin-

das seguidas de nossas súplicas a Deus para

que sejam uma bênção em nossa igreja e

a igreja seja uma bênção na vida deles.

EV. SILVIO

No domingo próximo passado, nas

dependências da 3ª Congregação em

Águas Lindas de Goiás, após ter exami-

nado o Ev. Sivio Sérgio Geraldini, o Con-

selho decidiu convidá-lo para assumir o

campo da 2ª IPT em Arinos-MG, de 1º de

janeiro a 31 de dezembro de 2015. A este

precioso irmão, as nossas boas vidas se-

guidas de nossas súplicas ao Deus Todo-

Poderoso pelo êxito do seu trabalho.

DIRETORIAS PARA 2015

Foi eleita pelo seu plenário e aprova-

do pelo Conselho a seguinte diretoria, para

2015, do Grupo Fios de Prata: Presi-

dente: Meire Fabíola A. P. Silva; Vice-Pre-

sidente: Marta Resende Faria; 1ª Secre-

tária: Salvina Gomes de Almeida; 2ª Se-

cretária: Diva de Paula Soares; Tesou-

reira: Lúcia Magali de Resende.

CHAMADOS 2015

Superintendentes: Silvia Raquel R.

Machado e Karine Bastos de Araújo. Se-

cretários: Saulo Batista Resende,

Evaniza de Melo Resende, Carolina Ro-

drigues da Silva, Rozadália Andrade Ra-

mos e Valdivina Margarida Vieira Figuei-

redo. Professores: a) Adultos: Rev.

Jefferson, Rev. Alexandro Ramos, Presb.

Cícero, Presb. Eliezer, Presb. Israel, Presb.

Joel, Presb. Marcus, Presb. Paulo, Presb.

Pedro, Presb. Sóstenes, Presb. Kleber da

Silva Cavalcante, Diác. Sandro Daniel

Soares, Diác. Wesley Carneiro de Araú-

jo, Fabrício Duarte Caires, Saulo Dias Pe-

reira, Sônia Lúcia Breder Guimarães,

Wanildete Neri de Barros Ferreira e

Rosângela V. Campos Dantas. b) Jovens

e adolescentes: Rev. Alexandro Ramos,

Carolina Torres Oliveira, Vanessa e Presb.

Lusérgio. Casais para o trabalho com

o adolescentes: Diác. Sandro e Cláudia

Rodrigues Sardenberg Soares, Diác. José

Cláudio de Andrade e Josiane de Souza

Andrade, Diác. Elizeu da Silva Couto e Lígia

Maria Machado Couto, Janivaldo Souza de

Oliveira e Aparecida Andréia Santanna de

Oliveira e Diác. Antônio Nonato Neto e

Antônia Maria Ferreira da Silva. Regen-

tes: Luciano Breder Guimarães, Celso

Alexandre e Hofmann Carvalho Bispo.

Pianistas: Hofmann, Nathália, Beatriz e

Liane Resende Nery.  Departamento In-

fantil: Berçário: Josilene Cavalcante,

Josiane Andrade, Lilian Lima, Luciana

Rangel e Noraci Bastos. Maternal 1: Pa-

trícia Ferreira, Carolina Bezerra, Antonia

Silva, Janete Crivelaro e Romilda Assun-

ção. Maternal 2: Jaciara Gonçalves,

Karen Carolyne, Kataryne Araújo,

Crisonéia Brito, Sonia Rodrigues e Nyda

Rodrigues. Jardim 1: Natália Couto, An-

derson Poubel, Érica Araújo e Emanuel Jr.

Jardim 2: Saulo Novaes, Raissa Manso,

Eliete Soares e Carina Almeida. Primá-

rio 1: Andréia Moura e Débora Mendes.

Primário 2: Marcelie Honorato e Raquel

SONOPLASTIA

Hoje: Diác. Júlio e Diác. Ângelo; Pró-

ximo domingo: Diác. Robson e Mauro.

RECEPCIONISTAS

Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Sr. Cláudio e Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Nesta semana: Thiago V., Moisés F.,

J. Francelino, Tiago B., Elizeu. Próxima

semana: Sandro, Anderson, Wesley,

Moisés C., Emanoel.

CHAZINHO

Hoje: Tânia e Gilvânia; Próximo

domingo: Solange e Eliana.

VISITAS PASTORAIS

Do Rev. Jefferson – Serão

marcadas pela secretária da igreja, me-

diante as necessidades e solicitações dos

irmãos.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-

ra, às 14h30, Rev. Evando, essa visita é

juntamente com a SAF; Quarta-feira,

às 14h30, dona Lília Maciel.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às

20 horas, Sr. Júlio e Noraci.

INTERCESSÃO

Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-

2424); Rev. Benon e dona Alzira (3352-

1274); dona Fátima Rodrigues (3039-

3196); dona Hormezinda (3532-2595);

Patrícia Vieira (3358-5160); dona Terezi-

nha Queiroz (3354-5079); dona Maria

Grippe; dona Raquel de Melo; Cícero

Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;

Rafaela, sobrinha da Hélia; dona Honorita

Maria de Jesus, mãe Presb. Cícero; Levi,

filho da irmã Joselina; Ataliba Barbosa;

dona Ocinéia; dona Lilian Maciel; dona Elza

Eli, mãe do Presb. Lutércio e avó do Diác.

Anderson; Pedro Rodrigues, irmão Presb.

Argimiro.

DECISÕES DO CONSELHO

O Conselho da Igreja em suas últi-

mas reuniões tomou as seguintes deci-

sões:

Ata nº 858 – Data: 08/08/2014

1ª) Nos termos do Art. 83, alínea “e”,

da CI/IPB julgar regular a Assembleia

Extraordinária da Igreja, realizada em 20

de julho de 2014, que elegeu o Rev.

Jefferson Batista Neres como pastor efe-

tivo da Igreja para o período entre 2015

e 2018; 2ª) Nos termos do Art. 34, alí-

nea “c”, com a indicação do pastor efeti-

vo, designar para 2015 como pastor au-

xiliar, o Rev. José Marcos de Oliveira Sil-

va; 3ª) Distribuir os campos de trabalho

da 2ª IPT para 2015 – Sede: Rev.

Jefferson, Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nasci-

mento, para o trabalho infantil e mais um

pastor auxiliar, preferencialmente para os

trabalhos da UMP e UPA, a ser convida-

do; Assistência pastoral às Congrega-

ções: Rev. José Marcos; Congregação em

Garapuava-MG: Ev. Valdemir Belarmino

da Silva; 4ª Congregação em Águas Lin-

das-GO: Ev. Ronaldo Paixão Meira dos

Santos; 3ª Congregação em Águas Lin-

das-GO: Ev. Willian Ronan de Oliveira;

Congregação em Santa Maria-DF: Ev.

Rogério Pereira Balbino; 4ª) Nos termos

do Art. 9º, § 1º e alínea “a”, convocar a

Assembleia Geral da igreja para se reu-

nir Extraordinariamente, no dia 28 de

setembro de 2014, com prévias para o

dia 21 de setembro de 2014, para a elei-

ção ou reeleição de 2 (dois) presbíteros,

3 (três) diáconos para sede, 2 (dois)

diáconos para a Congregação em Santa

Maria e 1 (um) diácono para a 3ª Con-

gregação em Águas Lindas-GO; 5ª) To-

mar conhecimento da carta com pedido

de auxilio financeiro encaminhado pela

1ª Igreja Presbiteriana de Águas Lindas.

Atender ao pedido e doar R$ 15.000,00

(quinze mil reais), a ser entregue em 3

parcelas mensais de R$ 5.000,00; 6ª) Nos

termos do Art. 16, alínea “d”, receber

como membros comungantes, na sede,

as irmãs Ana Regina Ferreira Silva, Karen

Silveira Rodrigues, Maria do Livramento

Silveira, Crícia Mariana Maurício e sua

filha Isabelle Catarine Maurício. Na 4ª

Congregação em Águas Lindas: Silvânia

Gomes Pereira Nazareth. Na Congrega-

ção em Garapuava-MG: Euline Sirino Vas-

concelos, Maria Osmira Farias da Silva e

José Maria Marques da Silva; 7ª) Tomar

conhecimento do relatório final da comis-

são de exame de contas de 2013. Apro-

var as contas da Igreja no ano de 2013,

em seus termos; 8ª) Nomear comissão

de exame para o exame das contas de

2014, formada pelos presbíteros Paulo,

Emanoel e Lusérgio.

Ata nº 859 – Data: 05/09/2014

1ª) Convidar o Rev. Alexandro Luís

Ramos, pastor titular da Igreja Presbite-

riana de Arraias-TO, para ministrar aula

na Classe da Mocidade e pregar no culto

do dia 7 de setembro de 2014, com vis-

tas ao pastorado auxiliar da Igreja; 2ª)

Tomar conhecimento da convocação da

Reunião Extraordinária do PTAN, a ser

realizada no dia 13 de setembro, a partir

das 8 horas nas dependências da 1ª IP

de Taguatinga. Representará a Igreja o

Presb. Pedro Leandro; 3ª) Em relação aos

candidatos a cargos políticos, a lideran-



Santos. Intermediário: Rosângela Gon-

çalves e Crícia Mariano. Culto Infantil:

Évila Cavalcante, Arthur Kishima, Victória

Couto e Beatriz Machado. Culto Mirim:

Andrea Cristina, Lucas Silva e Mateus

Cavalcante. UCP: Dic. Emanuel Araújo e

Vanessa Cristina. Perfeito Louvor:

Giselle Honorato Sábado Legal: Mirian

Couto, Elizeu Couto, Claudia Soares,

Geane Machado e Olívia Cieslak.  Coor-

denadora Geral do Ministério da In-

fância: Ev. Ana Eliza Nascimento.

POSSE

A posse de todas as diretorias das so-

ciedades internas e de todos os indicados

pelo Conselho será no culto da vigília, às

22h30 do dia 31 de dezembro de 2014.

COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS

A Comissão de exame de livros da

tesouraria e atas das sociedades inter-

nas de 2014 é composta pelos seguintes

irmãos: Presb. Natanael Machado e Presb.

Pedro Leandro.

AOS SECRETÁRIOS E TESOUREIROS

Os secretários e tesoureiros de to-

das as sociedades internas (ano de 2014)

deverão entregar os livros de atas e da

tesouraria de suas respectivas socieda-

des ao Presb. Eliezer até hoje para se-

rem examinados pelo Conselho.

REV. JOSÉ MARCOS

Hoje, o Rev. José Marcos estará na

Congregação em Santa Maria, assistindo

pastoralmente aqueles irmãos.

XII ORDINÁRIA PTAN

A XII Reunião Ordinária do Presbitério

de Taguatinga Norte – PTAN está convocada

para ocorrer a partir da próxima quarta-fei-

ra, às 20 horas até o dia 14 de dezembro,

nas dependências de nosso templo. Vamos,

pois, orar por tão importante reunião.

LISTA DOS DIZIMISTAS

“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 janelas do céu

e não derramar sobre vós bênção sem

medida” (Malaquias 3:10). Mantenhamo-

nos fiéis na entrega dos nossos dízimos e

ofertas. Solicitamos a todos os irmãos

que confirmem seus nomes na lista

de dizimistas fixada no mural do Sa-

lão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA

Em sua obra, O que todo presbite-

riano inteligente precisa saber, pela

editora Z3, o Rev. Adão Carlos do Nasci-

mento salienta que uma das coisas mais

importantes para todo grupo é ter a cons-

ciência clara da sua identidade e objeti-

vos. A identidade tem a ver com as raízes,

a história e as características distintivas.

Os objetivos são uma decorrência disso:

à luz das raízes, da identidade, das con-

vicções básicas, serão estabelecidos os

alvos, as prioridades, as maneiras de ser

e viver no mundo. Muitos presbiterianos,

infelizmente, ignoram a sua identidade,

não sabem exatamente quem são como

indivíduos e como igreja. Não conhecen-

do as suas origens (históricas, teológicas

e denominacionais) eles têm dificuldade

em posicionar-se quanto a uma série de

questões e de definir com clareza os seus

rumos, as suas prioridades. Muitas vezes,

quando questionados por outras pessoas

quanto a suas convicções e práticas, sen-

tem-se frustrados com sua incapacidade

de expor de modo coerente e convincen-

te as suas posições. Este livro foi escrito

especialmente para ajudar os

presbiterianos a solidificar suas convicções

e a firmar uma consciência clara de sua

identidade e objetivos.

CATECISMO MAIOR

Pergunta 41: Por que foi o nosso

Mediador chamado Jesus? Resposta: O

nosso Mediador foi chamado Jesus, por-

que salva o seu povo dos pecados. Re-

ferências: Mateus 1:21.

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 variados

sobre as muitas áreas da vida nas quais

nossa paz muitas vezes é abalada. “Dis-

que Paz” é um ministério de evangeliza-

ção e aconselhamento que funciona 24

horas por dia. Este é um importante mi-

nistério de edificação para os cristãos e

evangelização para não cristãos. Vamos

divulgar este trabalho. Os cartões estão

em um dos aparadores na saída do nosso

templo. Disque paz – 3354-1313.

RÁDIO IPB

Ouça e divulgue a Rádio IPB, 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 Bíblia é a revelação escrita de Deus

aos homens. Não há outra fonte mais

confiável e fidedigna do que as Escritu-

ras. Não precisamos de uma revelação a

mais. João Calvino, o gigante da Refor-

ma Protestante do século 16, escreveu:

“Deus não deixa a cada um a liberdade

de codificar um sistema de religião ao

sabor de sua própria inclinação. O pa-

drão de piedade deve ser tomado da Pa-

lavra de Deus. Deus é corretamente ser-

vido quando sua lei for obedecida. A pa-

lavra de Deus é como a cabeça sob a

qual o corpo acha sentido para a movi-

mentação harmônica de seus membros”.

As marcas da verdadeira igreja são: a

fiel pregação da Palavra de Deus, a cor-

reta administração dos sacramentos e a

aplicação da disciplina. Somos herdeiros

de uma herança Reformada, Sola

Scriptura, somente a Escritura. Quando

professamos a nossa fé publicamente

juramos que a Bíblia Sagrada, Antigo e

Novo Testamentos, são a nossa única e

infalível regra de fé e prática. Portanto,

convictos da importância dos ensinamen-

tos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos

participar do estudo bíblico, nesta quar-

ta-feira, às 20 horas, que será ministra-

do pelo Presbitério de Taguatinga Norte.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA

a) Perfeito Louvor: Hoje, no tem-

plo, após a Escola Dominical teremos o

último ensaio geral para a Cantata de

Natal. Pedimos aos pais que aguardem

seus filhos no Salão Social, para não des-

viar a atenção das crianças durante o en-

saio. Pedimos também que tragam seus

filhos hoje, às 18 horas, para finalizar al-

guns detalhes da Cantata; b) Escalas:

BERÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima e Luciana

Rangel; Próximo domingo: Josilene Ca-

valcante e Josiane Andrade; MATERNAL 1

– Hoje: Antônia Silva e Janete Crivelaro;

Próximo domingo: Patrícia Ferreira e

Caroline Bezerra; MATERNAL 2 – Hoje:

Karen Carolyne e Kataryne Araújo; Pró-

ximo domingo: Jaciara Gonçalves e Milena

Caires; Observação: Queridos professo-

res, se por algum motivo não puderem

cumprir a escala, POR FAVOR, nos avi-

sem com antecedência, para que não haja

prejuízo no ensino das crianças; c)

Cantata de Natal: Hoje, às 18h30, tere-

mos a nossa Cantata de Natal: O amor

de Deus, pelo Perfeito Louvor. Convide

seus amigos e familiares para apreciarem

esta mensagem cantada; d) Prédio Mi-

nistério da Infância: Hoje e nos próxi-

mos domingos (14 e 21de dezembro) não

teremos atividades no predinho à NOITE.

As crianças deverão permanecer com

seus pais no templo, apreciando as

Cantatas de Natal. O Culto Infantil, assim

como os Maternais retornarão suas ativi-

dades no dia 28 de dezembro; e) Equipe

do Ministério da Infância: Convidamos

a toda à equipe do Ministério da Infância

para uma programação especial, NO PRÓ-

XIMO DOMINGO, às 9 horas, na sala do

Culto Mirim. Toda equipe terá uma aula

de Escola Dominical especial. Professor:

Kléber Cavalcante; f) Classe Única: Neste

domingo, teremos classe única para as

crianças de 4 a 11 anos, na sala do Culto

Mirim. Tema: Especial de Natal; g) Clas-

se Especial de Férias: No próximo do-

mingo, iniciaremos as classes especiais de

férias, com escalas entre os professores

do Ministério da Infância. Funcionarão 2

classes: 1ª) 4 a 7 anos, na sala do Jar-

dim 1; 2ª) 8 a 11 anos, na sala do Culto

Mirim; h) Escala Especial de Férias:

Próximo domingo: Classe 1 (4 a 7 anos)

Eliete e Carina, na sala do Jardim 1; Clas-

se 2: Marcelie Comaccio, na sala do Pri-

mário 1. Favor retirar o material na Sala

da Coordenação neste domingo; i) Que-

ridos Pais: As crianças que não trouxe-

rem Bíblias para as atividades do Ministé-

rio da Infância retornarão ao templo ou

as Classes de Escola Dominical onde os

senhores estiverem para acompanharem

a mensagem bíblica junto aos PAIS. Por

isso, antes de saírem de suas

residências, POR FAVOR, lembrem seus

filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES

No próximo domingo os professores

das Classes de Adolescentes, Jovens e

Adultos estarão de folga, pois, a lição da

Escola Dominical será ministrada pelo

Presbitério de Taguatinga Norte.

LIÇÕES

Lições da Escola Dominical do dia 21/

12. Classes de Adultos: Classe I, II, III

e IV, V, Lição nº 3; Classe de Jovens, Li-

ção nº 13; Classe de Adolescentes, Lição

nº 11.

PREGADORES

Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO

Hoje: Presb. Cícero Celso; Próxi-

mo domingo: Presb. Eliezer.

PIANISTAS

Hoje: Nathália; Próximo domingo:

Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS

Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.



Santos. Intermediário: Rosângela Gon-

çalves e Crícia Mariano. Culto Infantil:

Évila Cavalcante, Arthur Kishima, Victória

Couto e Beatriz Machado. Culto Mirim:

Andrea Cristina, Lucas Silva e Mateus

Cavalcante. UCP: Dic. Emanuel Araújo e

Vanessa Cristina. Perfeito Louvor:

Giselle Honorato Sábado Legal: Mirian

Couto, Elizeu Couto, Claudia Soares,

Geane Machado e Olívia Cieslak.  Coor-

denadora Geral do Ministério da In-

fância: Ev. Ana Eliza Nascimento.

POSSE

A posse de todas as diretorias das so-

ciedades internas e de todos os indicados

pelo Conselho será no culto da vigília, às

22h30 do dia 31 de dezembro de 2014.

COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS

A Comissão de exame de livros da

tesouraria e atas das sociedades inter-

nas de 2014 é composta pelos seguintes

irmãos: Presb. Natanael Machado e Presb.

Pedro Leandro.

AOS SECRETÁRIOS E TESOUREIROS

Os secretários e tesoureiros de to-

das as sociedades internas (ano de 2014)

deverão entregar os livros de atas e da

tesouraria de suas respectivas socieda-

des ao Presb. Eliezer até hoje para se-

rem examinados pelo Conselho.

REV. JOSÉ MARCOS

Hoje, o Rev. José Marcos estará na

Congregação em Santa Maria, assistindo

pastoralmente aqueles irmãos.

XII ORDINÁRIA PTAN

A XII Reunião Ordinária do Presbitério

de Taguatinga Norte – PTAN está convocada

para ocorrer a partir da próxima quarta-fei-

ra, às 20 horas até o dia 14 de dezembro,

nas dependências de nosso templo. Vamos,

pois, orar por tão importante reunião.

LISTA DOS DIZIMISTAS

“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 janelas do céu

e não derramar sobre vós bênção sem

medida” (Malaquias 3:10). Mantenhamo-

nos fiéis na entrega dos nossos dízimos e

ofertas. Solicitamos a todos os irmãos

que confirmem seus nomes na lista

de dizimistas fixada no mural do Sa-

lão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA

Em sua obra, O que todo presbite-

riano inteligente precisa saber, pela

editora Z3, o Rev. Adão Carlos do Nasci-

mento salienta que uma das coisas mais

importantes para todo grupo é ter a cons-

ciência clara da sua identidade e objeti-

vos. A identidade tem a ver com as raízes,

a história e as características distintivas.

Os objetivos são uma decorrência disso:

à luz das raízes, da identidade, das con-

vicções básicas, serão estabelecidos os

alvos, as prioridades, as maneiras de ser

e viver no mundo. Muitos presbiterianos,

infelizmente, ignoram a sua identidade,

não sabem exatamente quem são como

indivíduos e como igreja. Não conhecen-

do as suas origens (históricas, teológicas

e denominacionais) eles têm dificuldade

em posicionar-se quanto a uma série de

questões e de definir com clareza os seus

rumos, as suas prioridades. Muitas vezes,

quando questionados por outras pessoas

quanto a suas convicções e práticas, sen-

tem-se frustrados com sua incapacidade

de expor de modo coerente e convincen-

te as suas posições. Este livro foi escrito

especialmente para ajudar os

presbiterianos a solidificar suas convicções

e a firmar uma consciência clara de sua

identidade e objetivos.

CATECISMO MAIOR

Pergunta 41: Por que foi o nosso

Mediador chamado Jesus? Resposta: O

nosso Mediador foi chamado Jesus, por-

que salva o seu povo dos pecados. Re-

ferências: Mateus 1:21.

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 variados

sobre as muitas áreas da vida nas quais

nossa paz muitas vezes é abalada. “Dis-

que Paz” é um ministério de evangeliza-

ção e aconselhamento que funciona 24

horas por dia. Este é um importante mi-

nistério de edificação para os cristãos e

evangelização para não cristãos. Vamos

divulgar este trabalho. Os cartões estão

em um dos aparadores na saída do nosso

templo. Disque paz – 3354-1313.

RÁDIO IPB

Ouça e divulgue a Rádio IPB, 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 Bíblia é a revelação escrita de Deus

aos homens. Não há outra fonte mais

confiável e fidedigna do que as Escritu-

ras. Não precisamos de uma revelação a

mais. João Calvino, o gigante da Refor-

ma Protestante do século 16, escreveu:

“Deus não deixa a cada um a liberdade

de codificar um sistema de religião ao

sabor de sua própria inclinação. O pa-

drão de piedade deve ser tomado da Pa-

lavra de Deus. Deus é corretamente ser-

vido quando sua lei for obedecida. A pa-

lavra de Deus é como a cabeça sob a

qual o corpo acha sentido para a movi-

mentação harmônica de seus membros”.

As marcas da verdadeira igreja são: a

fiel pregação da Palavra de Deus, a cor-

reta administração dos sacramentos e a

aplicação da disciplina. Somos herdeiros

de uma herança Reformada, Sola

Scriptura, somente a Escritura. Quando

professamos a nossa fé publicamente

juramos que a Bíblia Sagrada, Antigo e

Novo Testamentos, são a nossa única e

infalível regra de fé e prática. Portanto,

convictos da importância dos ensinamen-

tos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos

participar do estudo bíblico, nesta quar-

ta-feira, às 20 horas, que será ministra-

do pelo Presbitério de Taguatinga Norte.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA

a) Perfeito Louvor: Hoje, no tem-

plo, após a Escola Dominical teremos o

último ensaio geral para a Cantata de

Natal. Pedimos aos pais que aguardem

seus filhos no Salão Social, para não des-

viar a atenção das crianças durante o en-

saio. Pedimos também que tragam seus

filhos hoje, às 18 horas, para finalizar al-

guns detalhes da Cantata; b) Escalas:

BERÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima e Luciana

Rangel; Próximo domingo: Josilene Ca-

valcante e Josiane Andrade; MATERNAL 1

– Hoje: Antônia Silva e Janete Crivelaro;

Próximo domingo: Patrícia Ferreira e

Caroline Bezerra; MATERNAL 2 – Hoje:

Karen Carolyne e Kataryne Araújo; Pró-

ximo domingo: Jaciara Gonçalves e Milena

Caires; Observação: Queridos professo-

res, se por algum motivo não puderem

cumprir a escala, POR FAVOR, nos avi-

sem com antecedência, para que não haja

prejuízo no ensino das crianças; c)

Cantata de Natal: Hoje, às 18h30, tere-

mos a nossa Cantata de Natal: O amor

de Deus, pelo Perfeito Louvor. Convide

seus amigos e familiares para apreciarem

esta mensagem cantada; d) Prédio Mi-

nistério da Infância: Hoje e nos próxi-

mos domingos (14 e 21de dezembro) não

teremos atividades no predinho à NOITE.

As crianças deverão permanecer com

seus pais no templo, apreciando as

Cantatas de Natal. O Culto Infantil, assim

como os Maternais retornarão suas ativi-

dades no dia 28 de dezembro; e) Equipe

do Ministério da Infância: Convidamos

a toda à equipe do Ministério da Infância

para uma programação especial, NO PRÓ-

XIMO DOMINGO, às 9 horas, na sala do

Culto Mirim. Toda equipe terá uma aula

de Escola Dominical especial. Professor:

Kléber Cavalcante; f) Classe Única: Neste

domingo, teremos classe única para as

crianças de 4 a 11 anos, na sala do Culto

Mirim. Tema: Especial de Natal; g) Clas-

se Especial de Férias: No próximo do-

mingo, iniciaremos as classes especiais de

férias, com escalas entre os professores

do Ministério da Infância. Funcionarão 2

classes: 1ª) 4 a 7 anos, na sala do Jar-

dim 1; 2ª) 8 a 11 anos, na sala do Culto

Mirim; h) Escala Especial de Férias:

Próximo domingo: Classe 1 (4 a 7 anos)

Eliete e Carina, na sala do Jardim 1; Clas-

se 2: Marcelie Comaccio, na sala do Pri-

mário 1. Favor retirar o material na Sala

da Coordenação neste domingo; i) Que-

ridos Pais: As crianças que não trouxe-

rem Bíblias para as atividades do Ministé-

rio da Infância retornarão ao templo ou

as Classes de Escola Dominical onde os

senhores estiverem para acompanharem

a mensagem bíblica junto aos PAIS. Por

isso, antes de saírem de suas

residências, POR FAVOR, lembrem seus

filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES

No próximo domingo os professores

das Classes de Adolescentes, Jovens e

Adultos estarão de folga, pois, a lição da

Escola Dominical será ministrada pelo

Presbitério de Taguatinga Norte.

LIÇÕES

Lições da Escola Dominical do dia 21/

12. Classes de Adultos: Classe I, II, III

e IV, V, Lição nº 3; Classe de Jovens, Li-

ção nº 13; Classe de Adolescentes, Lição

nº 11.

PREGADORES

Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO

Hoje: Presb. Cícero Celso; Próxi-

mo domingo: Presb. Eliezer.

PIANISTAS

Hoje: Nathália; Próximo domingo:

Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS

Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.



Pastoral

Natal: O amor de Deus

Culto de Louvor

CANTATA DE NATAL:

O AMOR DE DEUS

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 230

  2. Oração

  3. Leitura Bíblica:

2ª Coríntios 8:9

  4. Mensagem:

Rev. Jefferson

  5. Equipe: Atos de Louvor

(2 cânticos)

  6. Pastorais

  7. Cantata de Natal:

“O amor de Deus”

Coral Perfeito Louvor

  8. Oração Final

  9.  Impetração da Bênção

10. Amém Tríplice

POSLÚDIO

Estamos nos aproximando do

Natal. Esta data tem marcado o ca-

lendário universal há séculos. O que

é o Natal? Para o comércio, o Natal é

um período singular de oportunidade

para auferir substancial lucro finan-

ceiro. O consumo é estimulado ao

máximo. As pessoas estão tomadas

do “espírito natalino” e, são

compelidas a comprar sem medir as

consequências. O Serviço de Prote-

ção ao Crédito oferece propostas

irrecusáveis para “limpar o nome” dos

consumidores inadimplentes. Esses

clientes passam poucos dias com o

“nome limpo”, pois, em decorrência de

tanta euforia desgovernada de con-

sumo se vêem novamente

inadimplentes. A compra de presen-

tes é motivada pela sensibilidade à

flor da pele para homenagear pes-

soas queridas.

Além do mecanismo consumista,

outra definição perigosa do Natal é a

centralização de figuras folclóricas

como o papai noel, anões, renas, tre-

nó, neve e assim por diante. Todo esse

aparato tem ofuscado o verdadeiro

sentido do Natal. As crianças ficam

fascinadas pelo “bom velhinho” que

presenteia a todos aqueles que fize-

ram o bem ao longo do ano.

Mas o que é o Natal para os cris-

tãos? No Natal cristão há lugar para

confraternização familiar e a troca de

presentes, mas essas ações não per-

fazem o Natal cristão em sua essên-

cia. O cerne do Natal cristão é o amor

de Deus manifestado em uma frágil

manjedoura. O Natal comunica que o

amor de Deus não se limitou às Pala-

vras, mas foi cabalmente demonstra-

do em uma ação completamente ab-

negada. O amor de Deus não termi-

nou com a impressão da Lei em tábu-

as de pedras, mas foi impresso nas Rev. Jefferson Batista Neres

páginas da nossa vida. De acordo com

o Rev. Hernandes Dias Lopes, pastor

e escritor da nossa querida IPB: “Je-

sus deixou a glória eterna que tinha com

o Pai, a companhia dos anjos, e veio ao

mundo, nasceu de mulher, nasceu sob

a lei, para viver entre nós e ser um de

nós, exceto no pecado”.

Cristo sendo Rico: Ele é o Criador

e Senhor de todo o vasto universo. Ri-

quezas e glória procedem dEle, Ele do-

mina sobre tudo e todos, nas mãos dEle

está o poder, e a honra e a glória para

sempre, 1º Crônicas 29:12. Ele é o Me-

diador, Sustentador e Redentor de toda

a Criação.

Cristo se fez pobre: Nasceu em

uma família pobre, não deitou em um

berço esplêndido, o Filho do Homem

não tinha onde reclinar a cabeça, não

teve tudo de bom e do melhor em Seu

crescimento, mas a pobreza de Jesus

aponta para a Sua condição, “e o Ver-

bo se fez carne”. Ele se fez pobre ao

se tornar um homem, pois, a diferen-

ça entre a existência divina e a huma-

na é infinita.

Ao se fazer pobre para nos enri-

quecer, Cristo comunicou a inefável

graça de Deus. Essa Graça é o amor

incondicional que se desdobra para

a salvação de quem não merece. O

nosso Senhor desceu das alturas das

riquezas para a profundidade da po-

breza. O Rev. Matthew Henry, pastor

e escritor inglês do século dezoito

orou: “Bendito Senhor, de que rique-

zas te rebaixastes por nós, a que po-

breza! E a que riquezas nos elevastes

por meio da tua pobreza!” Portanto, o

Natal cristão considera seriamente a

manifestação da maravilhosa graça

de Deus no nascimento de Jesus Cris-

to, nosso Salvador.

ça da Igreja, enquanto concílio, não indi-

cará candidatos ou partidos políticos. A

comunidade será orientada a buscar in-

formações referentes a esses candida-

tos; 4ª) Tomar conhecimento do relató-

rio da comissão de construção. Conside-

rando a situação financeira da Igreja e o

andamento das obras da fundação da

edificação, retomar a discussão referen-

te a construção da 5ª Congregação em

Águas Lindas-GO a partir da reunião de

março de 2015; 5ª) Autorizar a aquisi-

ção e instalação da sarça da IPB no púl-

pito da nave do templo; 6ª) Autorizar a

aquisição de novos computadores, com

configurações mais modernas e

atualizadas, para o departamento infan-

til e para a secretaria; 7ª) Nos termos do

Art. 16, alínea “e”, receber por jurisdição

ex-officio a irmã Sônia Barreto Sathler;

8ª) Receber, nos termos do Art. 16, alí-

nea “b”, como membros comungantes na

4ª Congregação os irmãos: Matheus

Tassandiny Silva, Gabriela Nazareth Sil-

va e Maria Epifânia Rodrigues Silva; 9ª)

Receber, nos termos do art. 16, alínea

“a”, como membros comungantes na 4ª

Congregação os irmãos: Cristiane

Nazareth Silva, Lucas Thainan Caires

Meira, Huxley Azevedo Reis.

Ata nº 860 – Data: 07/09/2014

1ª) Após ser ouvido e avaliado pelo

Conselho, o Rev. Alexandro Luiz Ramos

aceita o convite para pastor auxiliar da

2ª IPT no ano de 2015.

Ata nº 861 – Data: 23/09/2014

1ª) Passa-se a apuração das indica-

ções as vagas ao Presbiterato, 2 vagas,

e ao Diaconato, 3 vagas; 2ª) Receber

pedido e conceder carta de transferência

aos irmãos Alexandre Vieira Figueiredo,

Mariana Moura Prates Figueiredo e de sua

filha Beatriz Prates Figueiredo, para a

Igreja Presbiteriana de Canela-RSul, ro-

gando a Deus que continuem sendo bên-

ção naquela nova comunidade

Rev. Jefferson Batista Neres

Presidente do Conselho

Presb. Marcus Kleber Eler Viana

Secretário de Atas

“Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico,

se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos

tornásseis ricos” (2ª Coríntios 8:9)

Aniversariantes da Semana

07/12 Rev. Evando Honorato de Oliveira ........................................... 3036-1999

07/12 Beatriz Patres Figueiredo ......................................................... 3561-5083

07/12 Jéssica Barbosa da Silva .........................................................................

07/12 Jaciara Cristina Gonçalves....................................................... 8602-3708

09/12 Emanoel Araújo da Silva ......................................................... 3372-1831

10/12 Daniel Medeiros de Souza ....................................................... 8106-3708

12/12 Vitor Honorado Andriazzi ......................................................... 8104-0952

13/12 Alexandre Oliveira Silva .......................................................... 3597-2928

CANTATAS

Adquirimos 1.000 exemplares do

Cada Dia de Natal e anexamos às datas

das nossas “Cantatas de Natal”. Cada ir-

mão poderá levá-los, a fim de entregá-

los para pessoas não cristãs. O material

estará disponível em uma das mesinhas

da saída do templo. A partir de hoje, com

o Coral Perfeito Louvor, daremos início

as nossas Cantatas de Natal. Próximo

domingo Coral Canto Livre; dia 21, Co-

ral Cantares; e no dia 24, às 18h30, cul-

to com a participação de todos os corais.

Vamos, pois, orar, divulgar e participar.

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.

FORMATURA

O Ev. Fernando Henrique Ribeiro é um

dos Formandos do Seminário Presbiteria-

no de Brasília – SPB neste ano de 2014.

Toda a igreja está convidada para parti-

cipar da Solenidade de Culto e Colação

de Grau a realizar-se no próximo sába-

do, às 19h30, na nave da Igreja Presbi-

teriana Nacional – IPN.

NOVOS MEMBROS

“Diariamente perseveravam unâ-

nimes no templo, partiam o pão de

casa em casa e tomavam as suas re-

feições com alegria e singeleza de co-

ração, louvando a Deus e contando

com a simpatia de todo o povo. En-

quanto isso, acrescentava-lhes o Se-

nhor, dia a dia, os que iam sendo sal-

vos” (Atos 2:46-47). No domingo, próxi-

mo passado, no culto da noite, foi recebido

por profissão de fé e batismo o Thiago de

Almeida Carvalho. Hoje, por jurisdição a

pedido, membros comungantes: Sônia

Barreto Sathler, Jordana Barreto Sathler;

membros não-comungantes: Arthur Barreto

Sathler Costa e Gabriel Barreto Sathler

Costa. A estes irmãos as nossas boas vin-

das seguidas de nossas súplicas a Deus para

que sejam uma bênção em nossa igreja e

a igreja seja uma bênção na vida deles.

EV. SILVIO

No domingo próximo passado, nas

dependências da 3ª Congregação em

Águas Lindas de Goiás, após ter exami-

nado o Ev. Sivio Sérgio Geraldini, o Con-

selho decidiu convidá-lo para assumir o

campo da 2ª IPT em Arinos-MG, de 1º de

janeiro a 31 de dezembro de 2015. A este

precioso irmão, as nossas boas vidas se-

guidas de nossas súplicas ao Deus Todo-

Poderoso pelo êxito do seu trabalho.

DIRETORIAS PARA 2015

Foi eleita pelo seu plenário e aprova-

do pelo Conselho a seguinte diretoria, para

2015, do Grupo Fios de Prata: Presi-

dente: Meire Fabíola A. P. Silva; Vice-Pre-

sidente: Marta Resende Faria; 1ª Secre-

tária: Salvina Gomes de Almeida; 2ª Se-

cretária: Diva de Paula Soares; Tesou-

reira: Lúcia Magali de Resende.

CHAMADOS 2015

Superintendentes: Silvia Raquel R.

Machado e Karine Bastos de Araújo. Se-

cretários: Saulo Batista Resende,

Evaniza de Melo Resende, Carolina Ro-

drigues da Silva, Rozadália Andrade Ra-

mos e Valdivina Margarida Vieira Figuei-

redo. Professores: a) Adultos: Rev.

Jefferson, Rev. Alexandro Ramos, Presb.

Cícero, Presb. Eliezer, Presb. Israel, Presb.

Joel, Presb. Marcus, Presb. Paulo, Presb.

Pedro, Presb. Sóstenes, Presb. Kleber da

Silva Cavalcante, Diác. Sandro Daniel

Soares, Diác. Wesley Carneiro de Araú-

jo, Fabrício Duarte Caires, Saulo Dias Pe-

reira, Sônia Lúcia Breder Guimarães,

Wanildete Neri de Barros Ferreira e

Rosângela V. Campos Dantas. b) Jovens

e adolescentes: Rev. Alexandro Ramos,

Carolina Torres Oliveira, Vanessa e Presb.

Lusérgio. Casais para o trabalho com

o adolescentes: Diác. Sandro e Cláudia

Rodrigues Sardenberg Soares, Diác. José

Cláudio de Andrade e Josiane de Souza

Andrade, Diác. Elizeu da Silva Couto e Lígia

Maria Machado Couto, Janivaldo Souza de

Oliveira e Aparecida Andréia Santanna de

Oliveira e Diác. Antônio Nonato Neto e

Antônia Maria Ferreira da Silva. Regen-

tes: Luciano Breder Guimarães, Celso

Alexandre e Hofmann Carvalho Bispo.

Pianistas: Hofmann, Nathália, Beatriz e

Liane Resende Nery.  Departamento In-

fantil: Berçário: Josilene Cavalcante,

Josiane Andrade, Lilian Lima, Luciana

Rangel e Noraci Bastos. Maternal 1: Pa-

trícia Ferreira, Carolina Bezerra, Antonia

Silva, Janete Crivelaro e Romilda Assun-

ção. Maternal 2: Jaciara Gonçalves,

Karen Carolyne, Kataryne Araújo,

Crisonéia Brito, Sonia Rodrigues e Nyda

Rodrigues. Jardim 1: Natália Couto, An-

derson Poubel, Érica Araújo e Emanuel Jr.

Jardim 2: Saulo Novaes, Raissa Manso,

Eliete Soares e Carina Almeida. Primá-

rio 1: Andréia Moura e Débora Mendes.

Primário 2: Marcelie Honorato e Raquel

SONOPLASTIA

Hoje: Diác. Júlio e Diác. Ângelo; Pró-

ximo domingo: Diác. Robson e Mauro.

RECEPCIONISTAS

Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Sr. Cláudio e Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Nesta semana: Thiago V., Moisés F.,

J. Francelino, Tiago B., Elizeu. Próxima

semana: Sandro, Anderson, Wesley,

Moisés C., Emanoel.

CHAZINHO

Hoje: Tânia e Gilvânia; Próximo

domingo: Solange e Eliana.

VISITAS PASTORAIS

Do Rev. Jefferson – Serão

marcadas pela secretária da igreja, me-

diante as necessidades e solicitações dos

irmãos.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-

ra, às 14h30, Rev. Evando, essa visita é

juntamente com a SAF; Quarta-feira,

às 14h30, dona Lília Maciel.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às

20 horas, Sr. Júlio e Noraci.

INTERCESSÃO

Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-

2424); Rev. Benon e dona Alzira (3352-

1274); dona Fátima Rodrigues (3039-

3196); dona Hormezinda (3532-2595);

Patrícia Vieira (3358-5160); dona Terezi-

nha Queiroz (3354-5079); dona Maria

Grippe; dona Raquel de Melo; Cícero

Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;

Rafaela, sobrinha da Hélia; dona Honorita

Maria de Jesus, mãe Presb. Cícero; Levi,

filho da irmã Joselina; Ataliba Barbosa;

dona Ocinéia; dona Lilian Maciel; dona Elza

Eli, mãe do Presb. Lutércio e avó do Diác.

Anderson; Pedro Rodrigues, irmão Presb.

Argimiro.

DECISÕES DO CONSELHO

O Conselho da Igreja em suas últi-

mas reuniões tomou as seguintes deci-

sões:

Ata nº 858 – Data: 08/08/2014

1ª) Nos termos do Art. 83, alínea “e”,

da CI/IPB julgar regular a Assembleia

Extraordinária da Igreja, realizada em 20

de julho de 2014, que elegeu o Rev.

Jefferson Batista Neres como pastor efe-

tivo da Igreja para o período entre 2015

e 2018; 2ª) Nos termos do Art. 34, alí-

nea “c”, com a indicação do pastor efeti-

vo, designar para 2015 como pastor au-

xiliar, o Rev. José Marcos de Oliveira Sil-

va; 3ª) Distribuir os campos de trabalho

da 2ª IPT para 2015 – Sede: Rev.

Jefferson, Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nasci-

mento, para o trabalho infantil e mais um

pastor auxiliar, preferencialmente para os

trabalhos da UMP e UPA, a ser convida-

do; Assistência pastoral às Congrega-

ções: Rev. José Marcos; Congregação em

Garapuava-MG: Ev. Valdemir Belarmino

da Silva; 4ª Congregação em Águas Lin-

das-GO: Ev. Ronaldo Paixão Meira dos

Santos; 3ª Congregação em Águas Lin-

das-GO: Ev. Willian Ronan de Oliveira;

Congregação em Santa Maria-DF: Ev.

Rogério Pereira Balbino; 4ª) Nos termos

do Art. 9º, § 1º e alínea “a”, convocar a

Assembleia Geral da igreja para se reu-

nir Extraordinariamente, no dia 28 de

setembro de 2014, com prévias para o

dia 21 de setembro de 2014, para a elei-

ção ou reeleição de 2 (dois) presbíteros,

3 (três) diáconos para sede, 2 (dois)

diáconos para a Congregação em Santa

Maria e 1 (um) diácono para a 3ª Con-

gregação em Águas Lindas-GO; 5ª) To-

mar conhecimento da carta com pedido

de auxilio financeiro encaminhado pela

1ª Igreja Presbiteriana de Águas Lindas.

Atender ao pedido e doar R$ 15.000,00

(quinze mil reais), a ser entregue em 3

parcelas mensais de R$ 5.000,00; 6ª) Nos

termos do Art. 16, alínea “d”, receber

como membros comungantes, na sede,

as irmãs Ana Regina Ferreira Silva, Karen

Silveira Rodrigues, Maria do Livramento

Silveira, Crícia Mariana Maurício e sua

filha Isabelle Catarine Maurício. Na 4ª

Congregação em Águas Lindas: Silvânia

Gomes Pereira Nazareth. Na Congrega-

ção em Garapuava-MG: Euline Sirino Vas-

concelos, Maria Osmira Farias da Silva e

José Maria Marques da Silva; 7ª) Tomar

conhecimento do relatório final da comis-

são de exame de contas de 2013. Apro-

var as contas da Igreja no ano de 2013,

em seus termos; 8ª) Nomear comissão

de exame para o exame das contas de

2014, formada pelos presbíteros Paulo,

Emanoel e Lusérgio.

Ata nº 859 – Data: 05/09/2014

1ª) Convidar o Rev. Alexandro Luís

Ramos, pastor titular da Igreja Presbite-

riana de Arraias-TO, para ministrar aula

na Classe da Mocidade e pregar no culto

do dia 7 de setembro de 2014, com vis-

tas ao pastorado auxiliar da Igreja; 2ª)

Tomar conhecimento da convocação da

Reunião Extraordinária do PTAN, a ser

realizada no dia 13 de setembro, a partir

das 8 horas nas dependências da 1ª IP

de Taguatinga. Representará a Igreja o

Presb. Pedro Leandro; 3ª) Em relação aos

candidatos a cargos políticos, a lideran-



Pastoral

Natal: O amor de Deus

Culto de Louvor

CANTATA DE NATAL:

O AMOR DE DEUS

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 230

  2. Oração

  3. Leitura Bíblica:

2ª Coríntios 8:9

  4. Mensagem:

Rev. Jefferson

  5. Equipe: Atos de Louvor

(2 cânticos)

  6. Pastorais

  7. Cantata de Natal:

“O amor de Deus”

Coral Perfeito Louvor

  8. Oração Final

  9.  Impetração da Bênção

10. Amém Tríplice

POSLÚDIO

Estamos nos aproximando do

Natal. Esta data tem marcado o ca-

lendário universal há séculos. O que

é o Natal? Para o comércio, o Natal é

um período singular de oportunidade

para auferir substancial lucro finan-

ceiro. O consumo é estimulado ao

máximo. As pessoas estão tomadas

do “espírito natalino” e, são

compelidas a comprar sem medir as

consequências. O Serviço de Prote-

ção ao Crédito oferece propostas

irrecusáveis para “limpar o nome” dos

consumidores inadimplentes. Esses

clientes passam poucos dias com o

“nome limpo”, pois, em decorrência de

tanta euforia desgovernada de con-

sumo se vêem novamente

inadimplentes. A compra de presen-

tes é motivada pela sensibilidade à

flor da pele para homenagear pes-

soas queridas.

Além do mecanismo consumista,

outra definição perigosa do Natal é a

centralização de figuras folclóricas

como o papai noel, anões, renas, tre-

nó, neve e assim por diante. Todo esse

aparato tem ofuscado o verdadeiro

sentido do Natal. As crianças ficam

fascinadas pelo “bom velhinho” que

presenteia a todos aqueles que fize-

ram o bem ao longo do ano.

Mas o que é o Natal para os cris-

tãos? No Natal cristão há lugar para

confraternização familiar e a troca de

presentes, mas essas ações não per-

fazem o Natal cristão em sua essên-

cia. O cerne do Natal cristão é o amor

de Deus manifestado em uma frágil

manjedoura. O Natal comunica que o

amor de Deus não se limitou às Pala-

vras, mas foi cabalmente demonstra-

do em uma ação completamente ab-

negada. O amor de Deus não termi-

nou com a impressão da Lei em tábu-

as de pedras, mas foi impresso nas Rev. Jefferson Batista Neres

páginas da nossa vida. De acordo com

o Rev. Hernandes Dias Lopes, pastor

e escritor da nossa querida IPB: “Je-

sus deixou a glória eterna que tinha com

o Pai, a companhia dos anjos, e veio ao

mundo, nasceu de mulher, nasceu sob

a lei, para viver entre nós e ser um de

nós, exceto no pecado”.

Cristo sendo Rico: Ele é o Criador

e Senhor de todo o vasto universo. Ri-

quezas e glória procedem dEle, Ele do-

mina sobre tudo e todos, nas mãos dEle

está o poder, e a honra e a glória para

sempre, 1º Crônicas 29:12. Ele é o Me-

diador, Sustentador e Redentor de toda

a Criação.

Cristo se fez pobre: Nasceu em

uma família pobre, não deitou em um

berço esplêndido, o Filho do Homem

não tinha onde reclinar a cabeça, não

teve tudo de bom e do melhor em Seu

crescimento, mas a pobreza de Jesus

aponta para a Sua condição, “e o Ver-

bo se fez carne”. Ele se fez pobre ao

se tornar um homem, pois, a diferen-

ça entre a existência divina e a huma-

na é infinita.

Ao se fazer pobre para nos enri-

quecer, Cristo comunicou a inefável

graça de Deus. Essa Graça é o amor

incondicional que se desdobra para

a salvação de quem não merece. O

nosso Senhor desceu das alturas das

riquezas para a profundidade da po-

breza. O Rev. Matthew Henry, pastor

e escritor inglês do século dezoito

orou: “Bendito Senhor, de que rique-

zas te rebaixastes por nós, a que po-

breza! E a que riquezas nos elevastes

por meio da tua pobreza!” Portanto, o

Natal cristão considera seriamente a

manifestação da maravilhosa graça

de Deus no nascimento de Jesus Cris-

to, nosso Salvador.

ça da Igreja, enquanto concílio, não indi-

cará candidatos ou partidos políticos. A

comunidade será orientada a buscar in-

formações referentes a esses candida-

tos; 4ª) Tomar conhecimento do relató-

rio da comissão de construção. Conside-

rando a situação financeira da Igreja e o

andamento das obras da fundação da

edificação, retomar a discussão referen-

te a construção da 5ª Congregação em

Águas Lindas-GO a partir da reunião de

março de 2015; 5ª) Autorizar a aquisi-

ção e instalação da sarça da IPB no púl-

pito da nave do templo; 6ª) Autorizar a

aquisição de novos computadores, com

configurações mais modernas e

atualizadas, para o departamento infan-

til e para a secretaria; 7ª) Nos termos do

Art. 16, alínea “e”, receber por jurisdição

ex-officio a irmã Sônia Barreto Sathler;

8ª) Receber, nos termos do Art. 16, alí-

nea “b”, como membros comungantes na

4ª Congregação os irmãos: Matheus

Tassandiny Silva, Gabriela Nazareth Sil-

va e Maria Epifânia Rodrigues Silva; 9ª)

Receber, nos termos do art. 16, alínea

“a”, como membros comungantes na 4ª

Congregação os irmãos: Cristiane

Nazareth Silva, Lucas Thainan Caires

Meira, Huxley Azevedo Reis.

Ata nº 860 – Data: 07/09/2014

1ª) Após ser ouvido e avaliado pelo

Conselho, o Rev. Alexandro Luiz Ramos

aceita o convite para pastor auxiliar da

2ª IPT no ano de 2015.

Ata nº 861 – Data: 23/09/2014

1ª) Passa-se a apuração das indica-

ções as vagas ao Presbiterato, 2 vagas,

e ao Diaconato, 3 vagas; 2ª) Receber

pedido e conceder carta de transferência

aos irmãos Alexandre Vieira Figueiredo,

Mariana Moura Prates Figueiredo e de sua

filha Beatriz Prates Figueiredo, para a

Igreja Presbiteriana de Canela-RSul, ro-

gando a Deus que continuem sendo bên-

ção naquela nova comunidade

Rev. Jefferson Batista Neres

Presidente do Conselho

Presb. Marcus Kleber Eler Viana

Secretário de Atas

“Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico,

se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos

tornásseis ricos” (2ª Coríntios 8:9)

Aniversariantes da Semana

07/12 Rev. Evando Honorato de Oliveira ........................................... 3036-1999

07/12 Beatriz Patres Figueiredo ......................................................... 3561-5083

07/12 Jéssica Barbosa da Silva .........................................................................

07/12 Jaciara Cristina Gonçalves....................................................... 8602-3708

09/12 Emanoel Araújo da Silva ......................................................... 3372-1831

10/12 Daniel Medeiros de Souza ....................................................... 8106-3708

12/12 Vitor Honorado Andriazzi ......................................................... 8104-0952

13/12 Alexandre Oliveira Silva .......................................................... 3597-2928


