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Pastoral
Certeza da Salvação

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 50:1
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 99:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 41:4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo: Iago
d) Poesia pela irmã Rosângela

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Miquéias 7:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Sem. Wilian
d) Hino Congregacional nº 368

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

De maneira geral as dúvidas sem-
pre nos trazem tristeza e inquietação,
ainda mais quando nossa dúvida se
refere à vida futura. A epístola de 1ª
João foi escrita para tirar nossas dúvi-
das e nos dar certeza quanto à Reden-
ção em Cristo: “Estas coisas vos es-
crevi, a fim de saberdes que tendes
a vida eterna, a vós outros que credes
em o nome do Filho de Deus” (1ª João
5:13). Foi escrita para completar a nos-
sa alegria: “Estas coisas, pois, vos
escrevemos para que a vossa alegria
seja completa” (1ª João 1:4).

Como ter certeza da Salvação?
Podemos ter certeza da salvação le-
vando em consideração as seguintes
razões:

a) Cremos em Jesus e guardamos
os seus mandamentos: “Aquele que
confessar que Jesus é o Filho de
Deus, Deus permanece nele, e ele,
em Deus; Aquele, entretanto, que
guarda a sua palavra, nele, verda-
deiramente, tem sido aperfeiçoa-
do o amor de Deus” (1ª João 4:15 e
2:5). A confissão verdadeira, crer, é
prova que alguém tem o Pai. É uma
confissão decorrente de um coração
iluminado e regenerado, mediante a
pregação da Palavra de Deus, pelo
Espírito Santo. Guardar a Palavra ou-
vida para João não é meramente
decorá-la ou apenas saber, mas ser
fiel praticante. O prazer do cristão
está na Lei do Senhor, e na Sua Lei
medita, de dia e de noite.

b) Temos certeza da salvação,
pois, amamos os irmãos e ajudamos
aos necessitados: “Aquele que diz
estar na luz e odeia a seu irmão,
até agora, está nas trevas; Ora,
aquele que possuir recursos deste
mundo, e vir a seu irmão padecer
de necessidade, e fechar-lhe o seu
coração, como pode permanecer
nele o amor de Deus?” (1ª João 2:9
e 3:17). Para João não amar aos ir-
mãos era o mesmo que odiá-los. Esse
ódio é a falta de sensibilidade em re-
lação as necessidades mais básicas
dos fraternos na fé. Amor na Bíblia é Rev. Jefferson Batista Neres

ação. Segundo o Rev. Augustus Nico-
demus, pastor e escritor presbiteria-
no de nosso país: “para um cristão
“fechar o coração” diante do necessita-
do, tendo condições de ajudar, é sufo-
car as emoções mais profundas de com-
paixão, pior ainda se for a miséria de
um irmão em Cristo. É não ter amor”.
Essa atitude expressa que não hou-
ve novo nascimento.

c) Sabemos que somos de Deus,
pois, não amamos o mundo, mas pra-
ticamos a justiça: “Não ameis o
mundo nem as coisas que há no
mundo. Se alguém amar o mundo,
o amor do Pai não está nele; Se
sabeis que ele é justo, reconhecei
também que todo aquele que pra-
tica a justiça é nascido dele” (1ª
João 2:15 e 29). João entende mun-
do não como a boa criação de Deus,
mas toda corrupção instalada na Cri-
ação em decorrência da Queda. Por-
tanto, mundo é toda gama de valo-
res, conceitos, crenças e ética contrá-
rias à Santa Palavra de Deus. Não
amar o mundo é ser transformado
pelas palavras de vida emanadas das
Escrituras e ser um agente da justiça
de Deus na sociedade, sal e luz. La-
mentavelmente, o mundo tem asse-
diado e entrado na igreja.

d) Finalmente, somos de Deus,
pois, não desertamos da Igreja, per-
manecemos na comunhão dos ir-
mãos: “Eles saíram do nosso meio;
entretanto, não eram dos nossos;
porque, se tivessem sido dos nos-
sos, teriam permanecido conosco”
(1ª João 2:19). Alguns que
apostataram da fé na Igreja Primiti-
va integravam a sua liderança. João
vê a saída de certos “cristãos” como
providencial, no sentido de focar a
igreja em Cristo.

Que Deus nos encha da convic-
ção de nossa Redenção. Que estas
razões expostas, à luz da 1ª epístola
de João, clarifiquem as nossas con-
vicções atinentes a Eterna Salvação.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Diác. Rodrigo;

Próximo domingo: Diác. Arthur e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: sr. Cláudio e Presb. Natanael;

Próximo domingo: dona Marta e
Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Marcelo,

Antônio N., William, Diêgo. Próxima se-
mana: Evandro, Wanderlúcio, Ataliba,
Moisés C., Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Alenir Borges e Rosângela;

Próximo domingo: Jeane e Lígia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-feira,

às 20 horas, Angélica (visitante).
Do Rev. José Marcos – Terça-fei-

ra, às 14 horas, dona Lúcia Magali; Sex-
ta-feira, às 14h30, o casal Saul e Alfa.

Do Rev. Evando – Sexta-feira, às
20 horas, Cristiano e Dayse.

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 Tere-
zinha Queiroz (3354-5079); dona Maria
Grippe; dona Raquel de Melo; Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Rafaela, sobrinha da Hélia; José Ferreira,
irmão dos Presbs. Israel, Ivo e Ailton;
dona Honorita Maria de Jesus, mãe Presb.
Cícero; dona Maria Rita; Levi, filho da
irmã Joselina; dona Maria Bernadina, mãe
da Míriam Gonçalves; dona Marluce, es-
posa do Sr. Takeo (9153-8917); Ataliba
Barbosa; dona Ocinéia; Sr. Adelson, Pai
do Edson Otaviano; dona Elza Eli, mãe
do Presb Lutércio e avó do Diác. Ander-
son; Pedro Rodrigues, irmão Presb.
Argimiro.

Aniversariantes da Semana
23/11 Hilda Conceição de Almeida ....................................................8172-5042
23/11 Graciele Dantas Rosendo Eler Viana ........................................8470-0810
24/11 Artur Soares de Sousa ...........................................................................
27/11 Danielle Chaves Cardoso ........................................................3346-1071
28/11 Loide Dias Oliveira ..................................................................3397-2501
29/11 Rosimar Guedes da Silva ........................................................9621-5804
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SANTA CEIA
No primeiro domingo do mês de de-

zembro haverá a primeira Cantata de
Natal pelo Coral Perfeito louvor, razão
pela qual antecipamos a celebração da
Ceia do Senhor para o último domingo
deste mês. Portanto, próximo domingo,
no culto à noite, celebraremos a Santa
Ceia.

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
“Que darei ao Senhor por todos

os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116:12). Nossa Junta Diaconal
está recolhendo donativos: roupas, cal-
çados, brinquedos (novos ou usados, em
bom estado de conservação), alimentos
não perecíveis para a distribuição aos
nossos irmãos necessitados (da sede e
congregações). As doações poderão ser
depositadas no baú, na saída do templo.
O clímax de tal trabalho ocorrerá no cul-
to pelo “Dia Nacional de Ação de Gra-
ças”, na próxima quarta-feira, às 20
horas. Esperamos a participação de toda
a igreja.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de uma filha al-

mejada e querida, nasceu em 17 de no-
vembro, saudável e bonita, a Helena,
filha do casal, Nayara e Cristian, netinha
dos nossos irmãos, Presb. Pedro Lean-
dro e dona Mariinha. À distinta família,
os nossos cumprimentos. “Herança do
Senhor são os filhos” (Salmo 127:3).

CONSELHO DE ENSINO
Próximo domingo, depois da Escola

Dominical, na Sala da Classe II haverá
uma reunião do Conselho de Ensino. O
Conselho de Ensino é integrado por todo
o corpo docente de professores das Clas-
ses de Jovens e Adultos e Superinten-
dentes da Escola Dominical. Apelamos
encarecidamente a todos os professores
que, por favor, não faltem.

PLENÁRIA UPA
Hoje, depois da Escola Dominical, na

Classe dos Adolescentes, haverá uma
breve reunião plenária da UPA, com a fi-
nalidade de leitura, discussão e aprova-
ção das atas anteriores e eleição do re-
presentante ao Congresso Unificado.

PLENÁRIA UPH
Hoje, depois da Escola Dominical, na

sala da Classe II, haverá uma breve reu-
nião plenária da UPH, com a finalidade

de leitura, discussão e aprovação de duas
atas. Pedimos aos sócios que não faltem
para não ocorrer prejuízo de quorum.

JUNTA DIACONAL
Hoje, depois do culto à noite, na sala

da Classe II, a Junta Diaconal reunir-se-
á para eleição da diretoria de 2015. Soli-
citamos aos irmãos diáconos que não
faltem para não haver prejuízo de
quorum e ao bom andamento do traba-
lho do Senhor.

EQUIPE DE CASAIS
Próxima quarta-feira, depois da Reu-

nião de Orações, na Sala do Conselho,
haverá uma reunião da Equipe de Ca-
sais.

CONVITES E CANTATAS
Adquirimos 1000 exemplares do

Cada Dia de Natal e com as datas e os
horários das nossas “Cantatas de Natal”.
Cada irmão poderá levá-los, a fim de
entregá-los para pessoas não cristãs. O
material estará disponível em uma das
mesinhas da saída do templo. Vamos,
pois, orar, divulgar e participar.

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
Por decisão do Conselho, todos os

membros comungantes desta igreja,
Sede e Congregações, estão convocados
para a reunião de sua Assembleia Geral
Ordinária, no dia 3 de dezembro, quar-
ta-feira, às 20 horas, no Salão Social de
nosso templo.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e evan-

gelistas), os presidentes das sociedades
internas e as superintendentes da Escola
Dominical deverão entregar na secreta-
ria desta igreja, por e-mail, até a pró-
xima quarta-feira, os relatórios de suas
atividades, durante este ano, para serem
inseridos no boletim geral de relatórios.
Caso contrário, o responsável terá que
apresentá-lo na Assembleia Geral Ordi-
nária da Igreja.

POSSE
A posse de todas as diretorias das

sociedades internas e de todos os indi-
cados pelo Conselho será no culto da vi-
gília, às 10h30 do dia 31 de dezembro.

ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadastrais na

lista localizada na saída do templo até o

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 Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora de

maior confusão, e esperança em nosso
momento de maior desânimo. Nosso
mundo não é um mundo de constante caos
controlado por forças impessoais e do
acaso. Nosso destino não está sequer em
nossas próprias mãos ou de outras pes-
soas. Nosso Pai Celestial, que governa
tudo e todos, segura firme em nossas
mãos e nos conduz. Fazemos parte dos
planos redentores de Deus. Uma das
maneiras de nos conformar à Sua per-
feita vontade é por meio da oração. Por-
tanto, vamos todos com alegria, grati-
dão e súplicas participar da reunião de
orações, próxima quarta-feira, às 20 ho-
ras, no Salão Social que será dirigida pela
SAF, dona Mariinha.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Iniciamos os

ensaios da Cantata de Natal. Pedimos
aos pais que tragam seus filhos aos en-
saios, que acontecerão após a Escola
Dominical e no momento de cânticos do
Culto Infantil, aos domingos. E estamos
ensaiando também durante a semana:
terça feira, 20 horas. Todos os ensaios
acontecerão na sala do Culto Mirim. Es-
tamos registrando a presença das crian-
ças no ensaio. Crianças que não parti-
ciparem dos ensaios não participarão da
Cantata; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lílian Lima e Luciana Rangel; Próximo
domingo: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Antônia
Silva e Janete Crivelaro; Próximo do-
mingo: Patrícia Ferreira e Caroline Be-
zerra; MATERIAL 2 – Hoje: Kataryne
Araújo e Jaciara Gonçalves; Próximo
domingo: Karen Carolyne e Cris Brito.
Observação: Queridos professores, se

por algum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c) Culto
Infantil: Hoje, na sala do Culto Mirim,
para crianças de 4 a 8 anos, após o
momento de cânticos. Dirigentes: Évila
Cavalcante e Arthur Kishima; Próximo
domingo: Culto Mirim; d) Juniores:
Hoje: part ic iparão dos ensaios da
Cantata e do culto infantil; e) Acam-
pamento UCP: Neste final de semana,
as crianças estão participando do Acam-
pamento da UCP, promovido pela Se-
cretaria Presbiterial – PTAN. Retornarão
hoje à tarde; f) Queridos Pais: As
crianças que não trouxerem Bíblias para
as atividades do Ministério da Infância
retornarão ao templo ou as Classes de
Escola Dominical onde os senhores es-
tiverem para acompanharem a mensa-
gem bíblica junto aos PAIS. Por isso,
antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias; g) Res-
ponsáveis pela coordenação do MI:
Hoje – Manhã: Patrícia Ferreira.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 30/11. Classe I – Presb. Kleber; Clas-
se II – Presb. Paulinho; Classe III –
Presb. Israel; Classe IV – Presb. Saulo;
Classe V – Presb. Sóstenes; Classe de
Jovens – Sem. Wilian; Classe de Ado-
lescentes – Kátia; Classe de Juniores
II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 30/

11. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 1; Classe de Jovens, Li-
ção nº 11; Classe de Adolescentes, Lição
nº 9; Classe de Juniores II, Lição nº 20.

PREGADORES
Hoje: Sem. Wilian; Próximo do-

mingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Israel Fernandes; Pró-

ximo domingo: Presb. Saulo Resende.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domingo:

Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.



próximo domingo. Caso os seus da-
dos não estejam na referida lista, favor
preencher ficha cadastral.

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 o primeiro
domingo de dezembro, para serem
examinados pelo Conselho.

PLANO DE AÇÃO 2015
Os presidentes das Sociedades In-

ternas, dos departamentos e as supe-
rintendentes da Escola Dominical estão
convocados para se reunirem com o
Rev. Jefferson, dia 2 de dezembro,
terça-feira, às 20 horas, na Sala do
Conselho, para elaboração do “Plano de
Ação” 2015.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Dominical,

haverá uma reunião do Conselho, em sua
sala, para exame de candidatos à públi-
ca profissão de fé e batismo.

XII ORDINÁRIA PTAN
A XII Reunião Ordinária do Presbité-

rio de Taguatinga Norte – PTAN está
convocada para ocorrer do dia 10 ao dia
14 de dezembro, nas dependências de
nosso templo. Vamos, pois, orar por tão
importante reunião.

XI CONGRESSO UNIFICADO
O Congresso Unificado do PTAN será

no próximo sábado, a partir das 08h15,
nas dependências da 5ª Igreja Presbite-
riana de Ceilândia – 5ª IPC. As socieda-
des internas da nossa igreja terão de se
fazer presentes por meio de seus repre-
sentantes. Será cobrada uma taxa de R$
20,00 para o almoço.

“CASA CHEIA”
Hoje, haverá uma “Casa Cheia” na

residência da Karen Caroline, na Colônia
Agrícola Samambaia, Rua 12, Chácara
153/1, Casa 1, Telefone: 3597-2928. To-
dos os adolescentes e jovens estão con-

vidados. Sairemos da porta do templo
logo após o culto.

“GRUPO FIOS DE PRATA”
Próxima sexta-feira, às 15 horas, na

residência da irmã, dona Diva de Paula,
na QNG 29, Casa 29, haverá um culto e
o encerramento das atividades do “Gru-
po Fios de Prata” neste ano de 2014. Sai-
remos do estacionamento do templo, às
14h30. Todos os membros do referido
Grupo estão convidados.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo, Ele

requer o nosso coração. Antes de Deus
ordenar trazer o dízimo, Deus ordena tra-
zer a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer que
onde está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus 6:21).
No que diz respeito ao dízimo não há meio
termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo
passa pela mordomia Cristã, que é a ad-
ministração correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em
decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de de-
sempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. Temos
muitos desafios, como construção da 5ª
Congregação em Águas Lindas-GO e di-
versas reformas na estrutura do nosso
templo para melhor desenvolvimento de
nossas atividades. Que o Deus Provedor
continue com as suas bênçãos repousa-
das sobre os dizimistas fiéis e sensibili-
ze os infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanalmente.

GRATIDÃO
No domingo próximo passado, a dona

Elioení, irmã da dona Évila, sofreu uma
queda quando descia uma das escadas
de saída do templo. A dona Évila agra-
dece primeiro a Deus pela Sua providên-
cia na vida de sua irmã, pois, nada de
mais grave ocorreu com ela. Agradece
também aos irmãos que, com muito ca-
rinho e paciência, prestaram os primei-
ros socorros a dona Elioení.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Motivado pela necessidade de os cris-

tãos conhecerem de forma mais madura
e responsável a Bíblia, o Dr. Rev. Heber

Carlos de Campos escreveu uma série
teológica, que trata da metanarrativa bí-
blica da Redenção. O terceiro livro da série
que indicamos é O Habitat humano: o
paraíso ausente. Na apresentação do
livro, o Presidente do Supremo Concílio
da IPB, Rev. Roberto Brasileiro registrou:
“O paraíso ausente apresenta o habitat
humano na terra como a preocupação
básica das Escrituras de mostrar que
Deus fez a terra para que nela os ho-
mens pudessem viver. No presente livro,
o autor deixa bem claro que o “coração
de Deus” pendeu, na imensidão do Uni-
verso, para um pequeno ponto chamado
Terra, a fim de que nela os homens e
principalmente seus filhos desenvolves-
sem sua vida e ministério. O Senhor man-
tém interesse evidente para com a Terra
e seus habitantes, de tal modo que pro-
videnciou a sua salvação e renovação em
Jesus Cristo. O habitat humano sofre com
os efeitos da queda. No entanto, até que
venha o grande Dia do Senhor, aos cris-
tãos cabem deveres diante do atual
habitat, nutrindo esperança e expectação
acerca da gloriosa restauração final”.

CATECISMO
Pergunta 38: Qual a necessidade de

o Mediador ser homem? Resposta: Era
necessário que o Mediador fosse homem
para poder levantar a nossa natureza e
obedecer à lei, sofrer e interceder por
nós em nossa natureza, e simpatizar com
as nossas enfermidades; para que rece-
bêssemos a adoção de filhos, e tivésse-
mos conforto e acesso com confiança ao
trono da graça. Referências: Mateus
5:17; Romanos 5:19 e 8:34; Gálatas 4:4-
5 e Hebreus 2:4, 4:15-16 e 7:24-25.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na

Congregação em Santa Maria, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza está participando do

Acampamento da UCP do PTAN. Como
Secretária Presbiterial de UCPs é respon-
sável pela organização e programação,
motivo pelo qual estará ausente dos tra-
balhos em nossa igreja neste final de
semana.

EV. VALMIR
Hoje, o Ev. Valmir ministrará lição

especial em uma das Classes de Adultos
da nossa Escola Dominical e, será o men-

sageiro do culto à noite na Congregação
da 2ª IPT em Santa Maria. Depois da Es-
cola Dominical, o Conselho irá examiná-
lo com vistas a assumir o campo na cida-
de de Arinos-MG. Que a nossa igreja es-
teja em oração por este processo. Ao
amado irmão as nossas boas vindas se-
guidas de nossas súplicas a Deus pelos
trabalhos de hoje.

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 evange-
lização e aconselhamento que funciona
24 horas por dia. Este é um importante
ministério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos. Va-
mos divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na saída
do nosso templo. Disque paz – 3354-
1313.

NOVAS REVISTAS
As novas revistas da Escola Domini-

cal, Classes I, II, III, IV e V estão à dis-
posição dos irmãos com os secretários
da Escola Dominical e em uma das
mesinhas da saída do templo. As revis-
tas usadas no trimestre passado serão
reaproveitadas em nossas congregações.
Não deixe de entregar a sua aos secre-
tários.

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-



próximo domingo. Caso os seus da-
dos não estejam na referida lista, favor
preencher ficha cadastral.

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 o primeiro
domingo de dezembro, para serem
examinados pelo Conselho.

PLANO DE AÇÃO 2015
Os presidentes das Sociedades In-

ternas, dos departamentos e as supe-
rintendentes da Escola Dominical estão
convocados para se reunirem com o
Rev. Jefferson, dia 2 de dezembro,
terça-feira, às 20 horas, na Sala do
Conselho, para elaboração do “Plano de
Ação” 2015.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Dominical,

haverá uma reunião do Conselho, em sua
sala, para exame de candidatos à públi-
ca profissão de fé e batismo.

XII ORDINÁRIA PTAN
A XII Reunião Ordinária do Presbité-

rio de Taguatinga Norte – PTAN está
convocada para ocorrer do dia 10 ao dia
14 de dezembro, nas dependências de
nosso templo. Vamos, pois, orar por tão
importante reunião.

XI CONGRESSO UNIFICADO
O Congresso Unificado do PTAN será

no próximo sábado, a partir das 08h15,
nas dependências da 5ª Igreja Presbite-
riana de Ceilândia – 5ª IPC. As socieda-
des internas da nossa igreja terão de se
fazer presentes por meio de seus repre-
sentantes. Será cobrada uma taxa de R$
20,00 para o almoço.

“CASA CHEIA”
Hoje, haverá uma “Casa Cheia” na

residência da Karen Caroline, na Colônia
Agrícola Samambaia, Rua 12, Chácara
153/1, Casa 1, Telefone: 3597-2928. To-
dos os adolescentes e jovens estão con-

vidados. Sairemos da porta do templo
logo após o culto.

“GRUPO FIOS DE PRATA”
Próxima sexta-feira, às 15 horas, na

residência da irmã, dona Diva de Paula,
na QNG 29, Casa 29, haverá um culto e
o encerramento das atividades do “Gru-
po Fios de Prata” neste ano de 2014. Sai-
remos do estacionamento do templo, às
14h30. Todos os membros do referido
Grupo estão convidados.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo, Ele

requer o nosso coração. Antes de Deus
ordenar trazer o dízimo, Deus ordena tra-
zer a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer que
onde está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus 6:21).
No que diz respeito ao dízimo não há meio
termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo
passa pela mordomia Cristã, que é a ad-
ministração correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em
decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de de-
sempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. Temos
muitos desafios, como construção da 5ª
Congregação em Águas Lindas-GO e di-
versas reformas na estrutura do nosso
templo para melhor desenvolvimento de
nossas atividades. Que o Deus Provedor
continue com as suas bênçãos repousa-
das sobre os dizimistas fiéis e sensibili-
ze os infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanalmente.

GRATIDÃO
No domingo próximo passado, a dona

Elioení, irmã da dona Évila, sofreu uma
queda quando descia uma das escadas
de saída do templo. A dona Évila agra-
dece primeiro a Deus pela Sua providên-
cia na vida de sua irmã, pois, nada de
mais grave ocorreu com ela. Agradece
também aos irmãos que, com muito ca-
rinho e paciência, prestaram os primei-
ros socorros a dona Elioení.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Motivado pela necessidade de os cris-

tãos conhecerem de forma mais madura
e responsável a Bíblia, o Dr. Rev. Heber

Carlos de Campos escreveu uma série
teológica, que trata da metanarrativa bí-
blica da Redenção. O terceiro livro da série
que indicamos é O Habitat humano: o
paraíso ausente. Na apresentação do
livro, o Presidente do Supremo Concílio
da IPB, Rev. Roberto Brasileiro registrou:
“O paraíso ausente apresenta o habitat
humano na terra como a preocupação
básica das Escrituras de mostrar que
Deus fez a terra para que nela os ho-
mens pudessem viver. No presente livro,
o autor deixa bem claro que o “coração
de Deus” pendeu, na imensidão do Uni-
verso, para um pequeno ponto chamado
Terra, a fim de que nela os homens e
principalmente seus filhos desenvolves-
sem sua vida e ministério. O Senhor man-
tém interesse evidente para com a Terra
e seus habitantes, de tal modo que pro-
videnciou a sua salvação e renovação em
Jesus Cristo. O habitat humano sofre com
os efeitos da queda. No entanto, até que
venha o grande Dia do Senhor, aos cris-
tãos cabem deveres diante do atual
habitat, nutrindo esperança e expectação
acerca da gloriosa restauração final”.

CATECISMO
Pergunta 38: Qual a necessidade de

o Mediador ser homem? Resposta: Era
necessário que o Mediador fosse homem
para poder levantar a nossa natureza e
obedecer à lei, sofrer e interceder por
nós em nossa natureza, e simpatizar com
as nossas enfermidades; para que rece-
bêssemos a adoção de filhos, e tivésse-
mos conforto e acesso com confiança ao
trono da graça. Referências: Mateus
5:17; Romanos 5:19 e 8:34; Gálatas 4:4-
5 e Hebreus 2:4, 4:15-16 e 7:24-25.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na

Congregação em Santa Maria, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza está participando do

Acampamento da UCP do PTAN. Como
Secretária Presbiterial de UCPs é respon-
sável pela organização e programação,
motivo pelo qual estará ausente dos tra-
balhos em nossa igreja neste final de
semana.

EV. VALMIR
Hoje, o Ev. Valmir ministrará lição

especial em uma das Classes de Adultos
da nossa Escola Dominical e, será o men-

sageiro do culto à noite na Congregação
da 2ª IPT em Santa Maria. Depois da Es-
cola Dominical, o Conselho irá examiná-
lo com vistas a assumir o campo na cida-
de de Arinos-MG. Que a nossa igreja es-
teja em oração por este processo. Ao
amado irmão as nossas boas vindas se-
guidas de nossas súplicas a Deus pelos
trabalhos de hoje.

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 evange-
lização e aconselhamento que funciona
24 horas por dia. Este é um importante
ministério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos. Va-
mos divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na saída
do nosso templo. Disque paz – 3354-
1313.

NOVAS REVISTAS
As novas revistas da Escola Domini-

cal, Classes I, II, III, IV e V estão à dis-
posição dos irmãos com os secretários
da Escola Dominical e em uma das
mesinhas da saída do templo. As revis-
tas usadas no trimestre passado serão
reaproveitadas em nossas congregações.
Não deixe de entregar a sua aos secre-
tários.

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-



Pastoral
Certeza da Salvação

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 50:1
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 99:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 41:4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo: Iago
d) Poesia pela irmã Rosângela

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Miquéias 7:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Sem. Wilian
d) Hino Congregacional nº 368

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

De maneira geral as dúvidas sem-
pre nos trazem tristeza e inquietação,
ainda mais quando nossa dúvida se
refere à vida futura. A epístola de 1ª
João foi escrita para tirar nossas dúvi-
das e nos dar certeza quanto à Reden-
ção em Cristo: “Estas coisas vos es-
crevi, a fim de saberdes que tendes
a vida eterna, a vós outros que credes
em o nome do Filho de Deus” (1ª João
5:13). Foi escrita para completar a nos-
sa alegria: “Estas coisas, pois, vos
escrevemos para que a vossa alegria
seja completa” (1ª João 1:4).

Como ter certeza da Salvação?
Podemos ter certeza da salvação le-
vando em consideração as seguintes
razões:

a) Cremos em Jesus e guardamos
os seus mandamentos: “Aquele que
confessar que Jesus é o Filho de
Deus, Deus permanece nele, e ele,
em Deus; Aquele, entretanto, que
guarda a sua palavra, nele, verda-
deiramente, tem sido aperfeiçoa-
do o amor de Deus” (1ª João 4:15 e
2:5). A confissão verdadeira, crer, é
prova que alguém tem o Pai. É uma
confissão decorrente de um coração
iluminado e regenerado, mediante a
pregação da Palavra de Deus, pelo
Espírito Santo. Guardar a Palavra ou-
vida para João não é meramente
decorá-la ou apenas saber, mas ser
fiel praticante. O prazer do cristão
está na Lei do Senhor, e na Sua Lei
medita, de dia e de noite.

b) Temos certeza da salvação,
pois, amamos os irmãos e ajudamos
aos necessitados: “Aquele que diz
estar na luz e odeia a seu irmão,
até agora, está nas trevas; Ora,
aquele que possuir recursos deste
mundo, e vir a seu irmão padecer
de necessidade, e fechar-lhe o seu
coração, como pode permanecer
nele o amor de Deus?” (1ª João 2:9
e 3:17). Para João não amar aos ir-
mãos era o mesmo que odiá-los. Esse
ódio é a falta de sensibilidade em re-
lação as necessidades mais básicas
dos fraternos na fé. Amor na Bíblia é Rev. Jefferson Batista Neres

ação. Segundo o Rev. Augustus Nico-
demus, pastor e escritor presbiteria-
no de nosso país: “para um cristão
“fechar o coração” diante do necessita-
do, tendo condições de ajudar, é sufo-
car as emoções mais profundas de com-
paixão, pior ainda se for a miséria de
um irmão em Cristo. É não ter amor”.
Essa atitude expressa que não hou-
ve novo nascimento.

c) Sabemos que somos de Deus,
pois, não amamos o mundo, mas pra-
ticamos a justiça: “Não ameis o
mundo nem as coisas que há no
mundo. Se alguém amar o mundo,
o amor do Pai não está nele; Se
sabeis que ele é justo, reconhecei
também que todo aquele que pra-
tica a justiça é nascido dele” (1ª
João 2:15 e 29). João entende mun-
do não como a boa criação de Deus,
mas toda corrupção instalada na Cri-
ação em decorrência da Queda. Por-
tanto, mundo é toda gama de valo-
res, conceitos, crenças e ética contrá-
rias à Santa Palavra de Deus. Não
amar o mundo é ser transformado
pelas palavras de vida emanadas das
Escrituras e ser um agente da justiça
de Deus na sociedade, sal e luz. La-
mentavelmente, o mundo tem asse-
diado e entrado na igreja.

d) Finalmente, somos de Deus,
pois, não desertamos da Igreja, per-
manecemos na comunhão dos ir-
mãos: “Eles saíram do nosso meio;
entretanto, não eram dos nossos;
porque, se tivessem sido dos nos-
sos, teriam permanecido conosco”
(1ª João 2:19). Alguns que
apostataram da fé na Igreja Primiti-
va integravam a sua liderança. João
vê a saída de certos “cristãos” como
providencial, no sentido de focar a
igreja em Cristo.

Que Deus nos encha da convic-
ção de nossa Redenção. Que estas
razões expostas, à luz da 1ª epístola
de João, clarifiquem as nossas con-
vicções atinentes a Eterna Salvação.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Diác. Rodrigo;

Próximo domingo: Diác. Arthur e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: sr. Cláudio e Presb. Natanael;

Próximo domingo: dona Marta e
Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Marcelo,

Antônio N., William, Diêgo. Próxima se-
mana: Evandro, Wanderlúcio, Ataliba,
Moisés C., Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Alenir Borges e Rosângela;

Próximo domingo: Jeane e Lígia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-feira,

às 20 horas, Angélica (visitante).
Do Rev. José Marcos – Terça-fei-

ra, às 14 horas, dona Lúcia Magali; Sex-
ta-feira, às 14h30, o casal Saul e Alfa.

Do Rev. Evando – Sexta-feira, às
20 horas, Cristiano e Dayse.

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 Tere-
zinha Queiroz (3354-5079); dona Maria
Grippe; dona Raquel de Melo; Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Rafaela, sobrinha da Hélia; José Ferreira,
irmão dos Presbs. Israel, Ivo e Ailton;
dona Honorita Maria de Jesus, mãe Presb.
Cícero; dona Maria Rita; Levi, filho da
irmã Joselina; dona Maria Bernadina, mãe
da Míriam Gonçalves; dona Marluce, es-
posa do Sr. Takeo (9153-8917); Ataliba
Barbosa; dona Ocinéia; Sr. Adelson, Pai
do Edson Otaviano; dona Elza Eli, mãe
do Presb Lutércio e avó do Diác. Ander-
son; Pedro Rodrigues, irmão Presb.
Argimiro.

Aniversariantes da Semana
23/11 Hilda Conceição de Almeida ....................................................8172-5042
23/11 Graciele Dantas Rosendo Eler Viana ........................................8470-0810
24/11 Artur Soares de Sousa ...........................................................................
27/11 Danielle Chaves Cardoso ........................................................3346-1071
28/11 Loide Dias Oliveira ..................................................................3397-2501
29/11 Rosimar Guedes da Silva ........................................................9621-5804

SANTA CEIA
No primeiro domingo do mês de de-

zembro haverá a primeira Cantata de
Natal pelo Coral Perfeito louvor, razão
pela qual antecipamos a celebração da
Ceia do Senhor para o último domingo
deste mês. Portanto, próximo domingo,
no culto à noite, celebraremos a Santa
Ceia.

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
“Que darei ao Senhor por todos

os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116:12). Nossa Junta Diaconal
está recolhendo donativos: roupas, cal-
çados, brinquedos (novos ou usados, em
bom estado de conservação), alimentos
não perecíveis para a distribuição aos
nossos irmãos necessitados (da sede e
congregações). As doações poderão ser
depositadas no baú, na saída do templo.
O clímax de tal trabalho ocorrerá no cul-
to pelo “Dia Nacional de Ação de Gra-
ças”, na próxima quarta-feira, às 20
horas. Esperamos a participação de toda
a igreja.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de uma filha al-

mejada e querida, nasceu em 17 de no-
vembro, saudável e bonita, a Helena,
filha do casal, Nayara e Cristian, netinha
dos nossos irmãos, Presb. Pedro Lean-
dro e dona Mariinha. À distinta família,
os nossos cumprimentos. “Herança do
Senhor são os filhos” (Salmo 127:3).

CONSELHO DE ENSINO
Próximo domingo, depois da Escola

Dominical, na Sala da Classe II haverá
uma reunião do Conselho de Ensino. O
Conselho de Ensino é integrado por todo
o corpo docente de professores das Clas-
ses de Jovens e Adultos e Superinten-
dentes da Escola Dominical. Apelamos
encarecidamente a todos os professores
que, por favor, não faltem.

PLENÁRIA UPA
Hoje, depois da Escola Dominical, na

Classe dos Adolescentes, haverá uma
breve reunião plenária da UPA, com a fi-
nalidade de leitura, discussão e aprova-
ção das atas anteriores e eleição do re-
presentante ao Congresso Unificado.

PLENÁRIA UPH
Hoje, depois da Escola Dominical, na

sala da Classe II, haverá uma breve reu-
nião plenária da UPH, com a finalidade

de leitura, discussão e aprovação de duas
atas. Pedimos aos sócios que não faltem
para não ocorrer prejuízo de quorum.

JUNTA DIACONAL
Hoje, depois do culto à noite, na sala

da Classe II, a Junta Diaconal reunir-se-
á para eleição da diretoria de 2015. Soli-
citamos aos irmãos diáconos que não
faltem para não haver prejuízo de
quorum e ao bom andamento do traba-
lho do Senhor.

EQUIPE DE CASAIS
Próxima quarta-feira, depois da Reu-

nião de Orações, na Sala do Conselho,
haverá uma reunião da Equipe de Ca-
sais.

CONVITES E CANTATAS
Adquirimos 1000 exemplares do

Cada Dia de Natal e com as datas e os
horários das nossas “Cantatas de Natal”.
Cada irmão poderá levá-los, a fim de
entregá-los para pessoas não cristãs. O
material estará disponível em uma das
mesinhas da saída do templo. Vamos,
pois, orar, divulgar e participar.

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
Por decisão do Conselho, todos os

membros comungantes desta igreja,
Sede e Congregações, estão convocados
para a reunião de sua Assembleia Geral
Ordinária, no dia 3 de dezembro, quar-
ta-feira, às 20 horas, no Salão Social de
nosso templo.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e evan-

gelistas), os presidentes das sociedades
internas e as superintendentes da Escola
Dominical deverão entregar na secreta-
ria desta igreja, por e-mail, até a pró-
xima quarta-feira, os relatórios de suas
atividades, durante este ano, para serem
inseridos no boletim geral de relatórios.
Caso contrário, o responsável terá que
apresentá-lo na Assembleia Geral Ordi-
nária da Igreja.

POSSE
A posse de todas as diretorias das

sociedades internas e de todos os indi-
cados pelo Conselho será no culto da vi-
gília, às 10h30 do dia 31 de dezembro.

ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadastrais na

lista localizada na saída do templo até o

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 Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora de

maior confusão, e esperança em nosso
momento de maior desânimo. Nosso
mundo não é um mundo de constante caos
controlado por forças impessoais e do
acaso. Nosso destino não está sequer em
nossas próprias mãos ou de outras pes-
soas. Nosso Pai Celestial, que governa
tudo e todos, segura firme em nossas
mãos e nos conduz. Fazemos parte dos
planos redentores de Deus. Uma das
maneiras de nos conformar à Sua per-
feita vontade é por meio da oração. Por-
tanto, vamos todos com alegria, grati-
dão e súplicas participar da reunião de
orações, próxima quarta-feira, às 20 ho-
ras, no Salão Social que será dirigida pela
SAF, dona Mariinha.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Iniciamos os

ensaios da Cantata de Natal. Pedimos
aos pais que tragam seus filhos aos en-
saios, que acontecerão após a Escola
Dominical e no momento de cânticos do
Culto Infantil, aos domingos. E estamos
ensaiando também durante a semana:
terça feira, 20 horas. Todos os ensaios
acontecerão na sala do Culto Mirim. Es-
tamos registrando a presença das crian-
ças no ensaio. Crianças que não parti-
ciparem dos ensaios não participarão da
Cantata; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lílian Lima e Luciana Rangel; Próximo
domingo: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Antônia
Silva e Janete Crivelaro; Próximo do-
mingo: Patrícia Ferreira e Caroline Be-
zerra; MATERIAL 2 – Hoje: Kataryne
Araújo e Jaciara Gonçalves; Próximo
domingo: Karen Carolyne e Cris Brito.
Observação: Queridos professores, se

por algum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c) Culto
Infantil: Hoje, na sala do Culto Mirim,
para crianças de 4 a 8 anos, após o
momento de cânticos. Dirigentes: Évila
Cavalcante e Arthur Kishima; Próximo
domingo: Culto Mirim; d) Juniores:
Hoje: part ic iparão dos ensaios da
Cantata e do culto infantil; e) Acam-
pamento UCP: Neste final de semana,
as crianças estão participando do Acam-
pamento da UCP, promovido pela Se-
cretaria Presbiterial – PTAN. Retornarão
hoje à tarde; f) Queridos Pais: As
crianças que não trouxerem Bíblias para
as atividades do Ministério da Infância
retornarão ao templo ou as Classes de
Escola Dominical onde os senhores es-
tiverem para acompanharem a mensa-
gem bíblica junto aos PAIS. Por isso,
antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias; g) Res-
ponsáveis pela coordenação do MI:
Hoje – Manhã: Patrícia Ferreira.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 30/11. Classe I – Presb. Kleber; Clas-
se II – Presb. Paulinho; Classe III –
Presb. Israel; Classe IV – Presb. Saulo;
Classe V – Presb. Sóstenes; Classe de
Jovens – Sem. Wilian; Classe de Ado-
lescentes – Kátia; Classe de Juniores
II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 30/

11. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 1; Classe de Jovens, Li-
ção nº 11; Classe de Adolescentes, Lição
nº 9; Classe de Juniores II, Lição nº 20.

PREGADORES
Hoje: Sem. Wilian; Próximo do-

mingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Israel Fernandes; Pró-

ximo domingo: Presb. Saulo Resende.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domingo:

Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.



Pastoral
Certeza da Salvação

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 50:1
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 99:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 41:4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo: Iago
d) Poesia pela irmã Rosângela

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Miquéias 7:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Sem. Wilian
d) Hino Congregacional nº 368

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

De maneira geral as dúvidas sem-
pre nos trazem tristeza e inquietação,
ainda mais quando nossa dúvida se
refere à vida futura. A epístola de 1ª
João foi escrita para tirar nossas dúvi-
das e nos dar certeza quanto à Reden-
ção em Cristo: “Estas coisas vos es-
crevi, a fim de saberdes que tendes
a vida eterna, a vós outros que credes
em o nome do Filho de Deus” (1ª João
5:13). Foi escrita para completar a nos-
sa alegria: “Estas coisas, pois, vos
escrevemos para que a vossa alegria
seja completa” (1ª João 1:4).

Como ter certeza da Salvação?
Podemos ter certeza da salvação le-
vando em consideração as seguintes
razões:

a) Cremos em Jesus e guardamos
os seus mandamentos: “Aquele que
confessar que Jesus é o Filho de
Deus, Deus permanece nele, e ele,
em Deus; Aquele, entretanto, que
guarda a sua palavra, nele, verda-
deiramente, tem sido aperfeiçoa-
do o amor de Deus” (1ª João 4:15 e
2:5). A confissão verdadeira, crer, é
prova que alguém tem o Pai. É uma
confissão decorrente de um coração
iluminado e regenerado, mediante a
pregação da Palavra de Deus, pelo
Espírito Santo. Guardar a Palavra ou-
vida para João não é meramente
decorá-la ou apenas saber, mas ser
fiel praticante. O prazer do cristão
está na Lei do Senhor, e na Sua Lei
medita, de dia e de noite.

b) Temos certeza da salvação,
pois, amamos os irmãos e ajudamos
aos necessitados: “Aquele que diz
estar na luz e odeia a seu irmão,
até agora, está nas trevas; Ora,
aquele que possuir recursos deste
mundo, e vir a seu irmão padecer
de necessidade, e fechar-lhe o seu
coração, como pode permanecer
nele o amor de Deus?” (1ª João 2:9
e 3:17). Para João não amar aos ir-
mãos era o mesmo que odiá-los. Esse
ódio é a falta de sensibilidade em re-
lação as necessidades mais básicas
dos fraternos na fé. Amor na Bíblia é Rev. Jefferson Batista Neres

ação. Segundo o Rev. Augustus Nico-
demus, pastor e escritor presbiteria-
no de nosso país: “para um cristão
“fechar o coração” diante do necessita-
do, tendo condições de ajudar, é sufo-
car as emoções mais profundas de com-
paixão, pior ainda se for a miséria de
um irmão em Cristo. É não ter amor”.
Essa atitude expressa que não hou-
ve novo nascimento.

c) Sabemos que somos de Deus,
pois, não amamos o mundo, mas pra-
ticamos a justiça: “Não ameis o
mundo nem as coisas que há no
mundo. Se alguém amar o mundo,
o amor do Pai não está nele; Se
sabeis que ele é justo, reconhecei
também que todo aquele que pra-
tica a justiça é nascido dele” (1ª
João 2:15 e 29). João entende mun-
do não como a boa criação de Deus,
mas toda corrupção instalada na Cri-
ação em decorrência da Queda. Por-
tanto, mundo é toda gama de valo-
res, conceitos, crenças e ética contrá-
rias à Santa Palavra de Deus. Não
amar o mundo é ser transformado
pelas palavras de vida emanadas das
Escrituras e ser um agente da justiça
de Deus na sociedade, sal e luz. La-
mentavelmente, o mundo tem asse-
diado e entrado na igreja.

d) Finalmente, somos de Deus,
pois, não desertamos da Igreja, per-
manecemos na comunhão dos ir-
mãos: “Eles saíram do nosso meio;
entretanto, não eram dos nossos;
porque, se tivessem sido dos nos-
sos, teriam permanecido conosco”
(1ª João 2:19). Alguns que
apostataram da fé na Igreja Primiti-
va integravam a sua liderança. João
vê a saída de certos “cristãos” como
providencial, no sentido de focar a
igreja em Cristo.

Que Deus nos encha da convic-
ção de nossa Redenção. Que estas
razões expostas, à luz da 1ª epístola
de João, clarifiquem as nossas con-
vicções atinentes a Eterna Salvação.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Diác. Rodrigo;

Próximo domingo: Diác. Arthur e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: sr. Cláudio e Presb. Natanael;

Próximo domingo: dona Marta e
Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Marcelo,

Antônio N., William, Diêgo. Próxima se-
mana: Evandro, Wanderlúcio, Ataliba,
Moisés C., Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Alenir Borges e Rosângela;

Próximo domingo: Jeane e Lígia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-feira,

às 20 horas, Angélica (visitante).
Do Rev. José Marcos – Terça-fei-

ra, às 14 horas, dona Lúcia Magali; Sex-
ta-feira, às 14h30, o casal Saul e Alfa.

Do Rev. Evando – Sexta-feira, às
20 horas, Cristiano e Dayse.

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 Tere-
zinha Queiroz (3354-5079); dona Maria
Grippe; dona Raquel de Melo; Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Rafaela, sobrinha da Hélia; José Ferreira,
irmão dos Presbs. Israel, Ivo e Ailton;
dona Honorita Maria de Jesus, mãe Presb.
Cícero; dona Maria Rita; Levi, filho da
irmã Joselina; dona Maria Bernadina, mãe
da Míriam Gonçalves; dona Marluce, es-
posa do Sr. Takeo (9153-8917); Ataliba
Barbosa; dona Ocinéia; Sr. Adelson, Pai
do Edson Otaviano; dona Elza Eli, mãe
do Presb Lutércio e avó do Diác. Ander-
son; Pedro Rodrigues, irmão Presb.
Argimiro.

Aniversariantes da Semana
23/11 Hilda Conceição de Almeida ....................................................8172-5042
23/11 Graciele Dantas Rosendo Eler Viana ........................................8470-0810
24/11 Artur Soares de Sousa ...........................................................................
27/11 Danielle Chaves Cardoso ........................................................3346-1071
28/11 Loide Dias Oliveira ..................................................................3397-2501
29/11 Rosimar Guedes da Silva ........................................................9621-5804


