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Reformando

PASTORES:
Rev. Jefferson Batista Neres (Efetivo) ............................ 3963-7922 - 8272-1211

rev.jeffersonipb@yahoo.com.br
Rev. José Marcos de Oliveira Silva (Auxiliar) ................. 3039-1994 - 8272-1221

rev.josemarcosipb@hotmail.com
Rev. Dilson D. da Silva (Auxiliar) ..... Cong. em Arinos-MG (38) 3635-1499 – 9247-9321
Rev. Evando Honorato de Oliveira (Emérito) .................. 3036-1999 - 8181-2424
Rev. Benon Wanderley Paes (Emérito) ............................................... 3352-1274

EVANGELISTAS:
Ev. Wilian Ronan de Oliveira ...............................3573-0998 – 8541-9288 (Sede)
Ev. Fernando Henrique Ribeiro .......... 3394-3506 (Congregação em Santa Maria)
Ev. Ronaldo Paixão Meira dos Santos. 3613-7354 – 8245-7769 (4ª Congregação)
Ev. Valdemir Belarmino da Silva ..... (38) 3674-2006 (Congregação em Garapuava-MG)
Ev. Rogério Pereira Balbino ..... 3616-3670 – 9638-1986 (3ª Cong. Águas Lindas-GO)
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento ............. 8198-5868 (Departamento Infantil)

PRESBÍTEROS:
Cícero Celso de Sousa ...................................................................... 3543-5785
Eliezer Targino Marques .................................................................... 3041-1425
Emanuel Jesus Lages Dutra Rafael .................................................... 3353-4652
Euvaldo Campos Teixeira .................................................................. 3562-5768
Joel Nogueira .................................................................................... 3039-5583
Lusérgio Sales de Souza ................................................................... 3546-3708
Marcus Kleber Eler Viana .................................................................. 3034-0225
Natanael Machado Correa ................................................................. 3964-5381
Paulo Alves Honorato ........................................................................ 3353-4310
Pedro Leandro Marra ......................................................................... 3562-2702
Sóstenes Aranha Cavalcante ............................................................. 3877-1201
Israel Fernandes Ferreira (Emérito)
Saulo Batista Resente (Emérito)

DIÁCONOS

Anderson Lousan do N. Poubel .... 3354-5869
Antônio Nonato Neto .................. 3354-4536
Angelo Roberto Faria de Matos ... 8311-1817
Arthur Vieira Figueiredo ............. 9153-6469
Ataliba Cândido Resende ............ 3352-1693
Demetrius Nery Correa .............. 3352-1775
Diego Lopes Ferreira .................. 8259-3320
Elizeu da Silva Couto ................. 3543-6296
Emanoel Araujo da Silva ............ 3372-1831
Evandro Ferreira de Assunção ..... 8149-6158
Geazi Fernandes de Sousa .......... 3353-2230
José Cláudio de Andrade ............. 3397-5129
José Francelino Pereira Júnior ..... 4101-7867

Júlio Bastos de Araújo ................ 9918-8131
Lúcio Marciel Pereira .................. 8521-1048
Marcelo Alves Honorato .............. 3353-3294
Moisés Ferreira da Silva ............. 9986-7359
Moisés da Silva Couto ................ 3374-9887
Robson Rangel da Silva .............. 3475-9648
Robson Santos da Conceição ....... 3032-5164
Rodrigo V. Golfi Andriazzi ........... 3353-2231
Sandro Daniel Soares ................ 9298-7189
Thiago Vinhal Avelino ................ 8560-6460
Tiago Barros Ferreira ................. 3353-2132
Wanderlúcio Mendes S. Júnior ..... 8438-1914
Wesley Carneiro de Araújo ......... 3532-2174
William Alves de Araújo ............. 3435-7560

SECRETÁRIA DA IGREJA
Ana Paula ........................................................................................ 8185-6376

DISQUE PAZ ................................................................................... 3354-1313

Nº 1.316 – 12 de outubro de 2014

TRABALHOS SEMANAIS
Quarta-Feira: ....................  Reunião de Orações e Estudo Bíblico, às 20 horas
Domingo: ...................... Escola Dominical, às 9 horas; Culto Solene, às 18h30

ADMINISTRADOR DA IGREJA
Presb. Eliezer ................................................................................... 8139-1069

Uma Igreja Reformada sempre se
Reformando



Pastoral
As qualificações dos Presbíteros – Parte V

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 117:1-2
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo115:1-18
d) Coral Cantares (1 hino)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Isaías 59:1-2
c) Oração Audível de Confissão

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. José Francelino

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

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor (1 cântico)
b) Coral Perfeito Louvor:

Louvores da Garotada

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Ordenação e Investidura de

Oficiais

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

POSLÚDIO

No texto de 1ª Timóteo 3:1-8,
Paulo salienta que todos os homens
que aspiram ao presbiterato precisam
ser qualificados para tal ofício. Quais
são essas qualificações? Paulo apre-
senta sete áreas nas quais os pres-
bíteros devem ser qualificados. Em
edições passadas tratamos sobre cin-
co áreas: 1) Vida familiar exemplar.
a) O presbítero deve ser esposo de
uma só mulher e b) O presbítero
deve liderar sua casa; 2) Os rela-
cionamentos interpessoais. a) O
presbítero não pode ser violento, b)
O presbítero precisa ter facilidade
para perdoar as falhas alheias, c)
O presbítero precisa ser inimigo de
contendas e d) O presbítero preci-
sa ser hospitaleiro; 3) Área finan-
ceira. a) O presbítero não pode ser
avarento; 4) Área do caráter Pes-
soal. a) O presbítero precisa ser ir-
repreensível e b) O presbítero pre-
cisa ter uma boa reputação publi-
ca; 5) Área do domínio próprio. a)
O presbítero precisa ser
temperante, b) O presbítero preci-
sa ser sóbrio, c) O presbítero pre-
cisa ser modesto, d) O presbítero
não pode ser dado ao vinho.

Hoje veremos mais uma área na
qual os homens que desejam o
presbiterato, devem ser qualificados:

6) Área da maturidade espiritu-
al – De acordo com a instrução apos-
tólica, o presbítero “não seja neófito,
para não suceder que se
ensoberbeça e incorra na condena-
ção do diabo” (versículo 6) – O ter-
mo “neófito”, literalmente significa
alguém “plantado recentemente”, ou
seja, uma pessoa convertida à pou-
co tempo. O termo também pode fa-
zer referência, como disse o pastor
presbiteriano do século 17, Rev.
Matthew Henry a: “alguém que rece-
beu pouca instrução na palavra, que
apenas conhece as Escrituras de ma-
neira superficial”. Ainda que a pessoa
apresente todas as qualificações an- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

teriores, se não apresentar esta da
maturidade espiritual não estará qua-
lif icada para servir a Deus no
presbiterato. É importante lembrar
que naquela época muitos homens,
como disse o reformador do século 16,
Rev. João Calvino, de “extraordinária
habilidade e cultura estavam sendo con-
duzidos à fé. Paulo, porém, proíbe que
se façam bispos aos que recentemente
tenham professado a Cristo”. No en-
tanto, há homens que estão na igre-
ja há muitos anos e não têm maturi-
dade espiritual, esses, também, es-
tão desqualificados para tal ofício.

A eleição de um neófito pode tra-
zer resultados desastrosos não só
para a igreja, o que é certo e evi-
dente, mas também para o próprio
neófito, como diz Paulo: “para não
suceder que se ensoberbeça e in-
corra na condenação do diabo”. O
verbo “suceder” significa literalmen-
te, como disse o comentarista norte
americano do século passado,
William Hendriksen: “para não ser
envolto em fumaça”. A referência é à
fumaça da arrogância e do orgulho.
E não é que o diabo condene o
neófito. O sentido é: para que o
neófito eleito presbítero não sofra a
mesma condenação que caiu sobre
o diabo, ou seja, o de ser rebaixado
de uma posição mais elevada. O or-
gulho sempre conduz à queda. A fim
de evitar tal desastre, a igreja não
deve eleger um principiante como
presbítero. Matthew Henry destaca
que, a soberba: “é um pecado que
transformou anjos em demônios”.

Por isso, irmãos, tenhamos muito
cuidado. O antídoto para o orgulho é
a humildade, a qual, é a marca de um
líder espiritualmente maduro. Em Ma-
teus 23:12, Jesus, afirma: “Quem a
si mesmo se exaltar será humilha-
do; e quem a si mesmo se humi-
lhar será exaltado”. A igreja não
deve elevar aqueles a quem mais tar-
de o Senhor terá de rebaixar.

1ª Timóteo 3:1-8

Aniversariantes da Semana
12/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo ............................................................
12/10 Simone Aparecida Ferreira de Souza ....................................... 8137-1437
14/10 Angelo Roberto Faria de Matos ................................................8311-1817
15/10 Helena Kiyomi Nogueira ..........................................................9211-6988
16/10 Neemias Francisco Santos .......................................................8615-5197
17/10 Gabriel Cirilo Cieslak ..............................................................8229-9628
18/10 Janivaldo Souza de Oliveira .....................................................8415-1444
18/10 Rebeca Dourado Cavalcante ...................................................3877-1201

SONOPLASTIA
Hoje: Arthur e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V., J. Fran-

celino, Tiago B., Moisés F., Elizeu; Pró-
xima semana: Lúcio, Geazi, J. Cláu-
dio, Sandro, Rodrigo.

CHAZINHO
Hoje: Marta e Joana; Próximo

domingo: Gilvânia e Antônia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, irmã Crisonéia; Quinta-
feira, às 20 horas, Crícia e Márcio.

Do Rev. José Marcos – Quinta-
feira, às 14h30, Presb. Celso Alexan-
dre; Sexta-feira, às 14h30, dona
Augusta Gomes da Silva.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Ro-
drigues (3039-3196); dona Hormezin-
da (Telefone: 3532-2595); Patrícia
Vieira (3358-5160); dona Terezinha
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; Sr. Saul, esposo da dona Alfa;
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, esposa do Sr. Takeu
(9153-8917).
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ANIVERSÁRIO UCP
O Dia das Crianças surgiu com a

iniciativa do deputado federal Galdino
do Valle Filho, que criou a data no Bra-
sil, em 5 de novembro de 1924, com
o Decreto número 4.867, oficializado
pelo então presidente da República,
Arthur Bernardes. Na Igreja Presbi-
teriana do Brasil esta data também é
muito valorizada, entretanto, a prin-
cipal mensagem é a valorização da
criança como cidadã e a preocupação
com seu aprendizado cristão para
uma vida espiritual intensa desde a
tenra idade. “Batalhando por Cristo, Lu-
tando com amor, Sou um Soldado de
nosso Senhor”, este é o lema da União
de Crianças Presbiterianas, a UCP.
Parabéns às nossas queridas Crian-
ças Presbiterianas e aos irmãos (as)
que se dedicam ministerialmente para
o crescimento delas. Como disse nos-
so Senhor Jesus em Seu evangelho
segundo Marcos 10:14: “Jesus, po-
rém, vendo isto, indignou-se e dis-
se-lhes: Deixai vir a mim os
pequeninos, não os embaraceis,
porque dos tais é o reino de Deus”.

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA
Hoje, no horário do culto será a

ordenação e investidura ao diaconato
do Arthur Vieira Figueiredo;
investidura ao diaconato dos irmãos:
Robson Rangel da Silva e Rodrigo
Vieira Golfi Andraizzi; e, investidura ao
presbiterato dos irmãos: Joel Noguei-
ra e Natanael Machado Correa. Todos
os irmãos mencionados foram eleitos
ao oficialato da 2ª IPT em sua última
Assembleia Geral Extraordinária.

FEDERAÇÃO SAF/PTAN
Todas as sócias da SAF estão con-

vidadas a participar da confraterniza-
ção da Federação que acontecerá no
ultimo sábado deste mês, das 09h30
às 14 horas. A kombi sairá da porta
do templo às 9 horas. Sua presença
será muito importante, portanto, não
deixe de participar.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
ARINOS-MG

“Rendei graças ao Senhor, por-
que ele é bom, porque a sua mise-
ricórdia dura para sempre” (Salmo
118:1). Conforme consta em nosso

Plano de Ação, próximo sábado, às 18
horas, comemoraremos mais um ani-
versário da Congregação de nossa
igreja em Arinos-MG. O ônibus, com o
Coral Canto Livre, sairá da porta do
templo, às 12h30. Toda a igreja está
convidada para participar, no entan-
to, não disponibilizaremos transporte.

CULTO DO BEBÊ
Em 22 de outubro, quarta-feira, às

20 horas, haverá o “Culto do Bebê” em
gratidão ao nosso bondoso Deus pe-
las Suas heranças em nossa igreja.
Solicitamos às mães dos bebês nasci-
dos no período de novembro de 2013
a outubro de 2014 que procurem a
irmã Lígia Couto para inscrição com vis-
tas ao recebimento da Bíblia do bebê.

UPA DOAÇÕES
Os adolescentes de nossa igreja

estão se mobilizando para doar roupas
e brinquedos a crianças de um orfana-
to da nossa cidade. Os que tiverem rou-
pas e brinquedos em bom estado de
conservação e desejam doá-los, pode-
rão entregá-los para a Junta Diaconal.

JANTAR DE CASAIS
Conforme o Rev. Hernandes Dias

Lopes, pastor presbiteriano, não há
assunto mais urgente e vital do que
casamento: “Se destruirmos este fun-
damento toda a estrutura familiar co-
meçará a entrar em colapso. Sem casa-
mentos fortes teremos famílias anêmi-
cas e doentes. A felicidade conjugal não é
algo automático, é preciso construí-la com
muito esforço, inteligência e determina-
ção. O casamento é para aqueles que es-
tão dispostos a investir o melhor do seu
tempo, dos seus sentimentos e dos seus
sonhos na vida do cônjuge”. Convictos
da importância da manutenção do ca-
samento, no dia 8 de novembro de
2014, no Salão Branco, haverá o último
“Jantar de Casais” deste ano. Num pri-
meiro momento, devocional: oração,
cânticos espirituais e ministração da
Palavra de Deus aos casais. Em outro
momento, a parte social: jantar e co-
munhão com os irmãos. A taxa será de
R$ 30,00 por casal. Cada casal da igre-
ja poderá convidar um casal não cris-
tão para ouvir a Palavra de Deus. Faça
a sua inscrição com o Presb. Eliézer ou
sua esposa Suely.

tempo para orar ou encontrar um lugar
para isso. Os pensamentos se distra-
em, o coração  que ardentemente ansi-
ava por orar se congela uma vez que
começamos e nós secamos. Pensáva-
mos que sabíamos o que tínhamos a
dizer a Deus, mas a nossa mente per-
de o foco logo que começamos a fazer o
nosso pedido, e a nossa perturbação nos
leva a tropeçar, usando palavras que
não expressam o que queremos dizer,
até que, finalmente, a nossa perturba-
ção nos reduz ao silêncio”. No entan-
to, orar é a essência da vida cristã. O
Rev. James Montgomery, pastor e es-
critor estadunidense do século pas-
sado suplicou a Deus que o próprio
Deus o ensinasse a orar: “Senhor,
ensina-me como orar corretamente,
com reverência e temor; embora pó e
cinza aos Teus olhos, nós podemos,
precisamos nos aproximar. Perecemos
se deixarmos de orar; Ó, dá-nos poder
para orar! E quando para a hora do en-
contro nos prepararmos – Senhor, vem
ao nosso encontro”. Tendo em vista a
relevância da prática da oração, va-
mos todos participar da reunião de
orações desta quarta-feira, às 20
horas, dirigida pela UPH.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

após a Escola Dominical, no templo;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian
Lima e Luciana Rangel; Próximo domin-
go: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Patrícia
Ferreira e Janete Crivelaro (Hoje à
noite as crianças permanecerão com
seus pais no templo); Próximo domin-
go: Antônia Silva e Caroline Bezerra;
MATERNAL 2 – Hoje: Kataryne Araújo
e Jaciara Gonçalves Crivelaro (Hoje à
noite as crianças permanecerão com
seus pais no templo); Próximo domin-
go: Karen e Cris Brito. Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR nos avise com antecedên-
cia, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Culto Infan-
til: Hoje, devido à comemoração do
aniversário da UCP as crianças perma-
necerão no templo. Próximo domingo
para crianças de 4 a 8 anos, após o
momento de cânticos. Dirigente: Évila
Cavalcante e Arthur Kishima; d)

Juniores: Hoje: Templo. Próximo do-
mingo: Aula na sala do Intermediário;
e) Aniversário da UCP: Neste domin-
go, estaremos comemorando o aniver-
sário da UCP, sociedade interna tão im-
portante que ensina as crianças des-
de pequenas a servirem na Igreja. Te-
remos uma classe especial de manhã
e à noite teremos o culto e um musical
pelo Perfeito Louvor. Crianças convi-
dem seus amiguinhos e familiares; f)
Queridos Pais: As crianças que não
trouxerem Bíblias para as atividades
do Ministério da Infância retornarão ao
templo ou as Classes de Escola Domi-
nical onde os senhores estiverem para
acompanharem a mensagem bíblica
junto aos PAIS. Por isso, antes de sa-
írem de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas Bí-
blias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 19/10. Classe I – Presb. Cícero;
Classe II – Presb. Kleber; Classe III
– Presb. dona Sônia; Classe V – Rev.
José Marcos; Classe de Jovens – Fa-
brício; Classe de Adolescentes –
Kátia; Classe de Catecúmenos –
Presb. Sóstenes; Classe de Juniores
II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

19/10. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição nº 9; Classe de
Jovens, Lição nº 9; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 4; Classe de Juniores
II, Lição nº 15; Classe de Catecúme-
nos, Lição nº 8.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo Honorato;

Próximo domingo: Presb. Marcus
Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.



INSTALAÇÕES DO TEMPLO
“Guarda o pé, quando entrares

na Casa de Deus; chegar-se para
ouvir é melhor do que oferecer sa-
crifícios de tolos, pois não sabem
que fazem mal” (Eclesiastes 5:1). O
uso das instalações do templo aos
domingos se limita ao culto ao Senhor
e a comunhão dos irmãos. Portanto,
o uso de patins, bolas, skates e afins
por crianças e/ou adultos prejudicam
o harmônico andamento dos traba-
lhos no templo aos domingos. As qua-
dras são usadas para estacionamen-
to. Pedimos aos pais que dediquem
mais atenção aos seus filhos para
evitar acidentes e danos ao
patrimônio da igreja.

“CASA CHEIA”
No próximo domingo, haverá uma

“Casa Cheia” na residência do Rev.
Evando e da Dona Cila. Todos os ado-
lescentes e jovens estão convidados.

REV. EVANDO
O Rev. Evando voltará a atender

no templo de nossa igreja nas segun-
das, quartas e quintas-feiras pela
manhã. Seus atendimentos e visitas
ocorrerão mediante agendamento
com a secretaria da igreja, Ana Paula.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo,

Ele requer o nosso coração. Antes de
Deus ordenar trazer o dízimo, Deus
ordena trazer a vida. O princípio bí-
blico é que o coração precisa vir pri-
meiro 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
administração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa dis-
posição. Em decorrência da fidelida-
de da maioria, a Casa do Tesouro tem
condições de desempenhar o traba-
lho do Senhor com ousadia e desem-
baraço financeiro. Temos muitos de-
safios, como construção da 5ª Con-
gregação em Águas Lindas-GO e di-
versas reformas na estrutura do nos-
so templo para melhor desenvolvi-

mento de nossas atividades. Que o
Deus Provedor continue com as Suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infi-
éis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

NOTA DE FALECIMENTOS
Na última semana as nossas ir-

mãs: Isabel, Dete, Wanildete,
Claudina, Wylliene, Wesdna e
Weslene perderam cinco pessoas li-
gadas à sua família: Jucinei, Heloísio,
Edvânia, Kelly e Cíntia. Que o Deus
das consolações conforte aos famili-
ares enlutados: “No teu livro foram
escritos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles havia ain-
da” (Salmo 139:16b).

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, Reforma Agora, Renato

Vargens faz uma análise do movimen-
to neopentecostal que acontece hoje
no Brasil, expondo e contextualizando
seus misticismos, enganos e
distorções da sã doutrina bíblica. Um
de seus objetivos é, como aconteceu
no século XVI na Reforma Protestan-
te, chamar as igrejas evangélicas para
retornarem à única referência que
deve nortear a vida do cristão, as
Sagradas Escrituras: “Minha oração é
que por meio da leitura desta pequena
obra você possa se sentir desafiado a
amar a Deus acima de todas as coisas
e zelar pela Palavra, fazendo dela ins-
trumento de graça, vida e saúde em sua
vida espiritual. Rogo, portanto, ao Se-
nhor que por Sua misericórdia liberte
Sua igreja de todo idiotismo, de toda
estultice, de toda opressão e desvio, a
fim de que ela exista para o fim para o
qual foi criada: servir e amar a Deus de
todo o coração, de todo entendimento
e com todas as forças”.

GRATIDÃO
O Presb. Sebastião foi submetido

a uma cirurgia no tendão do pé. Sua
recuperação foi lenta e dolorosa. Mas
bendito seja Deus que não rejeita a
oração e nem aparta de nós a sua
maravilhosa e inefável graça. O nos-
so irmão está bem melhor e agrade-

ce o apoio e as orações toda a igreja
em prol do restabelecimento de sua
saúde.

BREVE CATECISMO
Pergunta 33: Foi o pacto da gra-

ça sempre administrado de uma só
maneira? Resposta: O pacto da gra-
ça não foi administrado da mesma
maneira; mas as suas administrações
no Velho Testamento eram diferentes
do Novo Tetamento. Referências:
Hebreus 8:7-13.

RESTAURAÇÃO
Em sua última reunião do dia 3 de

outubro de 2014, o Conselho da nos-
sa igreja decidiu restaurar a comu-
nhão da igreja a irmã Daniela Rodri-
gues da Silva, filha do casal, Eliete e
Daniel. A convicção e o sentimento
que há é de alegria: “porque esta
minha filha estava morta e
reviveu, estava perdida e foi acha-
da. E começaram a regozijar-se”
(Lucas 15:24). Nossas súplicas a
Deus para que este retorno seja bên-
ção para a Daniela e a para a nossa
igreja.

EV. ANA ELIZA
Desde o dia 3 de outubro, a Ev.

Ana Eliza retornou às suas atividades.
Nossa gratidão a Deus e aos irmãos
Diác. Emanuel e Érica Araújo, que au-
xiliaram no Ministério da Infância nes-
te período pós-cirúrgico da nossa
irmã.

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

na Congregação em Santa Maria, as-
sistindo pastoralmente aqueles ir-
mãos.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diaria-
mente uma mensagem pelo telefone
com temas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa paz
muitas vezes é abalada. “Disque Paz”
é um ministério de evangelização e
aconselhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importante mi-
nistério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.

Vamos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz –
3354-1313.

SAF EM REVISTA
As irmãs que tiverem o interesse

de aderir ou renovar a assinatura da
SAF em Revista poderão fazê-lo com
a vice-presidente de nossa SAF, a irmã
Márcia, pelo valor de R$ 22,00.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o con-

teúdo Bíblico, minerar o Sermão do
Monte é uma preciosa dádiva. São
palavras de vida, muito relevantes.
Palavras desafiadoras para o homem
moderno. De acordo com o Dr. Rev.
Martyn Lloyd-Jones, destacado pas-
tor e escritor britânico do século pas-
sado: “O sermão do monte destina-se
a todo o povo cristão. Trata-se de uma
perfeita representação da vida no reino
de Deus. O reino é, antes de tudo, algo
que está dentro de nós. Trata-se da-
quilo que controla e governa o coração,
a mente e as atitudes do indivíduo. Se
ao menos todos estivéssemos vivendo
conforme o Sermão do Monte, então os
homens saberiam que o evangelho é de-
veras dinâmico; reconheceriam que o
cristianismo é uma realidade viva. Que
Deus nos conceda a graça para levar a
sério o Sermão do Monte, de forma ho-
nesta e sob oração, até nos tornarmos
exemplos vivos do mesmo, modelares
quanto a esse glorioso ensinamento”.
Portanto, convictos da importância
dos ensinamentos de nosso Senhor
Jesus Cristo, vamos participar do Es-
tudo no Sermão do Monte que, nesta
quarta-feira, às 20 horas, será minis-
trado pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Orar é uma tarefa árdua. Segun-

do J. I. Packer, pastor e escritor in-
glês do século passado: “nós acaba-
mos lutando, e não só para encontrar
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Pastoral
As qualificações dos Presbíteros – Parte V

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 117:1-2
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo115:1-18
d) Coral Cantares (1 hino)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Isaías 59:1-2
c) Oração Audível de Confissão

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. José Francelino

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

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor (1 cântico)
b) Coral Perfeito Louvor:

Louvores da Garotada

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Ordenação e Investidura de

Oficiais

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

POSLÚDIO

No texto de 1ª Timóteo 3:1-8,
Paulo salienta que todos os homens
que aspiram ao presbiterato precisam
ser qualificados para tal ofício. Quais
são essas qualificações? Paulo apre-
senta sete áreas nas quais os pres-
bíteros devem ser qualificados. Em
edições passadas tratamos sobre cin-
co áreas: 1) Vida familiar exemplar.
a) O presbítero deve ser esposo de
uma só mulher e b) O presbítero
deve liderar sua casa; 2) Os rela-
cionamentos interpessoais. a) O
presbítero não pode ser violento, b)
O presbítero precisa ter facilidade
para perdoar as falhas alheias, c)
O presbítero precisa ser inimigo de
contendas e d) O presbítero preci-
sa ser hospitaleiro; 3) Área finan-
ceira. a) O presbítero não pode ser
avarento; 4) Área do caráter Pes-
soal. a) O presbítero precisa ser ir-
repreensível e b) O presbítero pre-
cisa ter uma boa reputação publi-
ca; 5) Área do domínio próprio. a)
O presbítero precisa ser
temperante, b) O presbítero preci-
sa ser sóbrio, c) O presbítero pre-
cisa ser modesto, d) O presbítero
não pode ser dado ao vinho.

Hoje veremos mais uma área na
qual os homens que desejam o
presbiterato, devem ser qualificados:

6) Área da maturidade espiritu-
al – De acordo com a instrução apos-
tólica, o presbítero “não seja neófito,
para não suceder que se
ensoberbeça e incorra na condena-
ção do diabo” (versículo 6) – O ter-
mo “neófito”, literalmente significa
alguém “plantado recentemente”, ou
seja, uma pessoa convertida à pou-
co tempo. O termo também pode fa-
zer referência, como disse o pastor
presbiteriano do século 17, Rev.
Matthew Henry a: “alguém que rece-
beu pouca instrução na palavra, que
apenas conhece as Escrituras de ma-
neira superficial”. Ainda que a pessoa
apresente todas as qualificações an- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

teriores, se não apresentar esta da
maturidade espiritual não estará qua-
lif icada para servir a Deus no
presbiterato. É importante lembrar
que naquela época muitos homens,
como disse o reformador do século 16,
Rev. João Calvino, de “extraordinária
habilidade e cultura estavam sendo con-
duzidos à fé. Paulo, porém, proíbe que
se façam bispos aos que recentemente
tenham professado a Cristo”. No en-
tanto, há homens que estão na igre-
ja há muitos anos e não têm maturi-
dade espiritual, esses, também, es-
tão desqualificados para tal ofício.

A eleição de um neófito pode tra-
zer resultados desastrosos não só
para a igreja, o que é certo e evi-
dente, mas também para o próprio
neófito, como diz Paulo: “para não
suceder que se ensoberbeça e in-
corra na condenação do diabo”. O
verbo “suceder” significa literalmen-
te, como disse o comentarista norte
americano do século passado,
William Hendriksen: “para não ser
envolto em fumaça”. A referência é à
fumaça da arrogância e do orgulho.
E não é que o diabo condene o
neófito. O sentido é: para que o
neófito eleito presbítero não sofra a
mesma condenação que caiu sobre
o diabo, ou seja, o de ser rebaixado
de uma posição mais elevada. O or-
gulho sempre conduz à queda. A fim
de evitar tal desastre, a igreja não
deve eleger um principiante como
presbítero. Matthew Henry destaca
que, a soberba: “é um pecado que
transformou anjos em demônios”.

Por isso, irmãos, tenhamos muito
cuidado. O antídoto para o orgulho é
a humildade, a qual, é a marca de um
líder espiritualmente maduro. Em Ma-
teus 23:12, Jesus, afirma: “Quem a
si mesmo se exaltar será humilha-
do; e quem a si mesmo se humi-
lhar será exaltado”. A igreja não
deve elevar aqueles a quem mais tar-
de o Senhor terá de rebaixar.

1ª Timóteo 3:1-8

Aniversariantes da Semana
12/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo ............................................................
12/10 Simone Aparecida Ferreira de Souza ....................................... 8137-1437
14/10 Angelo Roberto Faria de Matos ................................................8311-1817
15/10 Helena Kiyomi Nogueira ..........................................................9211-6988
16/10 Neemias Francisco Santos .......................................................8615-5197
17/10 Gabriel Cirilo Cieslak ..............................................................8229-9628
18/10 Janivaldo Souza de Oliveira .....................................................8415-1444
18/10 Rebeca Dourado Cavalcante ...................................................3877-1201

SONOPLASTIA
Hoje: Arthur e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V., J. Fran-

celino, Tiago B., Moisés F., Elizeu; Pró-
xima semana: Lúcio, Geazi, J. Cláu-
dio, Sandro, Rodrigo.

CHAZINHO
Hoje: Marta e Joana; Próximo

domingo: Gilvânia e Antônia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, irmã Crisonéia; Quinta-
feira, às 20 horas, Crícia e Márcio.

Do Rev. José Marcos – Quinta-
feira, às 14h30, Presb. Celso Alexan-
dre; Sexta-feira, às 14h30, dona
Augusta Gomes da Silva.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Ro-
drigues (3039-3196); dona Hormezin-
da (Telefone: 3532-2595); Patrícia
Vieira (3358-5160); dona Terezinha
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; Sr. Saul, esposo da dona Alfa;
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, esposa do Sr. Takeu
(9153-8917).

ANIVERSÁRIO UCP
O Dia das Crianças surgiu com a

iniciativa do deputado federal Galdino
do Valle Filho, que criou a data no Bra-
sil, em 5 de novembro de 1924, com
o Decreto número 4.867, oficializado
pelo então presidente da República,
Arthur Bernardes. Na Igreja Presbi-
teriana do Brasil esta data também é
muito valorizada, entretanto, a prin-
cipal mensagem é a valorização da
criança como cidadã e a preocupação
com seu aprendizado cristão para
uma vida espiritual intensa desde a
tenra idade. “Batalhando por Cristo, Lu-
tando com amor, Sou um Soldado de
nosso Senhor”, este é o lema da União
de Crianças Presbiterianas, a UCP.
Parabéns às nossas queridas Crian-
ças Presbiterianas e aos irmãos (as)
que se dedicam ministerialmente para
o crescimento delas. Como disse nos-
so Senhor Jesus em Seu evangelho
segundo Marcos 10:14: “Jesus, po-
rém, vendo isto, indignou-se e dis-
se-lhes: Deixai vir a mim os
pequeninos, não os embaraceis,
porque dos tais é o reino de Deus”.

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA
Hoje, no horário do culto será a

ordenação e investidura ao diaconato
do Arthur Vieira Figueiredo;
investidura ao diaconato dos irmãos:
Robson Rangel da Silva e Rodrigo
Vieira Golfi Andraizzi; e, investidura ao
presbiterato dos irmãos: Joel Noguei-
ra e Natanael Machado Correa. Todos
os irmãos mencionados foram eleitos
ao oficialato da 2ª IPT em sua última
Assembleia Geral Extraordinária.

FEDERAÇÃO SAF/PTAN
Todas as sócias da SAF estão con-

vidadas a participar da confraterniza-
ção da Federação que acontecerá no
ultimo sábado deste mês, das 09h30
às 14 horas. A kombi sairá da porta
do templo às 9 horas. Sua presença
será muito importante, portanto, não
deixe de participar.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
ARINOS-MG

“Rendei graças ao Senhor, por-
que ele é bom, porque a sua mise-
ricórdia dura para sempre” (Salmo
118:1). Conforme consta em nosso

Plano de Ação, próximo sábado, às 18
horas, comemoraremos mais um ani-
versário da Congregação de nossa
igreja em Arinos-MG. O ônibus, com o
Coral Canto Livre, sairá da porta do
templo, às 12h30. Toda a igreja está
convidada para participar, no entan-
to, não disponibilizaremos transporte.

CULTO DO BEBÊ
Em 22 de outubro, quarta-feira, às

20 horas, haverá o “Culto do Bebê” em
gratidão ao nosso bondoso Deus pe-
las Suas heranças em nossa igreja.
Solicitamos às mães dos bebês nasci-
dos no período de novembro de 2013
a outubro de 2014 que procurem a
irmã Lígia Couto para inscrição com vis-
tas ao recebimento da Bíblia do bebê.

UPA DOAÇÕES
Os adolescentes de nossa igreja

estão se mobilizando para doar roupas
e brinquedos a crianças de um orfana-
to da nossa cidade. Os que tiverem rou-
pas e brinquedos em bom estado de
conservação e desejam doá-los, pode-
rão entregá-los para a Junta Diaconal.

JANTAR DE CASAIS
Conforme o Rev. Hernandes Dias

Lopes, pastor presbiteriano, não há
assunto mais urgente e vital do que
casamento: “Se destruirmos este fun-
damento toda a estrutura familiar co-
meçará a entrar em colapso. Sem casa-
mentos fortes teremos famílias anêmi-
cas e doentes. A felicidade conjugal não é
algo automático, é preciso construí-la com
muito esforço, inteligência e determina-
ção. O casamento é para aqueles que es-
tão dispostos a investir o melhor do seu
tempo, dos seus sentimentos e dos seus
sonhos na vida do cônjuge”. Convictos
da importância da manutenção do ca-
samento, no dia 8 de novembro de
2014, no Salão Branco, haverá o último
“Jantar de Casais” deste ano. Num pri-
meiro momento, devocional: oração,
cânticos espirituais e ministração da
Palavra de Deus aos casais. Em outro
momento, a parte social: jantar e co-
munhão com os irmãos. A taxa será de
R$ 30,00 por casal. Cada casal da igre-
ja poderá convidar um casal não cris-
tão para ouvir a Palavra de Deus. Faça
a sua inscrição com o Presb. Eliézer ou
sua esposa Suely.

tempo para orar ou encontrar um lugar
para isso. Os pensamentos se distra-
em, o coração  que ardentemente ansi-
ava por orar se congela uma vez que
começamos e nós secamos. Pensáva-
mos que sabíamos o que tínhamos a
dizer a Deus, mas a nossa mente per-
de o foco logo que começamos a fazer o
nosso pedido, e a nossa perturbação nos
leva a tropeçar, usando palavras que
não expressam o que queremos dizer,
até que, finalmente, a nossa perturba-
ção nos reduz ao silêncio”. No entan-
to, orar é a essência da vida cristã. O
Rev. James Montgomery, pastor e es-
critor estadunidense do século pas-
sado suplicou a Deus que o próprio
Deus o ensinasse a orar: “Senhor,
ensina-me como orar corretamente,
com reverência e temor; embora pó e
cinza aos Teus olhos, nós podemos,
precisamos nos aproximar. Perecemos
se deixarmos de orar; Ó, dá-nos poder
para orar! E quando para a hora do en-
contro nos prepararmos – Senhor, vem
ao nosso encontro”. Tendo em vista a
relevância da prática da oração, va-
mos todos participar da reunião de
orações desta quarta-feira, às 20
horas, dirigida pela UPH.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

após a Escola Dominical, no templo;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian
Lima e Luciana Rangel; Próximo domin-
go: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Patrícia
Ferreira e Janete Crivelaro (Hoje à
noite as crianças permanecerão com
seus pais no templo); Próximo domin-
go: Antônia Silva e Caroline Bezerra;
MATERNAL 2 – Hoje: Kataryne Araújo
e Jaciara Gonçalves Crivelaro (Hoje à
noite as crianças permanecerão com
seus pais no templo); Próximo domin-
go: Karen e Cris Brito. Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR nos avise com antecedên-
cia, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Culto Infan-
til: Hoje, devido à comemoração do
aniversário da UCP as crianças perma-
necerão no templo. Próximo domingo
para crianças de 4 a 8 anos, após o
momento de cânticos. Dirigente: Évila
Cavalcante e Arthur Kishima; d)

Juniores: Hoje: Templo. Próximo do-
mingo: Aula na sala do Intermediário;
e) Aniversário da UCP: Neste domin-
go, estaremos comemorando o aniver-
sário da UCP, sociedade interna tão im-
portante que ensina as crianças des-
de pequenas a servirem na Igreja. Te-
remos uma classe especial de manhã
e à noite teremos o culto e um musical
pelo Perfeito Louvor. Crianças convi-
dem seus amiguinhos e familiares; f)
Queridos Pais: As crianças que não
trouxerem Bíblias para as atividades
do Ministério da Infância retornarão ao
templo ou as Classes de Escola Domi-
nical onde os senhores estiverem para
acompanharem a mensagem bíblica
junto aos PAIS. Por isso, antes de sa-
írem de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas Bí-
blias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 19/10. Classe I – Presb. Cícero;
Classe II – Presb. Kleber; Classe III
– Presb. dona Sônia; Classe V – Rev.
José Marcos; Classe de Jovens – Fa-
brício; Classe de Adolescentes –
Kátia; Classe de Catecúmenos –
Presb. Sóstenes; Classe de Juniores
II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

19/10. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição nº 9; Classe de
Jovens, Lição nº 9; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 4; Classe de Juniores
II, Lição nº 15; Classe de Catecúme-
nos, Lição nº 8.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo Honorato;

Próximo domingo: Presb. Marcus
Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.



Pastoral
As qualificações dos Presbíteros – Parte V

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 117:1-2
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo115:1-18
d) Coral Cantares (1 hino)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Isaías 59:1-2
c) Oração Audível de Confissão

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. José Francelino

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

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor (1 cântico)
b) Coral Perfeito Louvor:

Louvores da Garotada

EDIFICAÇÃO
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No texto de 1ª Timóteo 3:1-8,
Paulo salienta que todos os homens
que aspiram ao presbiterato precisam
ser qualificados para tal ofício. Quais
são essas qualificações? Paulo apre-
senta sete áreas nas quais os pres-
bíteros devem ser qualificados. Em
edições passadas tratamos sobre cin-
co áreas: 1) Vida familiar exemplar.
a) O presbítero deve ser esposo de
uma só mulher e b) O presbítero
deve liderar sua casa; 2) Os rela-
cionamentos interpessoais. a) O
presbítero não pode ser violento, b)
O presbítero precisa ter facilidade
para perdoar as falhas alheias, c)
O presbítero precisa ser inimigo de
contendas e d) O presbítero preci-
sa ser hospitaleiro; 3) Área finan-
ceira. a) O presbítero não pode ser
avarento; 4) Área do caráter Pes-
soal. a) O presbítero precisa ser ir-
repreensível e b) O presbítero pre-
cisa ter uma boa reputação publi-
ca; 5) Área do domínio próprio. a)
O presbítero precisa ser
temperante, b) O presbítero preci-
sa ser sóbrio, c) O presbítero pre-
cisa ser modesto, d) O presbítero
não pode ser dado ao vinho.

Hoje veremos mais uma área na
qual os homens que desejam o
presbiterato, devem ser qualificados:

6) Área da maturidade espiritu-
al – De acordo com a instrução apos-
tólica, o presbítero “não seja neófito,
para não suceder que se
ensoberbeça e incorra na condena-
ção do diabo” (versículo 6) – O ter-
mo “neófito”, literalmente significa
alguém “plantado recentemente”, ou
seja, uma pessoa convertida à pou-
co tempo. O termo também pode fa-
zer referência, como disse o pastor
presbiteriano do século 17, Rev.
Matthew Henry a: “alguém que rece-
beu pouca instrução na palavra, que
apenas conhece as Escrituras de ma-
neira superficial”. Ainda que a pessoa
apresente todas as qualificações an- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

teriores, se não apresentar esta da
maturidade espiritual não estará qua-
lif icada para servir a Deus no
presbiterato. É importante lembrar
que naquela época muitos homens,
como disse o reformador do século 16,
Rev. João Calvino, de “extraordinária
habilidade e cultura estavam sendo con-
duzidos à fé. Paulo, porém, proíbe que
se façam bispos aos que recentemente
tenham professado a Cristo”. No en-
tanto, há homens que estão na igre-
ja há muitos anos e não têm maturi-
dade espiritual, esses, também, es-
tão desqualificados para tal ofício.

A eleição de um neófito pode tra-
zer resultados desastrosos não só
para a igreja, o que é certo e evi-
dente, mas também para o próprio
neófito, como diz Paulo: “para não
suceder que se ensoberbeça e in-
corra na condenação do diabo”. O
verbo “suceder” significa literalmen-
te, como disse o comentarista norte
americano do século passado,
William Hendriksen: “para não ser
envolto em fumaça”. A referência é à
fumaça da arrogância e do orgulho.
E não é que o diabo condene o
neófito. O sentido é: para que o
neófito eleito presbítero não sofra a
mesma condenação que caiu sobre
o diabo, ou seja, o de ser rebaixado
de uma posição mais elevada. O or-
gulho sempre conduz à queda. A fim
de evitar tal desastre, a igreja não
deve eleger um principiante como
presbítero. Matthew Henry destaca
que, a soberba: “é um pecado que
transformou anjos em demônios”.

Por isso, irmãos, tenhamos muito
cuidado. O antídoto para o orgulho é
a humildade, a qual, é a marca de um
líder espiritualmente maduro. Em Ma-
teus 23:12, Jesus, afirma: “Quem a
si mesmo se exaltar será humilha-
do; e quem a si mesmo se humi-
lhar será exaltado”. A igreja não
deve elevar aqueles a quem mais tar-
de o Senhor terá de rebaixar.

1ª Timóteo 3:1-8

Aniversariantes da Semana
12/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo ............................................................
12/10 Simone Aparecida Ferreira de Souza ....................................... 8137-1437
14/10 Angelo Roberto Faria de Matos ................................................8311-1817
15/10 Helena Kiyomi Nogueira ..........................................................9211-6988
16/10 Neemias Francisco Santos .......................................................8615-5197
17/10 Gabriel Cirilo Cieslak ..............................................................8229-9628
18/10 Janivaldo Souza de Oliveira .....................................................8415-1444
18/10 Rebeca Dourado Cavalcante ...................................................3877-1201

SONOPLASTIA
Hoje: Arthur e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V., J. Fran-

celino, Tiago B., Moisés F., Elizeu; Pró-
xima semana: Lúcio, Geazi, J. Cláu-
dio, Sandro, Rodrigo.

CHAZINHO
Hoje: Marta e Joana; Próximo

domingo: Gilvânia e Antônia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, irmã Crisonéia; Quinta-
feira, às 20 horas, Crícia e Márcio.

Do Rev. José Marcos – Quinta-
feira, às 14h30, Presb. Celso Alexan-
dre; Sexta-feira, às 14h30, dona
Augusta Gomes da Silva.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Ro-
drigues (3039-3196); dona Hormezin-
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Presb. Cícero; dona Maria Rita; Levi,
filho da irmã Joselina; dona Maria
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