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Pastoral
Adoração

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 138:1
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 138:2-8
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 51:9-10
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. Ângelo Matos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Recepção de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

2ª Timóteo 3:14-17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Sem. Wilian
d) Hino Congregacional nº  110-A

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

POSLÚDIO

Este versículo está inserido no di-
álogo entre Jesus e uma mulher
Samaritana. Jesus revelou a situação
conjugal irregular daquela mulher, que
por sua vez ficou embasbacada. Foi
compelida a mudar de vida, então pro-
curou uma maneira de reparar a sua
vida com Deus: “nossos pais adora-
vam neste monte; vós, entretanto,
dizeis que em Jerusalém é o lugar
onde se deve adorar” (João 4:20).

“Disse-lhe Jesus: Mulher, podes
crer-me que a hora vem, quando
nem neste monte, nem em Jerusa-
lém adorareis o Pai. Vós adorais o que
não conheceis; nós adoramos o que
conhecemos, porque salvação vem
dos judeus. Mas vem a hora e já che-
gou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espí-
rito e em verdade” (João 4:21-23).
Nesta fala de Jesus, im-
plicitamente percebe-
mos três problemas no
direcionamento equi-
vocado da adoração.

Primeiro: Uma ado-
ração equivocada
constrói um deus con-
forme as suas preferências, desejos e
inclinações pecaminosas. Os
samaritanos selecionavam o que lhes
convinha da Palavra de Deus. Acredita-
vam que a Bíblia apenas contém, mas
não é em sua totalidade a Palavra re-
velada de Deus. Os samaritanos pos-
suíam uma fé e devoção parcial. É ex-
tremamente carnal selecionar verdades
a respeito de Deus que convêm e não
observar o computo.

Segundo: Uma adoração equivo-
cada é ignorante e sentimental, “vós
adorais o que não conheceis”. A ado-
ração tem como objetivo primário vol-
tar todos os nossos pensamentos,
sentimentos e disposições para Deus.
A adoração direcionada erradamente
conduz o homem a criar um deus con-
forme a sua imagem e semelhança. Em
última instância, o homem se torna
igual ao seu objeto de adoração, e,
por conseguinte, sucumbe na mais
profunda ignorância: “tem boca, mas
não fala; tem olhos, mas não vêm; Rev. Jefferson Batista Neres

tem ouvidos, mas não ouvem; tem
nariz, mas não cheiram; tem mãos,
mas não apalpam” (Salmo 115:5-7).
A adoração não pode ser ignorante.
Pode até começar com sentimento,
todavia, haverá um momento de alta
reflexão a esta resposta emocional.

Terceiro: A adoração equivocada é
supersticiosa. De maneira generaliza-
da, as pessoas são supersticiosas. Têm
medo de passar debaixo de uma es-
cada; sentem-se incomodadas se, por-
ventura, um gato preto lhe cruzar o ca-
minho; carregam um pé de coelho na
bolsa e/ou carteira para atrair sorte;
Até mesmo as pessoas
assumidamente céticas, na realidade
sentem que pode haver algo de ver-
dade nas superstições e que é melhor
prevenir do que remediar.

Em decorrência desta tendência a
superstição, há pes-
soas fundamentando
sua religião no vago
temor do que poderia
acontecer se não
prestarem atenção a
Deus. Há manifesta-
ções de espiritualida-

de que mais parece uma espécie de
ritual supersticioso para aplacar a ira
de deuses imprevisíveis e impessoais.
Entretanto, a verdadeira vida com
Deus não está arregimentada no
medo, e sim no amor ao Pai Celestial
pelo que Ele é; gratidão pelos Seus
portentosos feitos na história da hu-
manidade; e, o imenso e incontido
anseio de achar vida unicamente nEle.

Cristo assinalou a verdadeira ado-
ração: “Deus é Espírito”. Ora, pelo
fato de ser Espírito, Deus não está li-
mitado ao nosso espaço e tempo. Essa
é uma das razões da adoração a ído-
los ser um grave insulto à natureza de
Deus. A adoração verdadeira não con-
siste em chegar a um lugar determina-
do e muito menos em passar por um
ritual ou liturgia. A adoração verdadei-
ra flui de corações que foram profunda
e intensamente transformados pelo
poder da graça de Cristo.

Aniversariantes da Semana
15/06 Helia Aparecida Gomes ............................................................ 3355-521
16/06 Gisele Cavalcante Teixeira Honorato ........................................3353-4310
18/06 Vitor Hugo Cavalcante ............................................................3435-6408
18/06 Elizeu da Silva Couto ..............................................................8154-9038
18/06 Leonardo Alves da Silva ..........................................................3357-2134
20/06 João Lucas Borges ..................................................................3964-0141
21/06 Elisvane de Sousa...................................................................8447-9102

“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade” (João 4:23)

“Entretanto, a verdadeira
vida com Deus não está

arregimentada no medo, e
sim no amor ao

Pai Celestial pelo
que Ele é”

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: William, Lúcio,

Sandro, Ataliba, J.Francelino. Pró-
xima semana: Moisés C., Diêgo,
Marcelo, Moisés F., Geazi.

CHAZINHO
Hoje: Alenir Borges e

Rosângela; Próximo domingo:
Jeane e Lígia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Diác. Wesley Car-
neiro e Tânia; Quinta-feira, às 20
horas, Diác. Sandro e Cláudia.

Do Sem. Wilian – Quinta-fei-
ra, às 19h30, Iago e Igor; Sába-
do, às 19h30, Lucas e Leandro.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (Telefone: 3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-
5160); dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Maria Grippe;
dona Raquel de Melo; Gilsemar, ir-
mão da dona Vânia; 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; Sr.
Natalício Ferreira Porfirio, tio do
Presb. Cícero; Sr. José Neri, ir-
mão da dona Dete e dona Isabel.
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OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical, haverá o momento para a
participação individual de cada ir-
mão desta igreja no importante, ne-
cessário e gratificante ministério mis-
sionário. Vamos todos, com alegria
e entusiasmo, participar de tão re-
levante ministério.

ANIVERSÁRIO
No último sábado deste mês, às

19h30, nas dependências da nossa
Congregação em Santa Maria, cujo
obreiro é o Ev. Fernando, comemo-
raremos mais um aniversário da re-
ferida Congregação. Todos estão
convidados para momentos de cul-
to a Deus e comunhão, com recep-
ção no Salão Social. O Coral Can-
tares está especialmente convida-
do. Reconhecemos a importância da
participação do Coral, pois, além da
edificação aos circunstantes, cau-
sa impacto nas localidades de nos-
sas Congregações. O ônibus sairá
da porta do templo às 18h40.

EV. ANA ELIZA
Desde quinta feira, próxima pas-

sada, a evangelista Ana Eliza, o Rev.
José Marcos e a sua  família, e al-
guns adolescentes da igreja, estão
em Garapuava-MG realizando uma
EBF (Escola Bíblica de Férias). Ore-
mos pelo trabalho, viagem, estadia
e retorno dos irmãos.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova se-

cretaria, sala de arquivo morto e
uma sala multiuso, todas anexas ao
Salão Social do nosso templo está
em andamento. Alertamos os irmãos
que precisam acessar o templo pelo
elevador a se atentarem para os bu-
racos de fixação da estrutura. Soli-
citamos aos pais que impeçam seus
filhos de circularem na construção
para evitar acidentes. Os senhores

obterão informações mais precisas
com os nossos diáconos.

CATECÚMENOS
Em agosto daremos início à nova

temporada da Classe de Catecúme-
nos. Portanto, os irmãos oriundos
de outra denominação e que já fo-
ram recebidos pelo Conselho, e os
que desejarem realizar a sua públi-
ca profissão de fé deverão partici-
par desta classe. As matrículas po-
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mingo: Nathália; Quarta-feira:
Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Arthur;

Próximo domingo: Diác. Júlio e
Mauro.
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impossibilitado de lecionar nos dias
de sua escala, por favor, trocar a
aula com outro professor, a fim de
não haver junção de classes e pre-
juízo no ensino de nossa igreja.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tirado
dos melhores despojos”
(Hebreus 7:4). É indiscutível e vi-
sível as pródigas bênçãos materi-
ais e financeiras de Deus em nos-
sas famílias e em nossa igreja. Deus
é o dono do ouro e da prata, toda-
via, a igreja vive dos dízimos e das
ofertas. Se toda igreja fosse
dizimista faríamos mais. Louvamos
a Deus pela fidelidade da maioria,
razão pela qual a nossa igreja ofe-
rece todo suporte e conforto ne-
cessário para sustentação e pro-
moção dos nossos trabalhos: ali-
mentação, material didático, ma-
nutenção dos equipamentos, salá-
rios, etc. Que o Deus Provedor con-
tinue com as Suas bênçãos repou-
sadas sobre os dizimistas fiéis e
sensibilize os infiéis. Solicitamos
a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do após-

tolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela pa-
lavra de Cristo” (Romanos 10:17).
Cremos que Deus somente é conhe-
cido o suficiente para proporcionar
salvação ao eleito, por meio da fiel
pregação da Escritura. A distribui-
ção das “Biblinhas” é um meio efi-
caz para a difusão do evangelho.
Foram impressos 150.000 exempla-
res das “Biblinhas”. O material está
em um dos aparadores na saída do
nosso templo.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livro sobre Autoestima:

uma perspectiva bíblica, o escri-
tor cristão norte-americano, Jay
Adams descreve a origem do movi-
mento da Autoestima, os fundamen-
tos por trás desta posição e o modo
como este pensamento se infiltrou
nas igrejas contemporâneas por meio
de pensadores cristãos e alterou a
interpretação e aplicação dos ensi-
nos bíblicos. Fazendo uma consis-
tente avaliação deste movimento a
partir das Escrituras, o autor mostra
de maneira clara e objetiva que o
movimento da Autoestima não pos-
sui uma base bíblica que recomende
sua utilização entre as fileiras cris-
tãs, trazendo à luz os perigos de tal
movimento para a vida cristã: “em
toda a parte, os professores da
autoestima confrontam as crenças
que valorizamos, trocando nossos
costumes na educação dos filhos por
novos métodos, reescrevendo nos-
so hinário e exigindo mudança em
nossa pregação”.

NOVOS MEMBROS
“Diariamente perseveravam

unânimes no templo, partiam o
pão de casa em casa e tomavam
as suas refeições com alegria e
singeleza de coração, louvando
a Deus e contando com a simpa-
tia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor, dia
a dia, os que iam sendo salvos”
(Atos 2:46-47). No culto à noite
acolheremos, os seguintes irmãos
recebidos como membros comun-
gantes, na última reunião do Con-
selho: Neemias Francisco Santos,
Hayane Cristina Ribeiro Santos,
procedentes da 3ª Igreja Presbite-
riana de Ceilândia. Foi recebida pelo
Conselho a irmã, Adoraci Pereira
Alves, na Congregação de Arinos-
MG.  A todos estes queridos as nos-
sas boas vindas seguidas de nos-

sas súplicas a Deus para que sejam
uma bênção na nossa igreja e a igre-
ja seja uma bênção na vida dessas
famílias.

BREVE CATECISMO
Pergunta 17: Qual foi o estado

a que a queda reduziu o gênero hu-
mano? Resposta: A queda reduziu
o gênero humano a um estado de
pecado e miséria. Referências: Ro-
manos 5:12.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

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

ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a rique-

za, beleza e grandeza do Sermão
da Montanha. Nos evangelhos es-
tão sobressalentes as instruções
passadas por Cristo aos Seus discí-
pulos. É Ele quem sempre ensina,
em todo o tempo e lugar, circuns-
tâncias e momentos: no templo, nas
sinagogas, nas praias, nas estra-
das, nos lares, em público e em par-
ticular, nas reuniões íntimas e soci-
ais, operando milagres e incentivan-
do as pessoas ao redor. De acordo
com o Rev. Wilson de Souza Lopes,
destacado pastor e escritor presbi-
teriano, “Cristo Jesus: ao tomar os
conceitos da Lei, imprime aquela
atualidade que Seu ensino lhe im-
põe para, em seguida, aprofundar
seu significado, reinterpretando a
visão conceitual da Lei e vergas-
tando o formalismo, o legalismo e
o ritualismo farisaicos, demonstran-
do o dogmatismo da vida exterior,
pois, o Reino de Deus está voltado
para a vida interior, comprometida
com o Deus vivo e manifestada nos
valores espirituais que permane-

cem”. Portanto, convictos da im-
portância dos ensinamentos de nos-
so Senhor Jesus Cristo, vamos par-
ticipar do Estudo no Sermão do Mon-
te, Da Vingança que, nesta quarta-
feira, às 20 horas, será ministrado
pelo Sem. Wilian.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
“Ora, naqueles dias, multipli-

cando-se o número dos discípu-
los, houve murmuração dos
helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam
sendo esquecidas na distribuição
diária. Então, os doze convoca-
ram a comunidade dos discípu-
los e disseram: Não é razoável
que nós abandonemos a palavra
de Deus para servir às mesas.
Mas, irmãos, escolhei dentre vós
sete homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedo-
ria, aos quais encarregaremos
deste serviço; e, quanto a nós,
nos consagraremos à oração e
ao ministério da palavra” (Atos
6:1-4). De acordo com o Rev. Harry
Reeder, pastor e escritor estaduni-
dense dos nossos dias: “A oração
era tão importante para os funda-
dores da igreja e tão fundamental
para o sucesso dela que eles esta-
vam determinados a não se sepa-
rar dela, nem mesmo por causa de
outros ministérios bons e necessá-
rios. Porém, hoje, em nossas igre-
jas, com frequência qualquer outro
ministério tem prioridade sobre a
oração. Uma igreja pode até ter um
líder carismático ou programas en-
genhosos, mas é ineficaz porque
parou de orar. Por outro lado, a igre-
ja que se compromete com a ora-
ção, não importa o quanto as cir-
cunstâncias se tornem ruins, pode
ser renovada e reedificada pelo po-
der do Espírito Santo“. Tendo em
vista a relevância da prática da ora-
ção vamos todos participar da reu-



impossibilitado de lecionar nos dias
de sua escala, por favor, trocar a
aula com outro professor, a fim de
não haver junção de classes e pre-
juízo no ensino de nossa igreja.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tirado
dos melhores despojos”
(Hebreus 7:4). É indiscutível e vi-
sível as pródigas bênçãos materi-
ais e financeiras de Deus em nos-
sas famílias e em nossa igreja. Deus
é o dono do ouro e da prata, toda-
via, a igreja vive dos dízimos e das
ofertas. Se toda igreja fosse
dizimista faríamos mais. Louvamos
a Deus pela fidelidade da maioria,
razão pela qual a nossa igreja ofe-
rece todo suporte e conforto ne-
cessário para sustentação e pro-
moção dos nossos trabalhos: ali-
mentação, material didático, ma-
nutenção dos equipamentos, salá-
rios, etc. Que o Deus Provedor con-
tinue com as Suas bênçãos repou-
sadas sobre os dizimistas fiéis e
sensibilize os infiéis. Solicitamos
a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do após-

tolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela pa-
lavra de Cristo” (Romanos 10:17).
Cremos que Deus somente é conhe-
cido o suficiente para proporcionar
salvação ao eleito, por meio da fiel
pregação da Escritura. A distribui-
ção das “Biblinhas” é um meio efi-
caz para a difusão do evangelho.
Foram impressos 150.000 exempla-
res das “Biblinhas”. O material está
em um dos aparadores na saída do
nosso templo.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livro sobre Autoestima:

uma perspectiva bíblica, o escri-
tor cristão norte-americano, Jay
Adams descreve a origem do movi-
mento da Autoestima, os fundamen-
tos por trás desta posição e o modo
como este pensamento se infiltrou
nas igrejas contemporâneas por meio
de pensadores cristãos e alterou a
interpretação e aplicação dos ensi-
nos bíblicos. Fazendo uma consis-
tente avaliação deste movimento a
partir das Escrituras, o autor mostra
de maneira clara e objetiva que o
movimento da Autoestima não pos-
sui uma base bíblica que recomende
sua utilização entre as fileiras cris-
tãs, trazendo à luz os perigos de tal
movimento para a vida cristã: “em
toda a parte, os professores da
autoestima confrontam as crenças
que valorizamos, trocando nossos
costumes na educação dos filhos por
novos métodos, reescrevendo nos-
so hinário e exigindo mudança em
nossa pregação”.

NOVOS MEMBROS
“Diariamente perseveravam

unânimes no templo, partiam o
pão de casa em casa e tomavam
as suas refeições com alegria e
singeleza de coração, louvando
a Deus e contando com a simpa-
tia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor, dia
a dia, os que iam sendo salvos”
(Atos 2:46-47). No culto à noite
acolheremos, os seguintes irmãos
recebidos como membros comun-
gantes, na última reunião do Con-
selho: Neemias Francisco Santos,
Hayane Cristina Ribeiro Santos,
procedentes da 3ª Igreja Presbite-
riana de Ceilândia. Foi recebida pelo
Conselho a irmã, Adoraci Pereira
Alves, na Congregação de Arinos-
MG.  A todos estes queridos as nos-
sas boas vindas seguidas de nos-

sas súplicas a Deus para que sejam
uma bênção na nossa igreja e a igre-
ja seja uma bênção na vida dessas
famílias.

BREVE CATECISMO
Pergunta 17: Qual foi o estado

a que a queda reduziu o gênero hu-
mano? Resposta: A queda reduziu
o gênero humano a um estado de
pecado e miséria. Referências: Ro-
manos 5:12.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

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

ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a rique-

za, beleza e grandeza do Sermão
da Montanha. Nos evangelhos es-
tão sobressalentes as instruções
passadas por Cristo aos Seus discí-
pulos. É Ele quem sempre ensina,
em todo o tempo e lugar, circuns-
tâncias e momentos: no templo, nas
sinagogas, nas praias, nas estra-
das, nos lares, em público e em par-
ticular, nas reuniões íntimas e soci-
ais, operando milagres e incentivan-
do as pessoas ao redor. De acordo
com o Rev. Wilson de Souza Lopes,
destacado pastor e escritor presbi-
teriano, “Cristo Jesus: ao tomar os
conceitos da Lei, imprime aquela
atualidade que Seu ensino lhe im-
põe para, em seguida, aprofundar
seu significado, reinterpretando a
visão conceitual da Lei e vergas-
tando o formalismo, o legalismo e
o ritualismo farisaicos, demonstran-
do o dogmatismo da vida exterior,
pois, o Reino de Deus está voltado
para a vida interior, comprometida
com o Deus vivo e manifestada nos
valores espirituais que permane-

cem”. Portanto, convictos da im-
portância dos ensinamentos de nos-
so Senhor Jesus Cristo, vamos par-
ticipar do Estudo no Sermão do Mon-
te, Da Vingança que, nesta quarta-
feira, às 20 horas, será ministrado
pelo Sem. Wilian.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
“Ora, naqueles dias, multipli-

cando-se o número dos discípu-
los, houve murmuração dos
helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam
sendo esquecidas na distribuição
diária. Então, os doze convoca-
ram a comunidade dos discípu-
los e disseram: Não é razoável
que nós abandonemos a palavra
de Deus para servir às mesas.
Mas, irmãos, escolhei dentre vós
sete homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedo-
ria, aos quais encarregaremos
deste serviço; e, quanto a nós,
nos consagraremos à oração e
ao ministério da palavra” (Atos
6:1-4). De acordo com o Rev. Harry
Reeder, pastor e escritor estaduni-
dense dos nossos dias: “A oração
era tão importante para os funda-
dores da igreja e tão fundamental
para o sucesso dela que eles esta-
vam determinados a não se sepa-
rar dela, nem mesmo por causa de
outros ministérios bons e necessá-
rios. Porém, hoje, em nossas igre-
jas, com frequência qualquer outro
ministério tem prioridade sobre a
oração. Uma igreja pode até ter um
líder carismático ou programas en-
genhosos, mas é ineficaz porque
parou de orar. Por outro lado, a igre-
ja que se compromete com a ora-
ção, não importa o quanto as cir-
cunstâncias se tornem ruins, pode
ser renovada e reedificada pelo po-
der do Espírito Santo“. Tendo em
vista a relevância da prática da ora-
ção vamos todos participar da reu-



Pastoral
Adoração

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 138:1
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 138:2-8
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 51:9-10
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. Ângelo Matos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Recepção de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

2ª Timóteo 3:14-17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Sem. Wilian
d) Hino Congregacional nº  110-A

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

POSLÚDIO

Este versículo está inserido no di-
álogo entre Jesus e uma mulher
Samaritana. Jesus revelou a situação
conjugal irregular daquela mulher, que
por sua vez ficou embasbacada. Foi
compelida a mudar de vida, então pro-
curou uma maneira de reparar a sua
vida com Deus: “nossos pais adora-
vam neste monte; vós, entretanto,
dizeis que em Jerusalém é o lugar
onde se deve adorar” (João 4:20).

“Disse-lhe Jesus: Mulher, podes
crer-me que a hora vem, quando
nem neste monte, nem em Jerusa-
lém adorareis o Pai. Vós adorais o que
não conheceis; nós adoramos o que
conhecemos, porque salvação vem
dos judeus. Mas vem a hora e já che-
gou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espí-
rito e em verdade” (João 4:21-23).
Nesta fala de Jesus, im-
plicitamente percebe-
mos três problemas no
direcionamento equi-
vocado da adoração.

Primeiro: Uma ado-
ração equivocada
constrói um deus con-
forme as suas preferências, desejos e
inclinações pecaminosas. Os
samaritanos selecionavam o que lhes
convinha da Palavra de Deus. Acredita-
vam que a Bíblia apenas contém, mas
não é em sua totalidade a Palavra re-
velada de Deus. Os samaritanos pos-
suíam uma fé e devoção parcial. É ex-
tremamente carnal selecionar verdades
a respeito de Deus que convêm e não
observar o computo.

Segundo: Uma adoração equivo-
cada é ignorante e sentimental, “vós
adorais o que não conheceis”. A ado-
ração tem como objetivo primário vol-
tar todos os nossos pensamentos,
sentimentos e disposições para Deus.
A adoração direcionada erradamente
conduz o homem a criar um deus con-
forme a sua imagem e semelhança. Em
última instância, o homem se torna
igual ao seu objeto de adoração, e,
por conseguinte, sucumbe na mais
profunda ignorância: “tem boca, mas
não fala; tem olhos, mas não vêm; Rev. Jefferson Batista Neres

tem ouvidos, mas não ouvem; tem
nariz, mas não cheiram; tem mãos,
mas não apalpam” (Salmo 115:5-7).
A adoração não pode ser ignorante.
Pode até começar com sentimento,
todavia, haverá um momento de alta
reflexão a esta resposta emocional.

Terceiro: A adoração equivocada é
supersticiosa. De maneira generaliza-
da, as pessoas são supersticiosas. Têm
medo de passar debaixo de uma es-
cada; sentem-se incomodadas se, por-
ventura, um gato preto lhe cruzar o ca-
minho; carregam um pé de coelho na
bolsa e/ou carteira para atrair sorte;
Até mesmo as pessoas
assumidamente céticas, na realidade
sentem que pode haver algo de ver-
dade nas superstições e que é melhor
prevenir do que remediar.

Em decorrência desta tendência a
superstição, há pes-
soas fundamentando
sua religião no vago
temor do que poderia
acontecer se não
prestarem atenção a
Deus. Há manifesta-
ções de espiritualida-

de que mais parece uma espécie de
ritual supersticioso para aplacar a ira
de deuses imprevisíveis e impessoais.
Entretanto, a verdadeira vida com
Deus não está arregimentada no
medo, e sim no amor ao Pai Celestial
pelo que Ele é; gratidão pelos Seus
portentosos feitos na história da hu-
manidade; e, o imenso e incontido
anseio de achar vida unicamente nEle.

Cristo assinalou a verdadeira ado-
ração: “Deus é Espírito”. Ora, pelo
fato de ser Espírito, Deus não está li-
mitado ao nosso espaço e tempo. Essa
é uma das razões da adoração a ído-
los ser um grave insulto à natureza de
Deus. A adoração verdadeira não con-
siste em chegar a um lugar determina-
do e muito menos em passar por um
ritual ou liturgia. A adoração verdadei-
ra flui de corações que foram profunda
e intensamente transformados pelo
poder da graça de Cristo.

Aniversariantes da Semana
15/06 Helia Aparecida Gomes ............................................................ 3355-521
16/06 Gisele Cavalcante Teixeira Honorato ........................................3353-4310
18/06 Vitor Hugo Cavalcante ............................................................3435-6408
18/06 Elizeu da Silva Couto ..............................................................8154-9038
18/06 Leonardo Alves da Silva ..........................................................3357-2134
20/06 João Lucas Borges ..................................................................3964-0141
21/06 Elisvane de Sousa...................................................................8447-9102

“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade” (João 4:23)

“Entretanto, a verdadeira
vida com Deus não está

arregimentada no medo, e
sim no amor ao

Pai Celestial pelo
que Ele é”

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: William, Lúcio,

Sandro, Ataliba, J.Francelino. Pró-
xima semana: Moisés C., Diêgo,
Marcelo, Moisés F., Geazi.

CHAZINHO
Hoje: Alenir Borges e

Rosângela; Próximo domingo:
Jeane e Lígia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Diác. Wesley Car-
neiro e Tânia; Quinta-feira, às 20
horas, Diác. Sandro e Cláudia.

Do Sem. Wilian – Quinta-fei-
ra, às 19h30, Iago e Igor; Sába-
do, às 19h30, Lucas e Leandro.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (Telefone: 3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-
5160); dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Maria Grippe;
dona Raquel de Melo; Gilsemar, ir-
mão da dona Vânia; 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; Sr.
Natalício Ferreira Porfirio, tio do
Presb. Cícero; Sr. José Neri, ir-
mão da dona Dete e dona Isabel.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical, haverá o momento para a
participação individual de cada ir-
mão desta igreja no importante, ne-
cessário e gratificante ministério mis-
sionário. Vamos todos, com alegria
e entusiasmo, participar de tão re-
levante ministério.

ANIVERSÁRIO
No último sábado deste mês, às

19h30, nas dependências da nossa
Congregação em Santa Maria, cujo
obreiro é o Ev. Fernando, comemo-
raremos mais um aniversário da re-
ferida Congregação. Todos estão
convidados para momentos de cul-
to a Deus e comunhão, com recep-
ção no Salão Social. O Coral Can-
tares está especialmente convida-
do. Reconhecemos a importância da
participação do Coral, pois, além da
edificação aos circunstantes, cau-
sa impacto nas localidades de nos-
sas Congregações. O ônibus sairá
da porta do templo às 18h40.

EV. ANA ELIZA
Desde quinta feira, próxima pas-

sada, a evangelista Ana Eliza, o Rev.
José Marcos e a sua  família, e al-
guns adolescentes da igreja, estão
em Garapuava-MG realizando uma
EBF (Escola Bíblica de Férias). Ore-
mos pelo trabalho, viagem, estadia
e retorno dos irmãos.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova se-

cretaria, sala de arquivo morto e
uma sala multiuso, todas anexas ao
Salão Social do nosso templo está
em andamento. Alertamos os irmãos
que precisam acessar o templo pelo
elevador a se atentarem para os bu-
racos de fixação da estrutura. Soli-
citamos aos pais que impeçam seus
filhos de circularem na construção
para evitar acidentes. Os senhores

obterão informações mais precisas
com os nossos diáconos.

CATECÚMENOS
Em agosto daremos início à nova

temporada da Classe de Catecúme-
nos. Portanto, os irmãos oriundos
de outra denominação e que já fo-
ram recebidos pelo Conselho, e os
que desejarem realizar a sua públi-
ca profissão de fé deverão partici-
par desta classe. As matrículas po-
derão ser efetuadas com os secre-
tários da Escola Dominical.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRA
Em sua última reunião, confor-

me preceitua o Art. 4º, § 2º, alínea
“a”, dos Estatutos desta igreja, o
Conselho decidiu convocar a As-
sembleia Geral para se reunir extra-
ordinariamente no dia, 20 de julho
de 2014, às 9 horas, em nosso tem-
plo, para eleição de pastor. Vamos
orar suplicando que a vontade de
Deus prevaleça em todo esse pro-
cesso.

ESCOLA DOMINICAL
Em sua última reunião, o Con-

selho de Ensino, integrado pelos
professores de nossa Escola Domi-
nical, tomou as seguintes decisões:
1ª) Acréscimo de 5 minutos às au-
las, em virtude do deslocamento dos
alunos; 2ª) As chamadas serão fei-
tas pelos secretários de cada clas-
se, de forma inaudível. Contamos
com a compreensão de todos.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados

professores da Escola Dominical, das
classes de adultos, casais, jovens
e adolescentes, que se encontra em
nosso mural a escala para os próxi-
mos meses. Observação: Esta es-
cala é apenas indicativa, a definiti-
va será sempre a do boletim domi-
nical. Se o irmão professor estiver

nião de orações que nesta quarta-
feira será dirigida pela SAF, irmã
Eulina Ramos.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

na sala do culto mirim, após a Escola
Dominical; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; Próximo domingo: Lilian e
Luciana Rangel; MATERNAL 1 – Hoje:
Rose e Janete Crivelaro; Próximo do-
mingo: Patrícia e Carolina Bezerra;
MATERNAL 2 – Hoje: Jaciara Gonçal-
ves e Karen Cerqueira (Lição 13); Pró-
ximo domingo: Nyda e Sonia (Repetir
a Lição 13); Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensino
das crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
após o momento de cânticos, haverá
Culto Infantil, para crianças de 4 a 8
anos. Dirigentes: Évila Cavalcante e
Arthur Kishima; Próximo domingo – Di-
rigentes: Vitória Couto e Beatriz Ma-
chado; d) Juniores: Hoje, os juniores
no templo com seus pais. Não esque-
çam de pegar o livreto com a profes-
sora Claudia Soares; e) Voluntários
EBF: Devido à alteração do calendá-
rio escolar por causa da COPA, nossa
Escola Bíblica de Férias será nos dias
27, 28 e 29 de junho, das 14h30 às
17h30. Precisamos de uma equipe para
nos auxiliar. Seja um voluntário. Dê
seu nome para o Diác. Emanuel Araú-
jo, Ev. Ana Eliza ou Érica Araújo; f)
Responsavel pela Coordenação do
Ministério da Infância: Hoje – Ma-
nhã: Érica Araujo; Noite: Patrícia
Ferreira; g) Queridos Pais: As crian-
ças que não trouxerem Bíblias para as
atividades do Ministério da Infância
retornarão ao templo ou as Classes
de Escola Dominical onde os senhores
estiverem para acompanharem a men-
sagem bíblica junto aos PAIS. Por isso,
antes de saírem de suas residên-

cias, POR FAVOR, lembrem seus filhos
de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 22/06. Classe I – Presb.
Eliezer; Classe II – Presb. Joel;
Classe III – Presb. Paulinho; Clas-
se IV – Presb. Cícero; Classe de
Casais – Presb. Kleber; Classe de
Jovens – Sem. Wilian; Classe de
Adolescentes – Diác. Sandro; Clas-
se de Catecúmenos – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

22/06. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 9; Classe de
Casais, Lição nº 10; Classe de Jo-
vens, Lição nº 11; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 6; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 2.

PREGADORES
Hoje: Sem. Wilian; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Israel Fernandes;

Próximo domingo: Presb. Saulo
Resende.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália; Quarta-feira:
Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Arthur;

Próximo domingo: Diác. Júlio e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e
Mariinha.



Pastoral
Adoração

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 138:1
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 138:2-8
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 51:9-10
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. Ângelo Matos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Recepção de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

2ª Timóteo 3:14-17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Sem. Wilian
d) Hino Congregacional nº  110-A

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

POSLÚDIO

Este versículo está inserido no di-
álogo entre Jesus e uma mulher
Samaritana. Jesus revelou a situação
conjugal irregular daquela mulher, que
por sua vez ficou embasbacada. Foi
compelida a mudar de vida, então pro-
curou uma maneira de reparar a sua
vida com Deus: “nossos pais adora-
vam neste monte; vós, entretanto,
dizeis que em Jerusalém é o lugar
onde se deve adorar” (João 4:20).

“Disse-lhe Jesus: Mulher, podes
crer-me que a hora vem, quando
nem neste monte, nem em Jerusa-
lém adorareis o Pai. Vós adorais o que
não conheceis; nós adoramos o que
conhecemos, porque salvação vem
dos judeus. Mas vem a hora e já che-
gou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espí-
rito e em verdade” (João 4:21-23).
Nesta fala de Jesus, im-
plicitamente percebe-
mos três problemas no
direcionamento equi-
vocado da adoração.

Primeiro: Uma ado-
ração equivocada
constrói um deus con-
forme as suas preferências, desejos e
inclinações pecaminosas. Os
samaritanos selecionavam o que lhes
convinha da Palavra de Deus. Acredita-
vam que a Bíblia apenas contém, mas
não é em sua totalidade a Palavra re-
velada de Deus. Os samaritanos pos-
suíam uma fé e devoção parcial. É ex-
tremamente carnal selecionar verdades
a respeito de Deus que convêm e não
observar o computo.

Segundo: Uma adoração equivo-
cada é ignorante e sentimental, “vós
adorais o que não conheceis”. A ado-
ração tem como objetivo primário vol-
tar todos os nossos pensamentos,
sentimentos e disposições para Deus.
A adoração direcionada erradamente
conduz o homem a criar um deus con-
forme a sua imagem e semelhança. Em
última instância, o homem se torna
igual ao seu objeto de adoração, e,
por conseguinte, sucumbe na mais
profunda ignorância: “tem boca, mas
não fala; tem olhos, mas não vêm; Rev. Jefferson Batista Neres

tem ouvidos, mas não ouvem; tem
nariz, mas não cheiram; tem mãos,
mas não apalpam” (Salmo 115:5-7).
A adoração não pode ser ignorante.
Pode até começar com sentimento,
todavia, haverá um momento de alta
reflexão a esta resposta emocional.

Terceiro: A adoração equivocada é
supersticiosa. De maneira generaliza-
da, as pessoas são supersticiosas. Têm
medo de passar debaixo de uma es-
cada; sentem-se incomodadas se, por-
ventura, um gato preto lhe cruzar o ca-
minho; carregam um pé de coelho na
bolsa e/ou carteira para atrair sorte;
Até mesmo as pessoas
assumidamente céticas, na realidade
sentem que pode haver algo de ver-
dade nas superstições e que é melhor
prevenir do que remediar.

Em decorrência desta tendência a
superstição, há pes-
soas fundamentando
sua religião no vago
temor do que poderia
acontecer se não
prestarem atenção a
Deus. Há manifesta-
ções de espiritualida-

de que mais parece uma espécie de
ritual supersticioso para aplacar a ira
de deuses imprevisíveis e impessoais.
Entretanto, a verdadeira vida com
Deus não está arregimentada no
medo, e sim no amor ao Pai Celestial
pelo que Ele é; gratidão pelos Seus
portentosos feitos na história da hu-
manidade; e, o imenso e incontido
anseio de achar vida unicamente nEle.

Cristo assinalou a verdadeira ado-
ração: “Deus é Espírito”. Ora, pelo
fato de ser Espírito, Deus não está li-
mitado ao nosso espaço e tempo. Essa
é uma das razões da adoração a ído-
los ser um grave insulto à natureza de
Deus. A adoração verdadeira não con-
siste em chegar a um lugar determina-
do e muito menos em passar por um
ritual ou liturgia. A adoração verdadei-
ra flui de corações que foram profunda
e intensamente transformados pelo
poder da graça de Cristo.

Aniversariantes da Semana
15/06 Helia Aparecida Gomes ............................................................ 3355-521
16/06 Gisele Cavalcante Teixeira Honorato ........................................3353-4310
18/06 Vitor Hugo Cavalcante ............................................................3435-6408
18/06 Elizeu da Silva Couto ..............................................................8154-9038
18/06 Leonardo Alves da Silva ..........................................................3357-2134
20/06 João Lucas Borges ..................................................................3964-0141
21/06 Elisvane de Sousa...................................................................8447-9102

“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade” (João 4:23)

“Entretanto, a verdadeira
vida com Deus não está

arregimentada no medo, e
sim no amor ao

Pai Celestial pelo
que Ele é”

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: William, Lúcio,

Sandro, Ataliba, J.Francelino. Pró-
xima semana: Moisés C., Diêgo,
Marcelo, Moisés F., Geazi.

CHAZINHO
Hoje: Alenir Borges e

Rosângela; Próximo domingo:
Jeane e Lígia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Diác. Wesley Car-
neiro e Tânia; Quinta-feira, às 20
horas, Diác. Sandro e Cláudia.

Do Sem. Wilian – Quinta-fei-
ra, às 19h30, Iago e Igor; Sába-
do, às 19h30, Lucas e Leandro.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (Telefone: 3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-
5160); dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Maria Grippe;
dona Raquel de Melo; Gilsemar, ir-
mão da dona Vânia; 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; Sr.
Natalício Ferreira Porfirio, tio do
Presb. Cícero; Sr. José Neri, ir-
mão da dona Dete e dona Isabel.


