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Uma Igreja Reformada sempre se
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Aproveitar as Oportunidades

“Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra
porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Portai-vos
com sabedoria para com os que são de fora; aproveitai as
oportunidades” (Colossenses 4:3 e 5)
Estamos vivenciando a Copa do
povos, numa inciativa e promoção da
Mundo no Brasil. Esse evento que
Confederação Nacional de Homens
mobiliza as nações, ocorre a cada
Presbiterianos – CNHP.
quatro anos. É a ocasião em que as
Os irmãos envolvidos neste promelhores seleções de futebol do munjeto de evangelização na Copa estão
do disputam uma taça. Pessoas se
se preparando há alguns meses. A
deslocam dos lugares mais longínpreparação objetiva que a luz e a glóquos para presenciar e prestigiar o
ria de Cristo seja espelhada por intime do seu país.
termédio de suas vidas. Ao pensarA mídia, sem cessar, fala de selemos em preparação, podemos nos
ções de futebol: Brasil, Espanha, Alevaler da oportuna figura do atleta que
manha, Rússia, Camarões, México e
se esforça e dá o máximo de seu demuitas outras. Vemos e ouvimos por
sempenho nas competições. Assim
toda a parte notícias sobre as selecomo as seleções lutam pelo primeições. É futebol de manhã, de tarde e
ro lugar, dando o melhor de si, a nosde noite. Bairros, ruas e casas enfeisa vida cristã tem de ser marcada pelo
tadas com as cores verde-amarelas
esforço e abnegação constantes.
da nossa seleção.
Na galeria da fé
Em junho de 2013
estampada na epístoestouraram diversas “Com a ajuda e proteção de la aos Hebreus, capíDeus difundiremos a boa
manifestações que
tulo onze nos deparalevaram milhares de nova de salvação a todos que mos com vários exempessoas às ruas do visitam o nosso país nestes plos de irmãos, iguais
dias de torneio”
nosso país. A princípio
a nós em nossas limieram apenas reivinditações que, se esforcações contra o aumento da tarifa no
çaram e evidenciaram a glória de
transporte público, mas logo se torDeus nas mais diversas situações e
nou um clamor por mudanças profunaté mesmo em meio ao caos generadas e justiça social. Tal cenário de
lizado. Todavia, há muitos crentes
manifestos mobilizou a opinião públique são vencidos pela debilidade, deca. O momento de protestar não é
sânimo, pressões externas, falta de
durante a copa, mas nas urnas. Apefé e coragem. O resultado não podesar dos protestos, a maioria dos braria ser outro senão a apatia, frieza e
sileiros continua apoiando a realizaausência de um testemunho impacção da Copa no Brasil. De acordo com
tante que expresse a glória de Deus.
o Datafolha, cerca de dois terços da
Toda a igreja deve estar mobilipopulação é favorável a realização do
zada no sentido de tornar Cristo cotorneio.
nhecido àqueles que visitam o nosso
Para a IPB, junho e julho de 2014,
país neste torneio da Fifa. A vitória
além de serem meses marcados pela
não é apenas daqueles que foram
Copa do Mundo Fifa – 2014, é um
enviados, mas de todos nós. Com a
período de grande oportunidade para
ajuda e proteção de Deus difundiredifusão do evangelho de Cristo. Os
mos a boa nova de salvação a todos
presbiterianos estarão nas ruas, praque visitam o nosso país nestes dias
ças, aeroportos, hotéis e estádios,
de torneio.
com a finalidade única de evangelizar. Serão distribuídas as “Biblinhas”,
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no programa de evangelização dos

Culto de Louvor

DIÁCONOS
DE PLANTÃO
OFERTA
MISSIONÁRIA
Sairemos da porta do templo às
Nesta sem
n a : M o i s muitos
é s C .,
“Despedida
a asinagoga,
19h40. Toda a igreja está convidada.
dos
judeus
e dos Moisés
prosélitos
piedoDiêgo,
Marcelo,
F., Geazi.
PRELÚDIO
sos
P r óseguiram
xima
sPaulo
e m a ne
a :Barnabé,
E l i z e u ,e ANIVERSÁRIO
estes,
falando-lhes,
E va n d
r o, Wa n d e r los
ú cpersuadiram
i o, We s l e y,
Próximo sábado, às 19h30, nas
ADORAÇÃO da nossa Congregação
aAnderson.
perseverar na graça de Deus. No dependências
sábado seguinte, afluiu quase toda em
a) Santa
Convite:
Salmo
Maria,
cujo 68:26
obreiro é o Ev.
aCHAZINHO
cidade para ouvir a palavra de Fernando,
b) Hino Congregacional
nºmais
27 um
comemoraremos
Deus”
(AtosJeane
13:43-44).
Hoje,
por oca- aniversário
c) Oração da referida congregação.
Hoje:
e Lígia;
Próximo
sião
da Escola Dominical,
estãoBíblica:
convidados
mod) Leitura
Salmopara
71:1-24
domingo:Gilvânia
e Eliete. haverá o Todos
momento para a participação indivi- mentos
de Cantares
culto a Deus e comunhão,
e) Coral
dual
de cada
irmão desta igreja no com recepção no Salão Social. O CoVISITAS
PASTORAIS
importante,
gratificante ral
Cantares está especialmente conDo Rev.necessário
Jefferson e
– Terça-feiCONTRIÇÃO
ministério
vidado.
Reconhecemos
importância
ra, às 20 missionário.
horas, Diác. Vamos
Wesleytodos,
Cara) Leitura
Bíblica em a
Uníssono:
com
e entusiasmo, participar da participação
do
Coral,
pois, além
neiroalegria
e Tânia.
Salmo 69:5
de tão
da
cauDo relevante
Rev. Joséministério.
Marcos – Terçab) edificação
Momentosaos
de circunstantes,
Orações Silenciosas
sa
impacto
nas
localidades
de
nosfeira, às 14h30, Sr. Saul e dona Alfa;
c) Oração Audível de Confissão
EVANGELISMO
NA14h30,
COPA Sr. Pedro
sas congregações. O ônibus sairá da
Quinta-feira, às
Louvamos
a
Deus
pela
inciativa
da
porta
do templo às 18h40.
Rodrigues.
EXALTAÇÃO
CNHP para a evangelização na Copa
a)
Equipe
de Cânticos: Kainós
do
Mundo que está ocorrendo em EBF ARINOS-MG
INTERCESSÃO
b)
Coral
Cantares
nosso país. Nas primeiras ações evanDesde quinta feira, próxima pasIrmãos enfermos pelos quais
gelísticas em Brasília, a nossa igreja sada, a Evangelista Ana Eliza, o Rev.
d e v e m o s o ra r e v i s i t a r : Re v.
CONSAGRAÇÃO
participou de forma expressiva. O José
Marcos e a sua família, e alguns
Evando (8181-2424); Rev. Benon
a) Oração de da
Gratidão:
objetivo é distribuir 200 mil adolescentes
igreja, estão em
e dona Alzira (3352-1274); dona
Diác. Robson
Santos
“Biblinhas”. Já foram distribuídas 40 Arinos-MG
realizando
uma EBF (EscoFátima
Rodrigues
(3039-3196);
mil.
As próximas
ações
acontecerão la Bíblica de Férias). Oremos pelo tradona
Hormezinda
(Telefone:
3532PASTORAIS
da seguinte maneira: 26 e 30 de ju- balho,
viagem, estadia e retorno dos
2595);
Patrícia
Vieira
(3358-5160);
a) Saudação aos Visitantes
nho;
5 de
julho,
saída
da porta do irmãos.
dona
Terezinha
Queiroz
(3354b) Reforço de Avisos do Boletim
templo da 2ª IPT, às 8 horas; 23 de
5079);
dona
junho
e 12
de Maria
julho, Grippe;
saída da dona
porta OFICINA DORCAS
Raquel
deda
Melo;
Gilsemar,
irmão
da
do
templo
2ª IPT,
às 12h30.
É bom
EDIFICAÇÃO
Informamos a todas as irmãs da
dona
Vânia;
Cícero
Viana,
tio
do
ressaltar que não se trata de uma Oficina
Dorcas
que a1ª
sua
10ª Viagem
a) Leitura
Bíblica:
Pedro
5:5-7
Presb.
Marcus
Kleber; Rafaela,
soação
isolada
e exclusiva
da UPH, mas
irá
de 12 a 19 de agosto
b) acontecer
Oração Preparatória
brinha
Hélia;presbiteriana,
José Ferreira,
irde
toda adafamília
excedeste
ano, em Porto
Galinhas-PE,
c) Mensagem:
Rev.de
Jefferson
m ã o das
o s crianças:
P r e s b s . homens,
I s r a e l , mulheIvo e
tuando
no
Galinhas Praia Hotel.
d)Porto
HinodeCongregacional
nº 109Toda
Ailton;
Sr. eSaul,
esposo daToda
donaa a igreja está convidada para particires,
jovens
adolescentes.
Alfa; está
donaconvocada
Honorita aMaria
de este
Jeigreja
orar por
par.
As inscrições poderão ser
CONCLUSÃO
sus, mãe Presb.
Cícero;
Sr. Natalíimportante
e histórico
trabalho.
efetuadas
com
a irmã dona Marilene,
a) Oração
Final
cio Ferreira Porfirio, tio do Presb.
até
dia 5 de julho
– telefone 8145b) oImpetração
da Bênção
Cícero;DE
Sr.AÇÃO
José Neri,
irmão da dona
CULTO
DE GRAÇAS
6506.
c)
Amém
Tríplice
Dete
e donao Isabel;
dona
Mariao
“Bendirei
SENHOR
em todo
Rita Pereira
e seu estará
pai, Sr.sempre
Jason
tempo,
o seu louvor
CONSTRUÇÃO
POSLÚDIO
Pereira
Sousa.
nos
meus
lábios. Gloriar-se-á no
A obra de edificação da nova seSENHOR a minha alma; os humil- cretaria, sala de arquivo morto e uma
des o ouvirão e se alegrarão. sala multiuso, todas anexas ao SaEngrandecei o SENHOR comigo, e lão Social do nosso templo está em
23/06 àLusérgio
de Souza ........................................................
3546-3708
todos,
uma, Sales
lhe exaltemos
o andamento. Alertamos os irmãos
que
23/06 Romana de Paula Silva ..........................................................
3355-1270
nome”
Próxima quinprecisam acessar o templo 9182-5458
pelo ele24/06(Salmo
Karen 34:1-3).
Silveira Rodrigues
.......................................................
ta-feira,
às 20 horas,
na Veras
residência
vador a se atentarem
para
25/06 Jeferson
Carvalho
Vidal ...................................
QND
22as
– depresCasa 26
Ricardo
Linhares
3561-5083
dos25/06
nossos
irmãos,
Presb.Figueiredo
Argimiro...................................................
e sões do piso. Solicitamos aos
pais que
25/06
Euvaldo
Campos Agrícola
Teixeira ......................................................
3562-5768
dona
Graça,
na Colônia
Sa- impeçam seus filhos de circularem
na
25/06 Milena Teixeira Caires ........................................................... 3597-1419
mambaia,
Chácara
122,
Lote
B
3
–
construção para evitar acidentes.
Os
26/06 Luciana França Martins Rangel ...............................................
3475-9648
Fone:
3376-2485,
culto de senhores obterão informações
mais
26/06
Lilia Macielhaverá
Fazolo um
..................................................................
3355-2473
ação
de graças
UPH.................................................
28/06
Argimiropromovido
Rodrigues pela
de Sousa
3376-2485
precisas com os nossos diáconos.

Aniversariantes da Semana

CATECÚMENOS
Em agosto daremos início à nova
temporada da Classe de Catecúmenos.
Portanto, os irmãos oriundos de outra
denominação e que já foram recebidos
pelo Conselho, e os que desejarem realizar a sua pública profissão de fé deverão participar desta classe. As matrículas poderão ser efetuadas com os secretários da Escola Dominical.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRA
Em sua última reunião, conforme
preceitua o Art. 4º, §2º, alínea a, dos
Estatutos desta igreja, o Conselho
decidiu convocar a Assembleia Geral
para se reunir extraordinária, no dia
20 de julho de 2014, às 9 horas, em
nosso templo, para eleição pastoral.
Vamos orar suplicando que a vontade de Deus prevaleça em todo esse
processo.
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 visível as pródigas
bênçãos materiais e financeiras de
Deus em nossas famílias e em nossa
igreja. Deus é o dono do ouro e da
prata, todavia, 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
oferece todo suporte e conforto necessário para sustentação e promoção dos nossos trabalhos: alimentação, material didático, manutenção
dos equipamentos, salários, etc. Que
o Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infiéis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.
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 próximos meses. Esta escala é apenas
indicativa, a definitiva será sempre a
do boletim dominical. Se o irmão professor estiver 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 prejuízo no ensino de nossa igreja.
BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do apóstolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo” (Romanos 10:17). Cremos que Deus somente é conhecido o
suficiente para proporcionar salvação
ao eleito, por meio da fiel pregação da
Escritura. A distribuição das “Biblinhas”
é um meio eficaz para a difusão do
evangelho. Foram impressos 150.000
exemplares das “Biblinhas”. O material está em um dos aparadores na
saída do nosso templo.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Uma Igreja Complicada, livro escrito pelo Dr. Rev. Augustus Nicodemus,
destacado pastor presbiteriano, é produto de diversos sermões sobre os
quatro primeiros capítulos da primeira
epístola de Paulo aos Coríntios,
propalados pelo referido pastor. Este
livro é um comentário muito prático
sobre os primeiros quatro capítulos da
primeira epístola do apóstolo Paulo
aos Coríntios. Alguém poderia pensar:
por que somente sobre quatro capítulos? A resposta é que o assunto
desses quatro capítulos é primordialmente o apostolado de Paulo. Atualmente surgiram vários líderes que se
autodenominam “apóstolos”, colocando sobre si mesmos a capa de autoridade apostólica. Coisas semelhantes
ocorreram antes na história da igreja,
mas quase sempre descobriu-se que
esses ditos “apóstolos” ensinavam
doutrinas não apostólicas e que em
muitos assuntos se desviavam do fundamento da fiel Palavra de Deus. De
acordo com Nicodemus: “Assistimos
assombrados ao surgimento e crescimento em menos de duas décadas dos
ministérios apostólicos e a verdadeiros

impérios religiosos de homens que reivindicam e exigem de seus seguidores
absoluta fidelidade e compromisso financeiro. E, o que é mais estarrecedor,
usando para isso o nome de Cristo e um
evangelho deturpado. Diariamente ocorrem divisões nas igrejas e a formação
de novas comunidades e denominações
inteiras, divisões essas causadas pelos
próprios líderes em busca de espaço,
poder, prestígio e dinheiro”.
BREVE CATECISMO
Pergunta 18: Em que consiste o
estado de pecado em que o homem
caiu? Resposta: O estado de pecado
em que o homem caiu consiste na
culpa do primeiro pecado de Adão, na
falta de retidão original e na
corrupção de toda a sua natureza, o
que ordinariamente se chama Pecado Original, juntamente com todas as
transgressões atuais que procedem
dele. Referências: Salmo 51:5; Romanos 5:18-19 e 8-7-8 e Efésios 2:1-3.
DISQUE PAZ
Por dificuldades operacionais, o
Disque Paz está fora do ar há alguns
dias. Provavelmente, nesta semana
estes transtornos serão solucionados
e o Disque Paz voltará a operar normalmente.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguinte link: http://www.ipb.org.br/radio.
REV. JEFFERSON
A partir da próxima quarta-feira
até o dia 4 de julho, o Rev. Jefferson
e sua esposa estarão em viagem de
férias. O Rev. José Marcos assumirá o
pastorado da nossa igreja durante
este período.
ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a riqueza, beleza e grandeza do sermão da
montanha. Nos evangelhos estão
sobressalentes as instruções passadas por Cristo aos seus discípulos. É

Ele quem sempre ensina, em todo o
tempo e lugar, circunstâncias e momentos: no templo, nas sinagogas,
nas praias, nas estradas, nos lares,
em público e em particular, nas reuniões íntimas e sociais, operando milagres e incentivando as pessoas ao
redor. De acordo com o Rev. Wilson
de Souza Lopes, destacado pastor e
escritor presbiteriano, “Cristo Jesus:
ao tomar os conceitos da Lei, imprime
aquela atualidade que seu ensino lhe
impõe para, em seguida, aprofundar seu
significado, reinterpretando a visão
conceitual da Lei e vergastando o
formalismo, o legalismo e o ritualismo
farisaicos, demonstrando 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 permanecem”. Portanto, convictos da importância dos ensinamentos de nosso
Senhor Jesus Cristo, vamos participar
do Estudo no Sermão do Monte, Do
Amor Ao Próximo que, nesta quartafeira, às 20 horas, será ministrado
pelo Rev. José Marcos.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
“Ora, naqueles dias, multiplicandose o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os
hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição
diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos 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 sabedoria, 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 estadunidense dos
nossos dias: “A oração era tão importante para os fundadores da igreja e tão
fundamental para o sucesso dela que
eles estavam determinados a não se
separar dela, nem mesmo por causa de
outros ministérios bons e necessários.
Porém, hoje, em nossas igrejas, com
frequência qualquer outro ministério tem
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
N e s t a s e m a n a : M o i s é s C .,
Diêgo, Marcelo, Moisés F., Geazi.
Próxima
semana:
Elizeu,
E va n d r o, Wa n d e r l ú c i o, We s l e y,
Anderson.
CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia; Próximo
domingo:Gilvânia e Eliete.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 20 horas, Diác. Wesley Carneiro e Tânia.
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14h30, Sr. Saul e dona Alfa;
Quinta-feira, às 14h30, Sr. Pedro
Rodrigues.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
d e v e m o s o ra r e v i s i t a r : Re v.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (Telefone: 35322595); Patrícia Vieira (3358-5160);
dona Terezinha Queiroz (33545079); dona Maria Grippe; dona
Raquel de Melo; Gilsemar, irmão 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, irmão da dona
Dete e dona Isabel; dona Maria
Rita Pereira e seu pai, Sr. Jason
Pereira Sousa.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 68:26
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 71:1-24
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 69:5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Robson Santos
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 1ª Pedro 5:5-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 109
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
23/06
23/06
24/06
25/06
25/06
25/06
25/06
26/06
26/06
28/06

Lusérgio Sales de Souza ........................................................ 3546-3708
Romana de Paula Silva .......................................................... 3355-1270
Karen Silveira Rodrigues ....................................................... 9182-5458
Jeferson Carvalho Veras Vidal ................................... QND 22 – Casa 26
Ricardo Linhares Figueiredo ................................................... 3561-5083
Euvaldo Campos Teixeira ...................................................... 3562-5768
Milena Teixeira Caires ........................................................... 3597-1419
Luciana França Martins Rangel ............................................... 3475-9648
Lilia Maciel Fazolo .................................................................. 3355-2473
Argimiro Rodrigues de Sousa ................................................ 3376-2485

