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Pastoral
Dia dos Pais
“Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos
filhos a seus pais” (Malaquias 4:6a)
sua família. Pai é aquele que cria,
Ser pai é honroso e prazeroso ao
ensina, aconselha, orienta, cuida,
mesmo tempo. Simplesmente, é uma
zela e ama. Pai não é necessariadas maiores bênçãos que um homem
mente o que gera, mas aquele que
pode receber. Mas grandes privilégicria, educa, cuida e verdadeiramenos geram enormes responsabilidate ama seu filho.
des. Essa premissa é perfeitamente
Há filhos rebeldes que se queixam
aplicável à figura do pai. O pai é resde seus pais. Eles até poderiam ajuponsável pela criação, educação e
dar seus pais a serem bons pais, sensustento de seus filhos. Além das atrido bons filhos. Esse é justamente o
buições inerentes à figura paterna, o
melhor presente que um filho pode dar
pai cristão deve amar verdadeiramenao seu pai: ser um bom filho. O texto
te seus filhos. Precisa oferecer o
sagrado nos fala de reconciliação enexemplo de retidão, sabedoria e intre pais e filhos. Essa, sem dúvida é a
tegridade. Instruir a sua posteridade
maior necessidade, o que há de mais
a amar, honrar e temer a Deus. Ser
importante no lar. Está perfeitamente
pai é saber que Deus compartilhou
claro para nós, à luz
conosco um pouco de
da Bíblia, que Deus
Sua própria pessoa,
“Louvamos a Deus pelos
criou a família. Foi
pois Ele é o nosso Pai
homens de nossa igreja
Deus quem provideneterno, o Pai celestial,
que têm assumido com
ciou o pai terreno para
que cuida carinhosafidelidade, dedicação,
nossa integral formamente de nós.
amor e carinho a sua
ção. Todavia, com a inPara muitas famíresponsabilidade de ser
um pai segundo o
serção do pecado na
lias o “Dia dos Pais”
coração de Deus”
história da humanidaé um dia maravilhoso.
de todos os seus relaÉ extremamente salucionamentos foram trincados e prejutar aos filhos e parentes se reunirem
dicados. Somente pela graça de Deus
para comemorar e homenagear seus
é possível a existência de pais que
pais. Outros relembram com saudacumpram a sua missão. Cremos que
des aquele que um dia esteve preDeus tem redimido as famílias. Louvasente, mas que já partiu. O “Dia dos
mos a Deus pelos homens de nossa
Pais” é um dia de celebração, refleigreja que têm assumido com fidelidaxão e lembranças. Para muitas pesde, dedicação, amor e carinho a sua
soas esse dia é alegre e festivo, mas
responsabilidade de ser um pai segunpara outras nem tanto. Há pais que
do o coração de Deus.
abandonaram os lares; muitos não
Lembremos também que o nosso
guardam boas lembranças de pais viPai Celestial, Pai Perfeito, Santo, Amoolentos que os feriram.
roso, Misericordioso, Eterno, nos ama
O sentido do que é ser pai pree cuida de cada um de nós de um
cisa ser resgatado de acordo com as
modo perfeito. Ele jamais falhou
Escrituras Sagradas. Temos a oporconosco e nem falhará. Queiramos
tunidade de construir lares felizes,
dar a Ele o melhor presente, amansaudáveis e aconchegantes, onde
do-O e servindo-O de todo o nosso
nossos filhos crescerão, florescerão
coração.
e frutificarão. O pai é o cabeça do
lar, aquele que tem a maior responsabilidade pelo zelo e cuidado de
Rev. Jefferson Batista Neres
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Aniversariantes da Semana

Nesta semana, as instalações elétricas
foram concluídas, as paredes foram preparadas para a pintura e foi iniciado o
assentamento do piso. Solicitamos aos
pais que impeçam seus filhos de circularem na construção para evitar acidentes.
Lembramos que o acesso à nave do templo pelo elevador não será interrompido.
ESPAÇO DE GRATIDÃO
O Boletim Dominical de nossa igreja
está à disposição dos irmãos para
partilhamento das bênçãos de Deus. Se,
porventura, algum membro quiser compartilhar uma dádiva de Deus em particular, favor enviar, até quarta-feira, a
notinha de gratidão, a fim de ser editada
e inserida nos avisos do Boletim.
FALECIMENTO
Na última terça-feira, próxima passada, em Brasília-DF, aos 95 anos, em
decorrência de diversas complicações na
saúde, faleceu o Sr. Jason Pereira de
Sousa, pai da nossa querida irmã, Maria
Rita. O Rev. Jefferson participou do ofício
fúnebre. “O SENHOR o deu e o SENHOR
o tomou; bendito seja o nome do
SENHOR!” (Jó 1:21). Que o Deus das
consolações conforte aos familiares enlutados.
CATECÚMENOS
Próximo domingo, daremos início à
nova temporada da Classe de Catecúmenos. Portanto, os irmãos oriundos de
outra denominação 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.
REUNIÃO EQUIPE DE CASAIS
Hoje, depois da Escola Dominical, na
sala do Conselho, haverá uma reunião
da equipe de casais. Todos os seus integrantes estão convocados.
REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson será o mensageiro no culto de gratidão a Deus pelo
27º Aniversário da 3ª Igreja Presbiteriana de Ceilândia (3ª IPC), razão pela qual
estará ausente dos trabalhos da noite.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o Rev. José

Marcos estará na 4ª Congregação em
Águas Lindas, assistindo pastoralmente
aqueles irmãos.
TESOURARIA
Informamos a todos os presidentes,
tesoureiros das sociedades internas, departamentos e superintendentes da Escola Dominical que o repasse da verba
para desenvolvimento das suas atividades será efetuado, com previsão de sete
dias, de segunda à sexta-feira, das 9 às
12 horas. Caso haja algum impedimento, favor entrar em contato com o Presb.
Joel Nogueira.
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 bíblico é que o coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer que
onde está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus 6:21).
No que diz respeito ao dízimo não há meio
termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo
passa pela mordomia Cristã, que é a administração correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em
decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de desempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. Temos
muitos desafios, como construção da 5ª
Congregação em Águas Lindas-GO e diversas reformas na estrutura do nosso
templo para melhor desenvolvimento de
nossas atividades. 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.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, Purificando o Coração da
Idolatria Sexual, Dr. John Street aborda a imoralidade sexual por uma perspectiva bíblica, encontrando suas causas
no coração pecaminoso do homem e inclinado contra Deus. Esse coração odeia
a palavra “proibido” e adora, literalmente, as palavras “permitido” e “prazer”. Dr.
Street faz considerações pertinentes e
profundas, mencionando não só os pro-

blemas e as consequências de tal
envolvimento com a imoralidade, que ele
corretamente chama de “idolatria”, mas
também aponta as alternativas bíblicas
para todo aquele que deseja libertar-se
dos ídolos instalados em seu coração e
que são regularmente alimentados: “Purificar o coração parece ser uma busca
interminável. É como pintar com cal uma
cerca desgastada pelo tempo. A cada
nova camada, mais imperfeições aparecem. Os problemas do coração, que alimentam os desejos sexuais impróprios,
estão entre as piores desgraças recorrentes no aconselhamento”. O autor, à luz
das Escrituras, oferece esperança a todo
aquele que luta contra a idolatria sexual
em seu coração.
NASCIMENTO
Trazendo a alegria de uma filhinha tão
esperada e querida, nasceu em 4 de agosto, a Rebeca, filha do casal, nossos amados irmãos em Cristo, Rev. Zaqueu Paulo e Lucélia. A esses queridos, os nossos
cumprimentos. “Herança do Senhor são
os filhos” (Salmo 127:3).
BREVE CATECISMO
Pergunta 25: Em que consiste o
pecado desse estado em que o homem
caiu? Resposta: O pecado desse estado
em que o homem caiu consiste na culpa
do primeiro pecado de Adão, na falta de
retidão na qual este foi criado e na
corrupção da sua natureza pela qual se
tornou inteiramente indisposto, incapaz
e oposto a todo o bem espiritual e inclinado a todo o mal, e isso continuamente: o que geralmente se chama pecado
original, do qual precedem todas as
transgressões atuais. Referências:
Gênesis 6:1; Mateus 15:19; Romanos
3:10-12; 5:6; 5:12 e 19; 8:7-8 e Tiago
1:14-15.
DISQUE PAZ
Graças a Deus e a ajuda do Diác.
Emanoel, os serviços de telefonia de nossa
igreja foram plenamente restabelecidos,
inclusive o “Disque Paz”. O “Disque Paz”
é um ministério com mensagens curtas e
muito edificantes. Escute gratuita e diariamente 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 horas
por dia. Este é um importante ministério
de edificação para os cristãos e evangelização para não cristãos. Vamos divulgar este trabalho. Os cartões estão em
um dos aparadores na saída do nosso
templo. Disque paz – 3354-1313.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas
de qualidade. A rádio pode ser acessada,
gratuitamente, pelo seguinte link: http:/
/www.ipb.org.br/radio.
ESTUDO BÍBLICO
De acordo com o Rev. Gildásio, pastor presbiteriano: “Uma das melhores sínteses da ética de Jesus está contida no
Sermão da Montanha, como tem sido
comumente chamado. Os Seus discípulos
devem caracterizar-se pela humildade,
mansidão, misericórdia, integridade, busca
da justiça e da paz, pelo perdão, pela veracidade, pela generosidade e acima de
tudo pelo amor. O Sermão do Monte forma um todo maravilhosamente coerente.
Descreve o comportamento que Jesus
espera de cada um dos Seus discípulos,
que são também cidadãos do reino de
Deus. Os cristãos estão presos em uma
complexa teia de relacionamentos, todos
eles partindo do nosso relacionamento
com Cristo. Quando nos relacionamos devidamente com Ele, os nossos demais relacionamentos são todos afetados. Novos
relacionamentos surgem, e os antigos se
modificam. A questão básica é se nós somos sinceros no que dizemos e se fazemos o que ouvimos. Deste compromisso
depende o nosso destino eterno. Só quem
obedece a Cristo como Senhor é sábio.
Pois quem assim procede está edificando
a sua casa sobre o alicerce da rocha, que
as tempestades da adversidade e do juízo
não serão capazes de solapar”. Portanto,
convictos da importância dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos
participar do Estudo no Sermão do Monte, Oração Dominical que, nesta quartafeira, às 20 horas, será ministrado pelo
Rev. José Marcos.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, destacado escritor e conferencista estadunidense:
“a oração precisa ter prioridade na vida do
crente. A profundidade da igreja não é
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RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb. Natanael;
Próximo domingo: dona Marta e
Fernando.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta
semana:
Evandro,
Wanderlúcio, Ataliba, Moisés C., Emanoel.
Próxima semana: Thiago V., Elizeu,
Moisés F., Tiago B., J. Francelino.
CHAZINHO
Hoje: Noraci e Kátia; Próximo domingo: Suely e Izabel.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,
às 20 horas, Anderson e Patrícia; Quarta-feira, às 14 horas, Pedro Leandro;
Às 15h30, Rev. Jader e família; Às 21h30,
Diác. Wesley; Quinta-feira, às 20 horas, Diác. Júlio Bastos e Karolina.
Do Rev. José Marcos – Quintafeira, às 14h30, Rev. Benon e dona
Alzira; Sexta-feira, às 14h30, dona
Maria Gripe.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Rev. Evando (81812424); Rev. Benon e dona Alzira (33521274); dona Fátima Rodrigues (30393196); dona Hormezinda (Telefone:
3532-2595); Patrícia Vieira (33585160); 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; Lilia
Maciel (3397-1914); 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;
Presb. Sebastião Barros; Wendell, filho
da irmã dona Marilene; Levi, filho da
irmã Joselina.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 98:1-2
b) Hino Congregacional nº 14
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 96:1-13
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
2º Crônicas 7:14
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Emanoel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Missão Vida
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
10/08
10/08
11/08
12/08
16/08
16/08

Jônatas Paes de Barros Santiago ........................................... 8615-2625
Dimitri Andrade Ramos de Sousa ........................................... 9608-7484
Emilly de Oliveira Rocha ........................................................................
Andressa Gomes de Oliveira .................................................... 81480825
Eduardo Breder Guimarães ................................................... 9100-9777
Ataliba Barbosa de Oliveira ................................................... 3352-1617

