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Pastoral
As qualificações dos Presbíteros – Parte I

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 100
b) Hino Congregacional nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 98
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 17:3
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. José Francelino

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 4:35-41
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 254

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

POSLÚDIO

Na sua última reunião do dia 8 de
agosto, o Conselho tomou conheci-
mento de que há presbíteros e
diáconos com mandatos vencendo,
portanto decidiu convocar a
assembleia geral, para se reunir ex-
traordinariamente, para a eleição e/
ou reeleição de oficiais. Por esta ra-
zão escreveremos algumas pastorais
concernentes a este assunto visan-
do à instrução e preparação dos ir-
mãos para esse momento tão impor-
tante que é a escolha de oficiais.

O assunto é extremamente impor-
tante e sempre atual para cada igreja
local. O cristão consciente sabe muito
bem o quanto é valioso para a igreja
ter  presbíteros e diáconos que satis-
façam os requisitos bíblicos. Como afir-
ma o pastor norte americano John
MacArthur: “O caráter e a eficácia de
qualquer igreja estão diretamente liga-
dos à qualidade de sua liderança”.

Nem todos os homens são aptos
para a liderança da Igreja. Por esta
razão, em 1ª Timóteo 3:1-13, o após-
tolo Paulo instrui os homens descre-
vendo as qualificações daqueles que
querem assumir a liderança da Igre-
ja de Cristo. Ele chama esses homens
de Bispos (No Novo Testamento, os
termos “bispo”, “pastor” e
“presbítero” se referem todos à mes-
ma função) e Diáconos. Os presbíte-
ros deliberam sobre assuntos doutri-
nários e governam a Igreja, os
diáconos exercem o ministério da as-
sistência, também conhecido como
ministério da misericórdia. As mesmas
qualificações exigíveis aos presbíte-
ros também se aplicam aos diáconos,
com exceção a área do ensino. No
entanto, sempre nos referiremos ao
presbítero.

Quais são essas qualificações?
Paulo apresenta sete áreas nas quais
os presbíteros devem ser qualificados:

1) Vida familiar exemplar
a) O presbítero deve ser espo-

so de uma só mulher – “É necessá-
rio, portanto, que o bispo seja irre-
preensível, esposo de uma só mu-
lher…” (1ª Timóteo 1:2). A tradução
literal é “homem de uma só mu-
lher”. É importante observar que o
texto não está falando que para ser Rev. José Marcos de Oliveira Silva

presbítero é necessário que o candi-
dato seja casado. A intenção de Pau-
lo era destacar o casamento
monogâmico. Não deve haver qual-
quer outra mulher na vida de um
presbítero com a qual ele se relacio-
ne em intimidade, seja emocional-
mente, seja fisicamente. É necessá-
rio que o presbítero busque pureza
de pensamentos, pois o adultério co-
meça na mente (Mateus 5:27-28). Um
presbítero não pode ser um polígamo
e nem um adúltero.

b) O presbítero deve liderar sua
casa – “E que governe bem a sua
própria casa, criando os filhos sob
disciplina, com todo o respeito
(pois, se alguém não sabe gover-
nar a própria casa, como cuidará da
igreja de Deus?)” (1ª Timóteo 3:4-
5). Biblicamente, a responsabilidade
de governar o lar é do homem. Obvi-
amente, que essa não é uma tarefa
a ser exercida pelo homem de forma
isolada, solitária e autoritária. Antes,
porém, deverá ser exercida com sa-
bedoria e com todo o apoio de sua
esposa, sua auxiliadora idônea. Pri-
meiramente Paulo coloca a necessi-
dade de haver uma administração da
autoridade de pai. O presbítero deve
governar ou administrar bem a pró-
pria casa. Em segundo lugar Paulo
coloca a necessidade de criar os fi-
lhos bem. O Rev. Hernandes Dias
Lopes, sabiamente afirma: “O primei-
ro rebanho do presbítero é sua família.
Se ele fracassa em cuidar da sua casa
está desqualificado para cuidar da casa
de Deus. Se não cria os filhos no temor
do Senhor, fica prejudicado para exor-
tar os filhos dos demais crentes. Se os
próprios filhos não lhe obedecem nem
respeitam, dificilmente sua igreja o obe-
decerá e respeitará sua liderança”. O
presbítero deve governar bem tudo
o que diz respeito “a própria casa”.

O padrão requerido por Deus de
alguém que ocupa o presbiterato é
altíssimo, e por si mesmo, qualquer
homem está desqualificado. Porém em
Cristo e na força do Seu poder, aquele
que é chamado é também capacitado.

Ata nº 855 – Data: 27/04/2014
– 1ª) Autorizar a contratação da obra de
edificação da secretaria da igreja e de-
mais dependências.

Ata nº 858 – Data: 06/06/2014
– 1ª) Após discussão e debates, condu-
zidos pelo Vice-Presidente do Conselho
Presb. Paulo, nos termos do artigo 9º, §
1º, alínea “a”, artigo 110 e artigo 111 da
CI/IPB e nos termos do artigo 4º, § 2º,
alínea “a” e artigo 6ª dos Estatutos da
Igreja, convocar Assembleia Extraordi-
nária para o dia 20 de julho de 2014, no
horário da Escola Dominical, para a elei-
ção de pastor efetivo pelo período de
2015 a 2018, com a indicação de candi-
dato único do Rev. Jefferson Batista Neres.

2ª) Tomar conhecimento do relatório
prestado pelo Rev. Jefferson referente a
visita feita pela nova diretoria executiva
da Junta de Missões Nacionais aos pasto-
res e os Presbíteros: Joel Nogueira e Eliezer
Targino Marques; 3ª) Tomar conhecimen-
to do relatório prestado pela comissão de
obras referente as ações no lote da futura
congregação em Águas Lindas-GO e da
construção da secretaria e demais depen-
dências na sede da Igreja; 4ª) Não reno-
var o contrato de locação da loja da Praça
do Bicalho com a Papelaria Instrutiva e
solicitar a empresa a devolução do imó-
vel; 5ª) Tomar conhecimento do pedido
de auxílio financeiro encaminhado pela
Jocum em função do trabalho de Evange-
lismo na Copa. Não atender ao pedido; 6ª)
Tomar conhecimento do pedido de auxílio
financeiro encaminhado pela Secretaria do
Trabalho Infantil do Presbitério de Tagua-
tinga Norte. Atender ao pedido e doar R$
4.000,00; 7ª) Receber, nos termos do
art.16, alínea “c” da CI/IPB, os irmãos
Neemias Francisco dos Santos, Cristina
Ribeiro dos Santos, Adoraci Pereira Alves,
Delminda Bicalho Medeiros Silva e Fábio
Moreira Silva, como membros comungan-
tes;  8ª) Tomar conhecimento do pedido
de auxílio da Federação de Mocidades do
Presbitério do Distrito Federal para a rea-
lização do Projeto Missionário de Férias de
2014, na cidade de Goianápolis-GO. Aten-
der ao pedido e doar R$ 1.000,00.

Aniversariantes da Semana
17/08 Luiz Caleb da Silva Ferreira ...................................................................
17/08 Gilson Teixeira de Castro ...................................................... 3597-4855
19/08 Mariano Frazão de Moura ....................................................... 9233-3061
19/08 Saulo Batista Resende ............................................................. 9684-060
20/08 Mariana Santiago de Oliveira ................................................. 3563-2130
20/08 Tiago Dantas Rosendo ........................................................... 8470-0810
22/08 Reny Silva Novaes Sousa ......................................................................
22/08 Jane Antônio Pereira ............................................................. 3351-1476
23/08 Bruna Rodrigues Machado ..................................................... 8269-6731
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ANIVERSÁRIO 4ª CONGREGAÇÃO
“Que darei ao Senhor por todos

os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116:12). Próximo sábado, às
19h30, nas dependências da 4ª Congre-
gação da 2ª IPT em Águas Lindas-GO cujo
obreiro é o Ev. Ronaldo haverá a come-
moração de mais um aniversário de inau-
guração dos trabalhos da referida con-
gregação. Todos os irmãos e o nosso
Coral Cantares estão convidados para um
momento de gratidão a Deus por meio
do culto e comunhão, com a recepção do
Salão Social. O ônibus sairá da porta do
templo às 18h40.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
“Bendirei o SENHOR em todo o

tempo, o seu louvor estará sempre
nos meus lábios. Gloriar-se-á no SE-
NHOR a minha alma; os humildes o
ouvirão e se alegrarão. Engrandecei
o SENHOR comigo, e todos, a uma, lhe
exaltemos o nome” (Salmo 34:1-3).
Próxima quinta-feira, às 20 horas, na re-
sidência dos nossos irmãos, Sr. Cláudio e
dona Castorinha, na QNH 4, Casa 7, Ta-
guatinga Norte, Fone: 3042-2469, haverá
um culto de ação de graças promovido
pela UPH. Sairemos da porta do templo
às 19h40. Toda a igreja está convidada.

PALESTRA E GINCANA UMP/UPH
Próximo sábado, a partir das 20 ho-

ras, no Salão Social do templo, ocorrerá
uma programação conjunta entre a UMP e
UPH. Num primeiro momento, será minis-
trada uma palestra e num segundo mo-
mento, a gincana sobre a epístola do após-
tolo Paulo a Tito. Todos os senhores da UPH
e jovens da UMP estão convidados.

FIOS DE PRATA
A III Mostra de Talentos do Gru-

po “Fios de Prata” foi adiada em decor-
rência da viagem de muitos irmãos que
fazem parte do referido grupo. A data
mais oportuna que permita a participa-
ção de todos será informada posterior-
mente.

OFERTA MISSIONÁRIA
Em virtude da ausência de diversos

irmãos que estão em viagem, hoje, não
haverá o momento para a participação
individual de cada irmão na contribuição
da obra missionária. Mas no próximo do-
mingo, todos estão convidados para co-
laborar com este importante, necessário
e gratificante ministério missionário.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova secre-

taria, sala de arquivo morto e sala da

tesouraria, todas anexas ao Salão Social
do nosso templo está quase concluída.
Nesta semana, as instalações elétricas
foram finalizadas, as esquadrinhas foram
colocadas e as paredes foram prepara-
das para a pintura. Solicitamos aos pais
que impeçam seus filhos de circularem
na construção para evitar acidentes. Lem-
bramos que o acesso à nave do templo
pelo elevador não será interrompido.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF e da

Oficina Dorcas, entre os dias 27 e 29 de
agosto, das 14h30 às 17 horas, com en-
cerramento na Escola Dominical, será
realizado mais um curso para gestantes,
na 4ª Congregação da 2ª IPT em Águas
Lindas-GO, cujo obreiro é o Ev. Ronaldo.

BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado deste mês, 30 de

agosto, às 20 horas, os casais da nossa
igreja estão convidados para o terceiro
Bate-Papo de Casais de 2014, sob o
tema: O que pode fortalecer o rela-
cionamento conjugal? Durante o Bate-
Papo dos casais haverá uma programa-
ção direcionada para as crianças, no tem-
plo de nossa igreja, intitulada “Festa das
Nações”. Ainda não há uma residência
definida. Se houver algum casal que de-
seje disponibilizar a sua residência, fa-
vor, procurar os membros da Equipe de
Casais: Presb. Emanuel e sua esposa
Leila ou o Diác. Rodrigo e sua esposa
Priscila. Os interessados em participar,
favor inscrever-se com os irmãos da
Equipe supramencionados. Vamos, com
muita alegria, participar. Pedimos a to-
dos os participantes a observação da pon-
tualidade, a fim de aproveitarmos da
melhor maneira possível o nosso tempo.

CATECÚMENOS
Hoje, daremos início à nova tempo-

rada da Classe de Catecúmenos. Portan-
to, os irmãos oriundos de outra denomi-
nação recebidos pelo Conselho e os que
desejarem realizar a sua pública profis-
são de fé deverão participar desta clas-
se. As matrículas poderão ser efetuadas
com os secretários da Escola Dominical.

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 simpatia 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
receberemos, como membros comungan-

nhores estiverem para acompanharem
a mensagem bíblica junto aos PAIS. Por
isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 24/08. Classe I – Wanildete; Classe
II – Presb. Marcus Kleber, Classe III –
Presb. Paulinho; Classe IV – Presb. Is-
rael; Classe V – Presb. Saulo; Classe
de Jovens – Sem. Wilian; Classe de
Adolescentes – Kátia; Classe de Ca-
tecúmenos – Rev. Jefferson; Classe de
Juniores II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 24/

08. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 4; Classe de Jovens, Li-
ção nº 5; Classe de Adolescentes, Lição
nº 13; Classe de Juniores II, Lição nº 10;
Classe de Catecúmenos, nº 2.

JUNIORES
A Classe dos Juniores mudou da sala

dos Catecúmenos para a Sala de Música
do Coral Canto Livre, no terceiro pavi-
mento do “Predinho”.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Próximo

domingo: Presb. Pedro Leandro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domingo:

Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Diác. Ângelo e Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V., Elizeu,

Moisés F., Tiago B., J. Francelino; Próxi-
ma semana: Lúcio, Sandro, Robson S.,
Geazi, J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Suely e Izabel; Próximo do-

mingo: SAF.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Anderson e Patrícia; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Diác. Júlio Bastos
e Karolina.

Do Rev. José Marcos – Quinta-fei-
ra, às 14h30, Presb. Sebastião Barros;
Sexta-feira  às 14h30, dona Raquel
Melo e às 15h30, dona Terezinha Queiroz.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 15
horas, Pedro e Laila.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-
2424); Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); dona Fátima Rodrigues (3039-
3196); dona Hormezinda (Telefone: 3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-5160); dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); 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; Presb.
Sebastião Barros; Wendell, filho da irmã
dona Marilene; Levi, filho da irmã Joselina.

DECISÕES DO CONSELHO
Decisões tomadas pelo Conselho em

suas últimas reuniões:
Ata nº 853 – Data: 18/03/2014 –

1ª) Receber diversos relatórios das comis-
sões nomeadas pelo Conselho e, de acor-
do com o Código de Disciplina da IPB, apli-
car penalidades aos faltosos; 2ª) Receber,
por jurisdição ex-officio, nos termos do art.
16, alínea “e” da CI/IPB, o irmão Ciro
Chaban Junqueira; 3ª) Tomar conhecimen-
to e arquivar a carta de agradecimento en-
caminhada pelo Secretário Sinodal de Mo-
cidades do Sínodo de Taguatinga; 4ª) Aten-
der ao pedido da Secretaria Sinodal de Evan-
gelismo e doar R$ 2.500,00 para auxiliar
no pagamento das Biblinhas que serão dis-
tribuídas no trabalho de Evangelismo na
Copa e locar um ônibus para cada um dos
7 dias de trabalho.

Ata nº 854 – Data: 04/04/2014
– 1ª) Receber, nos termos do art. 16,
alínea “c”, como membros comungantes
os irmãos  Paulo André Alves da Silva e
Cecília Ferreira da Silva e seus filhos,
como membros não-comungantes: João
Pedro da Silva Ferreira e Luiz Caleb da
Silva Ferreira; 2ª) Nomear Comissão de
Construção, constituída pelo Rev.
Jefferson, Rev. José Marcos e os presbí-
teros Eliezer, Emanuel e Joel.



tes, por transferência a pedido: Crícia
Mariana Maurício, membro comungan-
te, Isabelle Catarina Maurício, mem-
bro não-comungante; por jurisdição a pe-
dido: Maria do Livramento Silveira,
Karen Silveira Rodrigues e Ana Regi-
na Ferreira Silva. A todas estas queri-
das as nossas boas-vindas seguidas de nos-
sas súplicas a Deus para que sejam uma
bênção na nossa igreja e a igreja seja uma
bênção na vida dessas famílias.

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

3ª Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente aqueles irmãos.

TESOURARIA
Informamos a todos os presidentes, te-

soureiros das sociedades internas, departa-
mentos e superintendentes da Escola Domi-
nical que o repasse da verba para desen-
volvimento das suas atividades será efetua-
do, com previsão de sete dias, de segunda
à sexta-feira, das 9 às 12 horas. Caso haja
algum impedimento, favor entrar em conta-
to 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 tra-
zer a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer que
onde está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus 6:21).
No que diz respeito ao dízimo não há meio
termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo
passa pela mordomia Cristã, que é a ad-
ministração correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em
decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de de-
sempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. Temos
muitos desafios, como construção da 5ª
Congregação em Águas Lindas-GO e di-
versas reformas na estrutura do nosso
templo para melhor desenvolvimento de
nossas atividades. Que o Deus Provedor
continue com as Suas bênçãos repousa-
das sobre os dizimistas fiéis e sensibili-
ze os infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos queconfirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanalmente.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho

convocou a Assembleia Geral, para se reu-
nir extraordinariamente no dia 28 de se-
tembro de 2014, às 9 horas, em nosso tem-

plo para deliberar sobre as seguintes ma-
térias: a) eleição e/ou reeleição de três
diáconos. Estão com o mandato vencendo
os irmãos: Henrique Barbosa Neri,
Robson Rangel da Silva e Rodrigo V.
Golfi Andriazzi; b) eleição e/ou reelei-
ção de dois presbíteros. Estão com o man-
dato vencendo os irmãos: Joel Nogueira
e Natanael Machado Correa. Todos os
membros comungantes, da sede e congre-
gações estão convocados. Desde já, va-
mos orar em favor da Assembleia a fim de
que as decisões estejam de acordo com a
soberana vontade do nosso bondoso Deus.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, A Mão Invisível, o Dr. Rev.

R. C. Sproul questiona: Todas as coisas
cooperam mesmo para o bem dos que
amam a Deus? “Toda mulher que já deu
à luz a uma criança natimorta tem cons-
ciência do quanto isso devasta o cora-
ção”. “Quem passaria por tal experiência
sem clamar aos céus indagando: ‘Por
quê?’. Nessas circunstâncias, é normal
questionar onde está Deus”. Este livro é
um esforço para enfrentar as questões e
dúvidas que surgem com relação à Pro-
vidência de Deus. Foi planejado para ana-
lisar a questão da providência não ape-
nas do ponto de vista doutrinário, mas,
principalmente, a partir do exame das
experiências concretas de pessoas de
carne e osso cuja vida e lutas foram
registradas para nosso benefício na Sa-
grada Escritura. A Providência de Deus é
a nossa fortaleza, o nosso escudo e a
nossa grande recompensa. É ela que for-
nece coragem e perseverança aos san-
tos de Deus. Sproul, como sempre, cum-
pre o seu esmerado trabalho de esclare-
cer tópicos difíceis e de torná-los com-
preensíveis para o leitor. A Mão Invisível
verte luz sobre um aspecto negligencia-
do da ação de Deus e da vivência huma-
na.

BREVE CATECISMO
Pergunta 26: Como é o pecado ori-

ginal transmitido de nossos primeiros
pais à sua posteridade? Resposta: O
pecado original é transmitido de nossos
primeiros pais à sua posteridade por ge-
ração natural, de maneira que todos os
que assim procedem deles são concebi-
dos e nascidos em pecado. Referênci-
as: Salmo 52:15 e João 3:6.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com

mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com temas variados
sobre as muitas áreas da vida nas quais

nossa paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de evangeliza-
ção e aconselhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importante minis-
tério de edificação para os cristãos e evan-
gelização para não cristãos. Vamos divul-
gar 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, músi-

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

ESTUDO BÍBLICO
De acordo com o Rev. Gildásio, pas-

tor presbiteriano: “Uma das melhores sín-
teses da ética de Jesus está contida no
Sermão da Montanha, como tem sido
comumente chamado. Os seus discípu-
los devem caracterizar-se pela humilda-
de, 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 discí-
pulos, que são também cidadãos do rei-
no de Deus. Os cristãos estão presos em
uma complexa teia de relacionamentos,
todos eles partindo do nosso relaciona-
mento com Cristo. Quando nos relacio-
namos devidamente com Ele, os nossos
demais relacionamentos são todos afe-
tados. Novos relacionamentos surgem e
os antigos se modificam. A questão bási-
ca é se nós somos sinceros no que dize-
mos 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 proce-
de está edificando a sua casa sobre o ali-
cerce da rocha, que as tempestades da
adversidade e do juízo não serão capa-
zes de solapar”. Portanto, convictos da
importância dos ensinamentos de nosso
Senhor Jesus Cristo, vamos participar do
Estudo no Sermão do Monte, Oração Do-
minical que, nesta quarta-feira, às 20
horas, será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, desta-

cado escritor e conferencista estaduniden-
se: “a oração precisa ter prioridade na
vida do crente. A profundidade da igreja
não é medida pelo sucesso diante dos
homens, mas pela intimidade com Deus.
A grandeza de uma igreja é medida não

pela beleza de seu edifício ou pela pu-
jança de seu orçamento, mas pelo poder
espiritual por meio da oração”. No século
19, o pregador britânico, Rev. Charles
Haddon Spurgeon disse que em muitas
igrejas a reunião de orações era apenas
o esqueleto de uma reunião na qual as
pessoas não mais compareciam. Ele con-
cluiu: “Se uma igreja não ora, está mor-
ta”. Segundo o Rev. Hernandes Dias
Lopes, ministro presbiteriano: “a oração
não é um calmante para a alma, mas o
despertar para uma nova ação. O após-
tolo Paulo considerou a oração como uma
luta e uma luta agônica (Romanos 15:30).
Para Jacó a oração foi uma luta com o
Senhor. A mulher sirofenícia também lu-
tou com Senhor por meio da oração e
saiu vitoriosa”. Tendo em vista a relevân-
cia da prática da oração vamos todos
participar da reunião de orações que nes-
ta quarta-feira será dirigida pela UPH.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

hoje, após a Escola Dominical, na sala
do culto mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; Próximo domingo: Lílian Lima
e Luciana Rangel; MATERNAL 1 – Hoje:
Rose e Janete Crivelaro; Auxiliar da noi-
te: Li l ian Si lva. Próximo domingo:
Antônia Silva e Caroline Bezerra; MA-
TERNAL 2 – Hoje: Jaciara Gonçalves e
Karen Cerqueira; Auxi l iar da noite:
Milena Caires. Próximo domingo:
Kataryne Araújo e Cris Brito. Observa-
ção: Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR nos avise com antecedên-
cia, para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
para crianças de 4 a 11 anos. Dirigente:
Ev. Ana Eliza; d) LEB: Numa promoção
da Secretaria Presbiterial do Trabalho
Infantil do PTAN, próximo sábado, às 14
horas, nas dependências da 3ª Igreja
Presbiteriana de Ceilândia – 3ª IPC, ha-
verá o LEB – Louvor, Estudo e Brinca-
deiras. As crianças que forem participar
deverão inscrever-se com o  Diác.
Emanuel e/ou a Ev. Ana Eliza; e) UCP:
No dia 30 de Agosto haverá uma pro-
gramação da UCP, às 20 horas, no Sa-
lão Social de nosso templo. Esta progra-
mação terá como tema: Noite das Na-
ções e cada criança terá que vir vestida
representando uma nação. Desde já in-
centive o seu filho a produzir a roupa e
participar da programação; f) Queridos
Pais: As crianças que não trouxerem
Bíblias para as atividades do Ministério
da Infância retornarão ao templo ou as
Classes de Escola Dominical onde os se-



tes, por transferência a pedido: Crícia
Mariana Maurício, membro comungan-
te, Isabelle Catarina Maurício, mem-
bro não-comungante; por jurisdição a pe-
dido: Maria do Livramento Silveira,
Karen Silveira Rodrigues e Ana Regi-
na Ferreira Silva. A todas estas queri-
das as nossas boas-vindas seguidas de nos-
sas súplicas a Deus para que sejam uma
bênção na nossa igreja e a igreja seja uma
bênção na vida dessas famílias.

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

3ª Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente aqueles irmãos.

TESOURARIA
Informamos a todos os presidentes, te-

soureiros das sociedades internas, departa-
mentos e superintendentes da Escola Domi-
nical que o repasse da verba para desen-
volvimento das suas atividades será efetua-
do, com previsão de sete dias, de segunda
à sexta-feira, das 9 às 12 horas. Caso haja
algum impedimento, favor entrar em conta-
to 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 tra-
zer a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer que
onde está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus 6:21).
No que diz respeito ao dízimo não há meio
termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo
passa pela mordomia Cristã, que é a ad-
ministração correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em
decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de de-
sempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. Temos
muitos desafios, como construção da 5ª
Congregação em Águas Lindas-GO e di-
versas reformas na estrutura do nosso
templo para melhor desenvolvimento de
nossas atividades. Que o Deus Provedor
continue com as Suas bênçãos repousa-
das sobre os dizimistas fiéis e sensibili-
ze os infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos queconfirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanalmente.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho

convocou a Assembleia Geral, para se reu-
nir extraordinariamente no dia 28 de se-
tembro de 2014, às 9 horas, em nosso tem-

plo para deliberar sobre as seguintes ma-
térias: a) eleição e/ou reeleição de três
diáconos. Estão com o mandato vencendo
os irmãos: Henrique Barbosa Neri,
Robson Rangel da Silva e Rodrigo V.
Golfi Andriazzi; b) eleição e/ou reelei-
ção de dois presbíteros. Estão com o man-
dato vencendo os irmãos: Joel Nogueira
e Natanael Machado Correa. Todos os
membros comungantes, da sede e congre-
gações estão convocados. Desde já, va-
mos orar em favor da Assembleia a fim de
que as decisões estejam de acordo com a
soberana vontade do nosso bondoso Deus.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, A Mão Invisível, o Dr. Rev.

R. C. Sproul questiona: Todas as coisas
cooperam mesmo para o bem dos que
amam a Deus? “Toda mulher que já deu
à luz a uma criança natimorta tem cons-
ciência do quanto isso devasta o cora-
ção”. “Quem passaria por tal experiência
sem clamar aos céus indagando: ‘Por
quê?’. Nessas circunstâncias, é normal
questionar onde está Deus”. Este livro é
um esforço para enfrentar as questões e
dúvidas que surgem com relação à Pro-
vidência de Deus. Foi planejado para ana-
lisar a questão da providência não ape-
nas do ponto de vista doutrinário, mas,
principalmente, a partir do exame das
experiências concretas de pessoas de
carne e osso cuja vida e lutas foram
registradas para nosso benefício na Sa-
grada Escritura. A Providência de Deus é
a nossa fortaleza, o nosso escudo e a
nossa grande recompensa. É ela que for-
nece coragem e perseverança aos san-
tos de Deus. Sproul, como sempre, cum-
pre o seu esmerado trabalho de esclare-
cer tópicos difíceis e de torná-los com-
preensíveis para o leitor. A Mão Invisível
verte luz sobre um aspecto negligencia-
do da ação de Deus e da vivência huma-
na.

BREVE CATECISMO
Pergunta 26: Como é o pecado ori-

ginal transmitido de nossos primeiros
pais à sua posteridade? Resposta: O
pecado original é transmitido de nossos
primeiros pais à sua posteridade por ge-
ração natural, de maneira que todos os
que assim procedem deles são concebi-
dos e nascidos em pecado. Referênci-
as: Salmo 52:15 e João 3:6.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com

mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com temas variados
sobre as muitas áreas da vida nas quais

nossa paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de evangeliza-
ção e aconselhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importante minis-
tério de edificação para os cristãos e evan-
gelização para não cristãos. Vamos divul-
gar 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, músi-

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

ESTUDO BÍBLICO
De acordo com o Rev. Gildásio, pas-

tor presbiteriano: “Uma das melhores sín-
teses da ética de Jesus está contida no
Sermão da Montanha, como tem sido
comumente chamado. Os seus discípu-
los devem caracterizar-se pela humilda-
de, 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 discí-
pulos, que são também cidadãos do rei-
no de Deus. Os cristãos estão presos em
uma complexa teia de relacionamentos,
todos eles partindo do nosso relaciona-
mento com Cristo. Quando nos relacio-
namos devidamente com Ele, os nossos
demais relacionamentos são todos afe-
tados. Novos relacionamentos surgem e
os antigos se modificam. A questão bási-
ca é se nós somos sinceros no que dize-
mos 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 proce-
de está edificando a sua casa sobre o ali-
cerce da rocha, que as tempestades da
adversidade e do juízo não serão capa-
zes de solapar”. Portanto, convictos da
importância dos ensinamentos de nosso
Senhor Jesus Cristo, vamos participar do
Estudo no Sermão do Monte, Oração Do-
minical que, nesta quarta-feira, às 20
horas, será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, desta-

cado escritor e conferencista estaduniden-
se: “a oração precisa ter prioridade na
vida do crente. A profundidade da igreja
não é medida pelo sucesso diante dos
homens, mas pela intimidade com Deus.
A grandeza de uma igreja é medida não

pela beleza de seu edifício ou pela pu-
jança de seu orçamento, mas pelo poder
espiritual por meio da oração”. No século
19, o pregador britânico, Rev. Charles
Haddon Spurgeon disse que em muitas
igrejas a reunião de orações era apenas
o esqueleto de uma reunião na qual as
pessoas não mais compareciam. Ele con-
cluiu: “Se uma igreja não ora, está mor-
ta”. Segundo o Rev. Hernandes Dias
Lopes, ministro presbiteriano: “a oração
não é um calmante para a alma, mas o
despertar para uma nova ação. O após-
tolo Paulo considerou a oração como uma
luta e uma luta agônica (Romanos 15:30).
Para Jacó a oração foi uma luta com o
Senhor. A mulher sirofenícia também lu-
tou com Senhor por meio da oração e
saiu vitoriosa”. Tendo em vista a relevân-
cia da prática da oração vamos todos
participar da reunião de orações que nes-
ta quarta-feira será dirigida pela UPH.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

hoje, após a Escola Dominical, na sala
do culto mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; Próximo domingo: Lílian Lima
e Luciana Rangel; MATERNAL 1 – Hoje:
Rose e Janete Crivelaro; Auxiliar da noi-
te: Li l ian Si lva. Próximo domingo:
Antônia Silva e Caroline Bezerra; MA-
TERNAL 2 – Hoje: Jaciara Gonçalves e
Karen Cerqueira; Auxi l iar da noite:
Milena Caires. Próximo domingo:
Kataryne Araújo e Cris Brito. Observa-
ção: Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR nos avise com antecedên-
cia, para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
para crianças de 4 a 11 anos. Dirigente:
Ev. Ana Eliza; d) LEB: Numa promoção
da Secretaria Presbiterial do Trabalho
Infantil do PTAN, próximo sábado, às 14
horas, nas dependências da 3ª Igreja
Presbiteriana de Ceilândia – 3ª IPC, ha-
verá o LEB – Louvor, Estudo e Brinca-
deiras. As crianças que forem participar
deverão inscrever-se com o  Diác.
Emanuel e/ou a Ev. Ana Eliza; e) UCP:
No dia 30 de Agosto haverá uma pro-
gramação da UCP, às 20 horas, no Sa-
lão Social de nosso templo. Esta progra-
mação terá como tema: Noite das Na-
ções e cada criança terá que vir vestida
representando uma nação. Desde já in-
centive o seu filho a produzir a roupa e
participar da programação; f) Queridos
Pais: As crianças que não trouxerem
Bíblias para as atividades do Ministério
da Infância retornarão ao templo ou as
Classes de Escola Dominical onde os se-



Pastoral
As qualificações dos Presbíteros – Parte I

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 100
b) Hino Congregacional nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 98
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 17:3
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. José Francelino

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 4:35-41
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 254

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

POSLÚDIO

Na sua última reunião do dia 8 de
agosto, o Conselho tomou conheci-
mento de que há presbíteros e
diáconos com mandatos vencendo,
portanto decidiu convocar a
assembleia geral, para se reunir ex-
traordinariamente, para a eleição e/
ou reeleição de oficiais. Por esta ra-
zão escreveremos algumas pastorais
concernentes a este assunto visan-
do à instrução e preparação dos ir-
mãos para esse momento tão impor-
tante que é a escolha de oficiais.

O assunto é extremamente impor-
tante e sempre atual para cada igreja
local. O cristão consciente sabe muito
bem o quanto é valioso para a igreja
ter  presbíteros e diáconos que satis-
façam os requisitos bíblicos. Como afir-
ma o pastor norte americano John
MacArthur: “O caráter e a eficácia de
qualquer igreja estão diretamente liga-
dos à qualidade de sua liderança”.

Nem todos os homens são aptos
para a liderança da Igreja. Por esta
razão, em 1ª Timóteo 3:1-13, o após-
tolo Paulo instrui os homens descre-
vendo as qualificações daqueles que
querem assumir a liderança da Igre-
ja de Cristo. Ele chama esses homens
de Bispos (No Novo Testamento, os
termos “bispo”, “pastor” e
“presbítero” se referem todos à mes-
ma função) e Diáconos. Os presbíte-
ros deliberam sobre assuntos doutri-
nários e governam a Igreja, os
diáconos exercem o ministério da as-
sistência, também conhecido como
ministério da misericórdia. As mesmas
qualificações exigíveis aos presbíte-
ros também se aplicam aos diáconos,
com exceção a área do ensino. No
entanto, sempre nos referiremos ao
presbítero.

Quais são essas qualificações?
Paulo apresenta sete áreas nas quais
os presbíteros devem ser qualificados:

1) Vida familiar exemplar
a) O presbítero deve ser espo-

so de uma só mulher – “É necessá-
rio, portanto, que o bispo seja irre-
preensível, esposo de uma só mu-
lher…” (1ª Timóteo 1:2). A tradução
literal é “homem de uma só mu-
lher”. É importante observar que o
texto não está falando que para ser Rev. José Marcos de Oliveira Silva

presbítero é necessário que o candi-
dato seja casado. A intenção de Pau-
lo era destacar o casamento
monogâmico. Não deve haver qual-
quer outra mulher na vida de um
presbítero com a qual ele se relacio-
ne em intimidade, seja emocional-
mente, seja fisicamente. É necessá-
rio que o presbítero busque pureza
de pensamentos, pois o adultério co-
meça na mente (Mateus 5:27-28). Um
presbítero não pode ser um polígamo
e nem um adúltero.

b) O presbítero deve liderar sua
casa – “E que governe bem a sua
própria casa, criando os filhos sob
disciplina, com todo o respeito
(pois, se alguém não sabe gover-
nar a própria casa, como cuidará da
igreja de Deus?)” (1ª Timóteo 3:4-
5). Biblicamente, a responsabilidade
de governar o lar é do homem. Obvi-
amente, que essa não é uma tarefa
a ser exercida pelo homem de forma
isolada, solitária e autoritária. Antes,
porém, deverá ser exercida com sa-
bedoria e com todo o apoio de sua
esposa, sua auxiliadora idônea. Pri-
meiramente Paulo coloca a necessi-
dade de haver uma administração da
autoridade de pai. O presbítero deve
governar ou administrar bem a pró-
pria casa. Em segundo lugar Paulo
coloca a necessidade de criar os fi-
lhos bem. O Rev. Hernandes Dias
Lopes, sabiamente afirma: “O primei-
ro rebanho do presbítero é sua família.
Se ele fracassa em cuidar da sua casa
está desqualificado para cuidar da casa
de Deus. Se não cria os filhos no temor
do Senhor, fica prejudicado para exor-
tar os filhos dos demais crentes. Se os
próprios filhos não lhe obedecem nem
respeitam, dificilmente sua igreja o obe-
decerá e respeitará sua liderança”. O
presbítero deve governar bem tudo
o que diz respeito “a própria casa”.

O padrão requerido por Deus de
alguém que ocupa o presbiterato é
altíssimo, e por si mesmo, qualquer
homem está desqualificado. Porém em
Cristo e na força do Seu poder, aquele
que é chamado é também capacitado.

Ata nº 855 – Data: 27/04/2014
– 1ª) Autorizar a contratação da obra de
edificação da secretaria da igreja e de-
mais dependências.

Ata nº 858 – Data: 06/06/2014
– 1ª) Após discussão e debates, condu-
zidos pelo Vice-Presidente do Conselho
Presb. Paulo, nos termos do artigo 9º, §
1º, alínea “a”, artigo 110 e artigo 111 da
CI/IPB e nos termos do artigo 4º, § 2º,
alínea “a” e artigo 6ª dos Estatutos da
Igreja, convocar Assembleia Extraordi-
nária para o dia 20 de julho de 2014, no
horário da Escola Dominical, para a elei-
ção de pastor efetivo pelo período de
2015 a 2018, com a indicação de candi-
dato único do Rev. Jefferson Batista Neres.

2ª) Tomar conhecimento do relatório
prestado pelo Rev. Jefferson referente a
visita feita pela nova diretoria executiva
da Junta de Missões Nacionais aos pasto-
res e os Presbíteros: Joel Nogueira e Eliezer
Targino Marques; 3ª) Tomar conhecimen-
to do relatório prestado pela comissão de
obras referente as ações no lote da futura
congregação em Águas Lindas-GO e da
construção da secretaria e demais depen-
dências na sede da Igreja; 4ª) Não reno-
var o contrato de locação da loja da Praça
do Bicalho com a Papelaria Instrutiva e
solicitar a empresa a devolução do imó-
vel; 5ª) Tomar conhecimento do pedido
de auxílio financeiro encaminhado pela
Jocum em função do trabalho de Evange-
lismo na Copa. Não atender ao pedido; 6ª)
Tomar conhecimento do pedido de auxílio
financeiro encaminhado pela Secretaria do
Trabalho Infantil do Presbitério de Tagua-
tinga Norte. Atender ao pedido e doar R$
4.000,00; 7ª) Receber, nos termos do
art.16, alínea “c” da CI/IPB, os irmãos
Neemias Francisco dos Santos, Cristina
Ribeiro dos Santos, Adoraci Pereira Alves,
Delminda Bicalho Medeiros Silva e Fábio
Moreira Silva, como membros comungan-
tes;  8ª) Tomar conhecimento do pedido
de auxílio da Federação de Mocidades do
Presbitério do Distrito Federal para a rea-
lização do Projeto Missionário de Férias de
2014, na cidade de Goianápolis-GO. Aten-
der ao pedido e doar R$ 1.000,00.

Aniversariantes da Semana
17/08 Luiz Caleb da Silva Ferreira ...................................................................
17/08 Gilson Teixeira de Castro ...................................................... 3597-4855
19/08 Mariano Frazão de Moura ....................................................... 9233-3061
19/08 Saulo Batista Resende ............................................................. 9684-060
20/08 Mariana Santiago de Oliveira ................................................. 3563-2130
20/08 Tiago Dantas Rosendo ........................................................... 8470-0810
22/08 Reny Silva Novaes Sousa ......................................................................
22/08 Jane Antônio Pereira ............................................................. 3351-1476
23/08 Bruna Rodrigues Machado ..................................................... 8269-6731

ANIVERSÁRIO 4ª CONGREGAÇÃO
“Que darei ao Senhor por todos

os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116:12). Próximo sábado, às
19h30, nas dependências da 4ª Congre-
gação da 2ª IPT em Águas Lindas-GO cujo
obreiro é o Ev. Ronaldo haverá a come-
moração de mais um aniversário de inau-
guração dos trabalhos da referida con-
gregação. Todos os irmãos e o nosso
Coral Cantares estão convidados para um
momento de gratidão a Deus por meio
do culto e comunhão, com a recepção do
Salão Social. O ônibus sairá da porta do
templo às 18h40.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
“Bendirei o SENHOR em todo o

tempo, o seu louvor estará sempre
nos meus lábios. Gloriar-se-á no SE-
NHOR a minha alma; os humildes o
ouvirão e se alegrarão. Engrandecei
o SENHOR comigo, e todos, a uma, lhe
exaltemos o nome” (Salmo 34:1-3).
Próxima quinta-feira, às 20 horas, na re-
sidência dos nossos irmãos, Sr. Cláudio e
dona Castorinha, na QNH 4, Casa 7, Ta-
guatinga Norte, Fone: 3042-2469, haverá
um culto de ação de graças promovido
pela UPH. Sairemos da porta do templo
às 19h40. Toda a igreja está convidada.

PALESTRA E GINCANA UMP/UPH
Próximo sábado, a partir das 20 ho-

ras, no Salão Social do templo, ocorrerá
uma programação conjunta entre a UMP e
UPH. Num primeiro momento, será minis-
trada uma palestra e num segundo mo-
mento, a gincana sobre a epístola do após-
tolo Paulo a Tito. Todos os senhores da UPH
e jovens da UMP estão convidados.

FIOS DE PRATA
A III Mostra de Talentos do Gru-

po “Fios de Prata” foi adiada em decor-
rência da viagem de muitos irmãos que
fazem parte do referido grupo. A data
mais oportuna que permita a participa-
ção de todos será informada posterior-
mente.

OFERTA MISSIONÁRIA
Em virtude da ausência de diversos

irmãos que estão em viagem, hoje, não
haverá o momento para a participação
individual de cada irmão na contribuição
da obra missionária. Mas no próximo do-
mingo, todos estão convidados para co-
laborar com este importante, necessário
e gratificante ministério missionário.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova secre-

taria, sala de arquivo morto e sala da

tesouraria, todas anexas ao Salão Social
do nosso templo está quase concluída.
Nesta semana, as instalações elétricas
foram finalizadas, as esquadrinhas foram
colocadas e as paredes foram prepara-
das para a pintura. Solicitamos aos pais
que impeçam seus filhos de circularem
na construção para evitar acidentes. Lem-
bramos que o acesso à nave do templo
pelo elevador não será interrompido.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF e da

Oficina Dorcas, entre os dias 27 e 29 de
agosto, das 14h30 às 17 horas, com en-
cerramento na Escola Dominical, será
realizado mais um curso para gestantes,
na 4ª Congregação da 2ª IPT em Águas
Lindas-GO, cujo obreiro é o Ev. Ronaldo.

BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado deste mês, 30 de

agosto, às 20 horas, os casais da nossa
igreja estão convidados para o terceiro
Bate-Papo de Casais de 2014, sob o
tema: O que pode fortalecer o rela-
cionamento conjugal? Durante o Bate-
Papo dos casais haverá uma programa-
ção direcionada para as crianças, no tem-
plo de nossa igreja, intitulada “Festa das
Nações”. Ainda não há uma residência
definida. Se houver algum casal que de-
seje disponibilizar a sua residência, fa-
vor, procurar os membros da Equipe de
Casais: Presb. Emanuel e sua esposa
Leila ou o Diác. Rodrigo e sua esposa
Priscila. Os interessados em participar,
favor inscrever-se com os irmãos da
Equipe supramencionados. Vamos, com
muita alegria, participar. Pedimos a to-
dos os participantes a observação da pon-
tualidade, a fim de aproveitarmos da
melhor maneira possível o nosso tempo.

CATECÚMENOS
Hoje, daremos início à nova tempo-

rada da Classe de Catecúmenos. Portan-
to, os irmãos oriundos de outra denomi-
nação recebidos pelo Conselho e os que
desejarem realizar a sua pública profis-
são de fé deverão participar desta clas-
se. As matrículas poderão ser efetuadas
com os secretários da Escola Dominical.

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 simpatia 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
receberemos, como membros comungan-

nhores estiverem para acompanharem
a mensagem bíblica junto aos PAIS. Por
isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 24/08. Classe I – Wanildete; Classe
II – Presb. Marcus Kleber, Classe III –
Presb. Paulinho; Classe IV – Presb. Is-
rael; Classe V – Presb. Saulo; Classe
de Jovens – Sem. Wilian; Classe de
Adolescentes – Kátia; Classe de Ca-
tecúmenos – Rev. Jefferson; Classe de
Juniores II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 24/

08. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 4; Classe de Jovens, Li-
ção nº 5; Classe de Adolescentes, Lição
nº 13; Classe de Juniores II, Lição nº 10;
Classe de Catecúmenos, nº 2.

JUNIORES
A Classe dos Juniores mudou da sala

dos Catecúmenos para a Sala de Música
do Coral Canto Livre, no terceiro pavi-
mento do “Predinho”.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Próximo

domingo: Presb. Pedro Leandro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domingo:

Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Diác. Ângelo e Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V., Elizeu,

Moisés F., Tiago B., J. Francelino; Próxi-
ma semana: Lúcio, Sandro, Robson S.,
Geazi, J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Suely e Izabel; Próximo do-

mingo: SAF.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Anderson e Patrícia; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Diác. Júlio Bastos
e Karolina.

Do Rev. José Marcos – Quinta-fei-
ra, às 14h30, Presb. Sebastião Barros;
Sexta-feira  às 14h30, dona Raquel
Melo e às 15h30, dona Terezinha Queiroz.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 15
horas, Pedro e Laila.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-
2424); Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); dona Fátima Rodrigues (3039-
3196); dona Hormezinda (Telefone: 3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-5160); dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); 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; Presb.
Sebastião Barros; Wendell, filho da irmã
dona Marilene; Levi, filho da irmã Joselina.

DECISÕES DO CONSELHO
Decisões tomadas pelo Conselho em

suas últimas reuniões:
Ata nº 853 – Data: 18/03/2014 –

1ª) Receber diversos relatórios das comis-
sões nomeadas pelo Conselho e, de acor-
do com o Código de Disciplina da IPB, apli-
car penalidades aos faltosos; 2ª) Receber,
por jurisdição ex-officio, nos termos do art.
16, alínea “e” da CI/IPB, o irmão Ciro
Chaban Junqueira; 3ª) Tomar conhecimen-
to e arquivar a carta de agradecimento en-
caminhada pelo Secretário Sinodal de Mo-
cidades do Sínodo de Taguatinga; 4ª) Aten-
der ao pedido da Secretaria Sinodal de Evan-
gelismo e doar R$ 2.500,00 para auxiliar
no pagamento das Biblinhas que serão dis-
tribuídas no trabalho de Evangelismo na
Copa e locar um ônibus para cada um dos
7 dias de trabalho.

Ata nº 854 – Data: 04/04/2014
– 1ª) Receber, nos termos do art. 16,
alínea “c”, como membros comungantes
os irmãos  Paulo André Alves da Silva e
Cecília Ferreira da Silva e seus filhos,
como membros não-comungantes: João
Pedro da Silva Ferreira e Luiz Caleb da
Silva Ferreira; 2ª) Nomear Comissão de
Construção, constituída pelo Rev.
Jefferson, Rev. José Marcos e os presbí-
teros Eliezer, Emanuel e Joel.
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As qualificações dos Presbíteros – Parte I

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 100
b) Hino Congregacional nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 98
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 17:3
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. José Francelino

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 4:35-41
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 254

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

POSLÚDIO

Na sua última reunião do dia 8 de
agosto, o Conselho tomou conheci-
mento de que há presbíteros e
diáconos com mandatos vencendo,
portanto decidiu convocar a
assembleia geral, para se reunir ex-
traordinariamente, para a eleição e/
ou reeleição de oficiais. Por esta ra-
zão escreveremos algumas pastorais
concernentes a este assunto visan-
do à instrução e preparação dos ir-
mãos para esse momento tão impor-
tante que é a escolha de oficiais.

O assunto é extremamente impor-
tante e sempre atual para cada igreja
local. O cristão consciente sabe muito
bem o quanto é valioso para a igreja
ter  presbíteros e diáconos que satis-
façam os requisitos bíblicos. Como afir-
ma o pastor norte americano John
MacArthur: “O caráter e a eficácia de
qualquer igreja estão diretamente liga-
dos à qualidade de sua liderança”.

Nem todos os homens são aptos
para a liderança da Igreja. Por esta
razão, em 1ª Timóteo 3:1-13, o após-
tolo Paulo instrui os homens descre-
vendo as qualificações daqueles que
querem assumir a liderança da Igre-
ja de Cristo. Ele chama esses homens
de Bispos (No Novo Testamento, os
termos “bispo”, “pastor” e
“presbítero” se referem todos à mes-
ma função) e Diáconos. Os presbíte-
ros deliberam sobre assuntos doutri-
nários e governam a Igreja, os
diáconos exercem o ministério da as-
sistência, também conhecido como
ministério da misericórdia. As mesmas
qualificações exigíveis aos presbíte-
ros também se aplicam aos diáconos,
com exceção a área do ensino. No
entanto, sempre nos referiremos ao
presbítero.

Quais são essas qualificações?
Paulo apresenta sete áreas nas quais
os presbíteros devem ser qualificados:

1) Vida familiar exemplar
a) O presbítero deve ser espo-

so de uma só mulher – “É necessá-
rio, portanto, que o bispo seja irre-
preensível, esposo de uma só mu-
lher…” (1ª Timóteo 1:2). A tradução
literal é “homem de uma só mu-
lher”. É importante observar que o
texto não está falando que para ser Rev. José Marcos de Oliveira Silva

presbítero é necessário que o candi-
dato seja casado. A intenção de Pau-
lo era destacar o casamento
monogâmico. Não deve haver qual-
quer outra mulher na vida de um
presbítero com a qual ele se relacio-
ne em intimidade, seja emocional-
mente, seja fisicamente. É necessá-
rio que o presbítero busque pureza
de pensamentos, pois o adultério co-
meça na mente (Mateus 5:27-28). Um
presbítero não pode ser um polígamo
e nem um adúltero.

b) O presbítero deve liderar sua
casa – “E que governe bem a sua
própria casa, criando os filhos sob
disciplina, com todo o respeito
(pois, se alguém não sabe gover-
nar a própria casa, como cuidará da
igreja de Deus?)” (1ª Timóteo 3:4-
5). Biblicamente, a responsabilidade
de governar o lar é do homem. Obvi-
amente, que essa não é uma tarefa
a ser exercida pelo homem de forma
isolada, solitária e autoritária. Antes,
porém, deverá ser exercida com sa-
bedoria e com todo o apoio de sua
esposa, sua auxiliadora idônea. Pri-
meiramente Paulo coloca a necessi-
dade de haver uma administração da
autoridade de pai. O presbítero deve
governar ou administrar bem a pró-
pria casa. Em segundo lugar Paulo
coloca a necessidade de criar os fi-
lhos bem. O Rev. Hernandes Dias
Lopes, sabiamente afirma: “O primei-
ro rebanho do presbítero é sua família.
Se ele fracassa em cuidar da sua casa
está desqualificado para cuidar da casa
de Deus. Se não cria os filhos no temor
do Senhor, fica prejudicado para exor-
tar os filhos dos demais crentes. Se os
próprios filhos não lhe obedecem nem
respeitam, dificilmente sua igreja o obe-
decerá e respeitará sua liderança”. O
presbítero deve governar bem tudo
o que diz respeito “a própria casa”.

O padrão requerido por Deus de
alguém que ocupa o presbiterato é
altíssimo, e por si mesmo, qualquer
homem está desqualificado. Porém em
Cristo e na força do Seu poder, aquele
que é chamado é também capacitado.

Ata nº 855 – Data: 27/04/2014
– 1ª) Autorizar a contratação da obra de
edificação da secretaria da igreja e de-
mais dependências.

Ata nº 858 – Data: 06/06/2014
– 1ª) Após discussão e debates, condu-
zidos pelo Vice-Presidente do Conselho
Presb. Paulo, nos termos do artigo 9º, §
1º, alínea “a”, artigo 110 e artigo 111 da
CI/IPB e nos termos do artigo 4º, § 2º,
alínea “a” e artigo 6ª dos Estatutos da
Igreja, convocar Assembleia Extraordi-
nária para o dia 20 de julho de 2014, no
horário da Escola Dominical, para a elei-
ção de pastor efetivo pelo período de
2015 a 2018, com a indicação de candi-
dato único do Rev. Jefferson Batista Neres.

2ª) Tomar conhecimento do relatório
prestado pelo Rev. Jefferson referente a
visita feita pela nova diretoria executiva
da Junta de Missões Nacionais aos pasto-
res e os Presbíteros: Joel Nogueira e Eliezer
Targino Marques; 3ª) Tomar conhecimen-
to do relatório prestado pela comissão de
obras referente as ações no lote da futura
congregação em Águas Lindas-GO e da
construção da secretaria e demais depen-
dências na sede da Igreja; 4ª) Não reno-
var o contrato de locação da loja da Praça
do Bicalho com a Papelaria Instrutiva e
solicitar a empresa a devolução do imó-
vel; 5ª) Tomar conhecimento do pedido
de auxílio financeiro encaminhado pela
Jocum em função do trabalho de Evange-
lismo na Copa. Não atender ao pedido; 6ª)
Tomar conhecimento do pedido de auxílio
financeiro encaminhado pela Secretaria do
Trabalho Infantil do Presbitério de Tagua-
tinga Norte. Atender ao pedido e doar R$
4.000,00; 7ª) Receber, nos termos do
art.16, alínea “c” da CI/IPB, os irmãos
Neemias Francisco dos Santos, Cristina
Ribeiro dos Santos, Adoraci Pereira Alves,
Delminda Bicalho Medeiros Silva e Fábio
Moreira Silva, como membros comungan-
tes;  8ª) Tomar conhecimento do pedido
de auxílio da Federação de Mocidades do
Presbitério do Distrito Federal para a rea-
lização do Projeto Missionário de Férias de
2014, na cidade de Goianápolis-GO. Aten-
der ao pedido e doar R$ 1.000,00.
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