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

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

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

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

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

DIÁCONOS

Anderson Lousan do N. Poubel .... 3354-5869
Antônio Nonato Neto .................. 3354-4536
Angelo Roberto Faria de Matos ... 8311-1817
Ataliba Cândido Resende ............ 3352-1693
Demetrius Nery Correa .............. 3352-1775
Diego Lopes Ferreira .................. 8438-5980
Elizeu da Silva Couto ................. 3543-6296
Emanoel Araujo da Silva ............ 3372-1831
Evandro Ferreira de Assunção ..... 8149-6158
Geazi Fernandes de Sousa .......... 3353-2230
Henrique Neri Barbosa ................ 3877-2232
José Cláudio de Andrade ............. 3397-5129
José Francelino Pereira Júnior ..... 4101-7867

Júlio Bastos de Araújo ................ 9918-8131
Lúcio Marciel Pereira .................. 8495-3103
Marcelo Alves Honorato .............. 3353-3294
Moisés Ferreira da Silva ............. 9986-7359
Moisés da Silva Couto ................ 3374-9887
Robson Rangel da Silva .............. 3475-9648
Robson Santos da Conceição ....... 3032-5164
Rodrigo V. Golfi Andriazzi ........... 3353-2231
Sandro Daniel Soares ................ 9298-7189
Thiago Vinhal Avelino ................ 8560-6460
Tiago Barros Ferreira ................. 3353-2132
Wanderlúcio Mendes S. Júnior ..... 8438-1914
Wesley Carneiro de Araújo ......... 3532-2174
William Alves de Araújo ............. 3435-7560

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

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

Nº 1.311 – 31 de agosto de 2014

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

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

Uma Igreja Reformada sempre se
Reformando

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

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

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

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

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

DIÁCONOS

Anderson Lousan do N. Poubel .... 3354-5869
Antônio Nonato Neto .................. 3354-4536
Angelo Roberto Faria de Matos ... 8311-1817
Ataliba Cândido Resende ............ 3352-1693
Demetrius Nery Correa .............. 3352-1775
Diego Lopes Ferreira .................. 8438-5980
Elizeu da Silva Couto ................. 3543-6296
Emanoel Araujo da Silva ............ 3372-1831
Evandro Ferreira de Assunção ..... 8149-6158
Geazi Fernandes de Sousa .......... 3353-2230
Henrique Neri Barbosa ................ 3877-2232
José Cláudio de Andrade ............. 3397-5129
José Francelino Pereira Júnior ..... 4101-7867

Júlio Bastos de Araújo ................ 9918-8131
Lúcio Marciel Pereira .................. 8495-3103
Marcelo Alves Honorato .............. 3353-3294
Moisés Ferreira da Silva ............. 9986-7359
Moisés da Silva Couto ................ 3374-9887
Robson Rangel da Silva .............. 3475-9648
Robson Santos da Conceição ....... 3032-5164
Rodrigo V. Golfi Andriazzi ........... 3353-2231
Sandro Daniel Soares ................ 9298-7189
Thiago Vinhal Avelino ................ 8560-6460
Tiago Barros Ferreira ................. 3353-2132
Wanderlúcio Mendes S. Júnior ..... 8438-1914
Wesley Carneiro de Araújo ......... 3532-2174
William Alves de Araújo ............. 3435-7560

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

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

Nº 1.311 – 31 de agosto de 2014

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

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

Uma Igreja Reformada sempre se
Reformando



Pastoral
As Qualificações dos Presbíteros – 2ª Parte

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 103:1-22
e) Hino Congregacional nº 28

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 101.3-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diac. Anderson Poubel

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

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Charles
b) Hino Congregacional nº 400

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-
sariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Devido o Conselho ter convocado a
Assembleia Geral Extraordinária para a
eleição e/ou reeleição de oficiais, nos pro-
pomos escrever algumas pastorais
concernentes a este assunto, visando à
instrução e preparação dos irmãos para
esse momento tão importante que é a
escolha de oficiais. No texto de 1ª Timó-
teo 3:1-8, Paulo salienta que todos os
homens que aspiram ao presbiterato pre-
cisam ser qualificados para tal ofício.
Quais são essas qualificações? Paulo apre-
senta sete áreas nas quais os presbíteros
devem ser qualificados. Na edição n° 1.309
tratamos da primeira área, na qual os
presbíteros devem ser devidamente qua-
lificados: 1) Vida familiar exemplar;
a) O presbítero deve ser esposo de
uma só mulher; e, b) O presbítero
deve liderar sua casa. Hoje veremos
mais uma área na qual, os homens que
desejam o presbiterato, devem ser quali-
ficados:

2) Os relacionamentos interpes-
soais

a) O presbítero não pode ser vio-
lento, “…não violento” (1ª Timóteo 3:3)
– A palavra grega traduzida como “violen-
to” significa “que dá golpes” ou
“espancador”. O presbítero não pode ser
temperamental e em meio aos conflitos,
sejam nas reuniões do Conselho, nos Con-
cílios ou no pastoreio das ovelhas no dia a
dia, não pode apelar para palavras agres-
sivas ou a violência física. O pastor e es-
critor norte americano, Rev. John
MacArthur, afirma com muita propriedade:
“O líder espiritual deve ser capaz de lidar
com as diversas situações com a “cabeça
fria” e um espírito manso”. O Rev. Her-
nandes Dias Lopes, afirma: “Um presbítero
é um pastor que busca as ovelhas para
apascentá-las e não para golpeá-las. Um
presbítero não pode agredir as pessoas
com palavras nem com atitudes. Não pode
ser rude com as ovelhas. O presbítero é
alguém que atrai as pessoas pela sua do-
çura e graça. As pessoas correm para ele
na hora da aflição”.

b) O presbítero precisa ter faci-
lidade para perdoar as falhas
alheias, “…cordato” (1ª Timóteo 3:3) Rev. José Marcos de Oliveira Silva

– Ao contrário de “violento” o presbítero
precisa ser “cordato”. A pessoa cordata
tem consideração com os outros. A pes-
soa cordata é gentil, paciente, graciosa e
acima de tudo tem facilidade para perdo-
ar as falhas alheias. A pessoa cordata não
guarda rancor. Um presbítero cordato tem
a capacidade de lembrar-se do bem e
esquecer o mal que lhe causaram. O
presbítero não pode guardar uma lista de
ressentimento, por várias razões, e uma
delas, é a alegria de servir aos outros.

c) O presbítero precisa ser ini-
migo de contendas, “…inimigo de
contendas” (1ª Timóteo 3:3) – A pala-
vra grega traduzida como “inimigo de con-
tendas” é “pacífico”.  A pessoa pacífica
consegue colocar em práticas as palavras
de Paulo aos cristãos romanos: “Se pos-
sível, quanto depender de vós, ten-
de paz com todos os homens” (Ro-
manos 12:24). Uma pessoa cordata luta
pela paz. É um pacificador. O presbítero
deve ser um homem engajado na pro-
moção da paz. Suas palavras e suas ati-
tudes são cuidadosamente pensadas para
não colocar uma pessoa contra a outra.

d) O presbítero precisa ser hos-
pitaleiro, “...hospitaleiro” (1ª Timóteo
3:2) – A palavra “hospitaleiro” literalmente
significa “amigo de estrangeiros” ou “ami-
go de forasteiros”. Os presbíteros da Igre-
ja de Jesus Cristo devem se compadecer
de forasteiros. Se existe algo que não
combina com o Cristianismo é a xenofo-
bia, que é a aversão a pessoas e coisas
estrangeiras. Os presbíteros devem ter as
suas casas abertas para acolherem pes-
soas realmente necessitadas. Não estou
afirmando que os presbíteros devem hos-
pedar todas as pessoas que se apresen-
tam em suas casas indiscriminadamente.
É preciso muito cuidado na prática da hos-
pitalidade.

Os presbíteros da igreja de Cristo
precisam ser qualificados na área dos
relacionamentos interpessoais. Os pres-
bíteros não podem ser violentos, ao con-
trário precisam ser cordatos, inimigos de
contendas e hospitaleiros.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Ismael; Quinta-feira, às
14 horas, dona Hormezinda; Às
15h30, dona Raquel.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, dona Joana P.
Resende; Sexta-feira, às 14h30, sr.
Pedro Rodrigues.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 14
horas, Hofmann e Aline; Às 16horas,
Emanuel Júnior e Érika.

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 Hor-
mezinda (Telefone: 3532-2595); Pa-
trícia Vieira (3358-5160); dona Te-
rezinha Queiroz (3354-5079); dona
Maria Grippe; dona Raquel de Melo;
Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da Hélia;
José Ferreira, irmão dos Presbs. Is-
rael, Ivo e Ailton; Sr. Saul, esposo
da dona Alfa; dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; Sr. Na-
talício Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e dona Isabel; dona Maria
Rita; Presb. Sebastião Barros; Levi,
filho da irmã Joselina; O recém-nas-
c ido Ramon, sobr inho da i rmã
Lucivany.

1ª Timóteo 3.1-8

Aniversariantes da Semana
31/08 Mirian Gonçalves da Silva ...................................................... 8123-1268
31/08 Ivo Ferreira ........................................................................... 9901-6070
31/08 Sandro Daniel Soares ............................................................ 9298-7189
01/09 Andréia da Silva Moura Cavalcante .......................................................
01/09 Eliane de Cássia Oliveira ....................................................... 3491-4011
01/09 Bruno Benfica de Lima........................................................... 8508-1093
01/09 Silvia Raquel R. Machado ...................................................... 3964-5381
01/09 Isabel Rodrigues de Lima ......................................................................
02/09 Laís Andrade Ramos de Sousa ............................................... 9608-7484
03/09 Priscila Barros Ferreira .......................................................... 9667-2939
03/09 Crisonéia Nonata de Brito Gomes .......................................... 8342-1262
03/09 Pedro Lima Guimarães .......................................................... 3036-3191
03/09 Teresa de Araujo Pereira ....................................................... 8226-6270
04/09 Camila Pereira Macsoud ........................................................................
05/09 David Couto Kishima .............................................................................
05/09 Filipi França Rangel ............................................................... 3475-9648
06/09 Diva de Paula Soares ............................................................ 3797-1373
06/09 Lita Lousan do Nascimento Poubel
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homens que aspiram ao presbiterato pre-
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a) O presbítero deve ser esposo de
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desejam o presbiterato, devem ser quali-
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– A palavra grega traduzida como “violen-
to” significa “que dá golpes” ou
“espancador”. O presbítero não pode ser
temperamental e em meio aos conflitos,
sejam nas reuniões do Conselho, nos Con-
cílios ou no pastoreio das ovelhas no dia a
dia, não pode apelar para palavras agres-
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critor norte americano, Rev. John
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alheias, “…cordato” (1ª Timóteo 3:3) Rev. José Marcos de Oliveira Silva

– Ao contrário de “violento” o presbítero
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soa cordata é gentil, paciente, graciosa e
acima de tudo tem facilidade para perdo-
ar as falhas alheias. A pessoa cordata não
guarda rancor. Um presbítero cordato tem
a capacidade de lembrar-se do bem e
esquecer o mal que lhe causaram. O
presbítero não pode guardar uma lista de
ressentimento, por várias razões, e uma
delas, é a alegria de servir aos outros.

c) O presbítero precisa ser ini-
migo de contendas, “…inimigo de
contendas” (1ª Timóteo 3:3) – A pala-
vra grega traduzida como “inimigo de con-
tendas” é “pacífico”.  A pessoa pacífica
consegue colocar em práticas as palavras
de Paulo aos cristãos romanos: “Se pos-
sível, quanto depender de vós, ten-
de paz com todos os homens” (Ro-
manos 12:24). Uma pessoa cordata luta
pela paz. É um pacificador. O presbítero
deve ser um homem engajado na pro-
moção da paz. Suas palavras e suas ati-
tudes são cuidadosamente pensadas para
não colocar uma pessoa contra a outra.
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ANIVERSÁRIO DA UPA
“Rendei graças ao Senhor, por-

que ele é bom, porque a sua mise-
ricórdia dura para sempre” (Salmo
118:1). Desde ontem está sendo co-
memorado o aniversário da UPA.
Hoje, na Escola Dominical, será mi-
nistrada uma palestra especial aos
adolescentes pelo Rev. Charles. No
culto à noite, a diretoria da UPA par-
ticipará da Liturgia do Culto, o Rev.
Charles será o mensageiro e logo
após o culto será servido um bolo,
no Salão Branco, para confraterniza-
ção de toda a igreja.

AO REV. CHARLES
O Rev. Charles Oliveira Mota é

pastor titular da 2ª Igreja Presbite-
riana de Águas Lindas-GO e Secretá-
rio Presbiterial da Federação do Tra-
balho de Adolescentes do nosso Pres-
bitério. Hoje, o Rev. Charles será o
professor dos adolescentes na Esco-
la Dominical e mensageiro no culto à
noite. A esse amado irmão e aos seus
familiares as nossas boas vindas se-
guidas de nossas súplicas a Deus
pelos trabalhos deste dia.

52 ANOS DE BÊNÇÃOS
São inegáveis as pródigas e abun-

dantes bênçãos de Deus na vida da
nossa igreja ao longo dos anos:
“Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor, e tudo o que há em mim ben-
diga ao seu santo nome. Bendize, ó
minha alma, ao Senhor, e não te
esqueças de nem um só de seus
benefícios” (Salmo 103:1-2). Com
intensa e profunda gratidão a Deus,
nos dias 13 e 14 do mês de setem-
bro, celebraremos o aniversário de 52
anos de organização da nossa igre-
ja. Portanto, reserve essas datas em
sua agenda e convide pessoas não
cristãs para ouvirem o evangelho. O
preletor especialmente convidado
será o Rev. Valter Moura, pastor da
Igreja Presbiteriana de Brasília. A pro-
gramação será a seguinte: Sábado,
dia 13, às 20 horas, culto de gratidão
a Deus com a participação de nossas
congregações. Logo após o culto será
servido um delicioso jantar. Domingo,
dia 14, às 9 horas, Lição Especial em
Classe Única; às 18h30, culto de lou-

vor e gratidão pelo aniversário e logo
após será servido o bolo em come-
moração aos 52 anos da 2ª IPT. Va-
mos, pois, participar, convidar e orar
por esse momento tão expressivo e
relevante para a nossa igreja.

PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Dominical, as

plenárias da SAF, UPH e UPA ocorre-
rão respectivamente, Sala da Classe
I, Sala da Classe II e Sala da Classe
da UPA. Ressaltamos que a ausência
dos sócios gera prejuízos às referi-
das reuniões.

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

em sua sala, haverá uma reunião do
Conselho para tratar de diversas
matérias administrativas. Todos os
senhores pastores, presbíteros e
obreiros de nossas congregações
estão convocados. Os obreiros deve-
rão participar da reunião, munidos de
seus relatórios ministeriais. Pedimos
aos conciliares que enveredem os
esforços necessários para não falta-
rem a esta reunião.

 ALMOÇO DOS ESTADOS
O Almoço dos Estados que es-

tava agendado para o próximo do-
mingo foi adiado para o dia 21 de
setembro.

DIA DOS HOMENS PRESBITERIANOS
No dia 13 de setembro, sábado,

a partir das 8 horas, em uma cháca-
ra no Núcleo Rural Lajes da Jiboia
será realizado um encontro com to-
dos os homens do Presbitério de Ta-
guatinga Norte. Pela manhã haverá
reunião de orações, estudo bíblico e
palestra. No período da tarde des-
frutaremos da estrutura de lazer da
chácara, que conta com piscinas,
campos de futebol, salão de jogos,
trilha ecológica, etc. A taxa de inscri-
ção é de apenas R$ 10,00, incluindo
o acesso ao local, café da manhã,
almoço e lanche, e pode ser feita com
os Presbíteros Lusérgio ou Marcus.
Todos os homens acima de 18 anos
estão convidados. Maiores informa-
ções e fotos do local pelo site:
www.fetran-ptan.org.br.

nião na qual as pessoas não mais
compareciam. Ele concluiu: “Se uma
igreja não ora, está morta”. Segun-
do o Rev. Hernandes Dias Lopes,
ministro presbiteriano: “a oração não
é um calmante para a alma, mas o
despertar para uma nova ação. O
apóstolo 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 lutou com Senhor
por meio da oração e saiu vitoriosa”.
Tendo em vista a relevância da prá-
tica da oração vamos todos partici-
par da reunião de orações que nes-
ta quarta-feira será dirigida pela
UPA e/ou UMP.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, de-

pois da Escola Dominical, haverá
ensaio do Coral Perfeito Louvor na
sala do culto mirim; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima e Luciana
Rangel; Próximo domingo: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade; MA-
TERNAL 1 – Hoje: Patrícia Ferreira e
Janete Crivelaro; Auxiliar da noite:
Lilian Cerqueira; Próximo domingo:
Rose Assunção e Caroline Bezerra;
MATERNAL 2 – Hoje: Nyda e Sonia;
Auxiliar da noite: Luisa Nery. Próxi-
mo domingo: Karen Cerqueira e
Jaciara Gonçalves; Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR nos avise com an-
tecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c) Cul-
to Mirim: Hoje, para crianças de 4
a 11 anos, após o momento de
cânticos. Dirigente: Ev. Ana Eliza; d)
Sábado Legal: No próximo sábado,
das 14h30 às 17h30, com histórias,
músicas e brincadeiras. Para crian-
ças de 4 a 11 anos; e) Queridos
Pais: As crianças que não trouxerem
Bíblias para as atividades do Minis-
tério da Infância retornarão ao tem-
plo ou as Classes de Escola Domini-
cal onde os senhores estiverem para
acompanharem a mensagem bíblica
junto aos PAIS. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 07/09. Classe I – dona Sônia;
Classe II – Presb. Saulo; Classe III
– Sem. Wilian; Classes IV e V – Presb.
Kleber; Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Classe de Adolescentes
– Kátia; Classe de Catecúmenos –
Argimiro; Classe de Juniores II –
dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

07/09. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição nº 5; Classe de
Jovens, Lição Especial; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 13; Classe de
Juniores II, Lição nº 11; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 3.

PREGADORES
Hoje: Rev. Charles; Próximo do-

mingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Israel Fernandes;

Próximo domingo: Presb. Saulo
Resende.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Próxi-

mo domingo: Diác. Robson e Diác.
Rodrigo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, An-

tônio N., William, Diêgo, Marcelo.
Próxima semana: Evandro,
Ata l iba,  Emanoe l ,  Mo isés ,
Wanderlúcio.

CHAZINHO
Hoje: Rose e Joselina; Próximo

domingo: Jeane e Lígia.



CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova se-

cretaria, sala de arquivo morto e sala
da tesouraria, todas anexas ao Salão
Social do nosso templo está quase con-
cluída. Nesta semana, a pintura das
paredes e do teto foram concluídas e
todas as esquadrias foram instaladas.
Solicitamos aos pais que impeçam seus
filhos de circularem na construção para
evitar acidentes. Lembramos que o
acesso à nave do templo pelo eleva-
dor não será interrompido.

SANTA CEIA
Segundo a Confissão de Fé de

Westminster: “XXIX.I: Na noite em que
foi traído, o nosso Senhor Jesus insti-
tuiu o sacramento de Seu corpo e san-
gue, chamado Ceia do Senhor, para ser
observado em Sua Igreja até ao fim do
mundo, para ser uma lembrança per-
pétua do Seu sacrifício que em Sua
morte Ele fez de Si mesmo; para selar,
aos verdadeiros crentes, todos os be-
nefícios provenientes desse sacrifício
para o seu nutrimento espiritual e cres-
cimento nEle, e seu compromisso de
cumprir todos os seus deveres para com
Ele; e ser um vínculo e penhor de sua
comunhão com Ele e uns com os ou-
tros, como membros de Seu corpo mís-
tico”. Próximo domingo, no culto, ha-
verá a ministração da Santa Ceia do
Senhor. Portanto, com devoção e con-
sagração vamos nos preparar para
estes momentos edificantes.

GRATIDÃO
“Grandes coisas o Senhor tem

feito por eles. Com efeito, grandes
coisas fez o Senhor por nós; por
isso, estamos alegres” (Salmo
126:2b-3). A dona Marilene e família
agradecem as orações de toda a igre-
ja em favor da saúde de seu filho
Wendell. Ele está em casa e com a
saúde estabilizada.

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

na 4ª Congregação em Águas Lindas,
assistindo pastoralmente aqueles ir-
mãos.

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, de-
pois o bolso virá naturalmente. Je-
sus expressou isso naturalmente ao
dizer que onde está o nosso tesou-
ro, aí também estará o nosso cora-
ção, Mateus 6:21. No que diz res-
peito ao dízimo não há meio termo,
somos fiéis ou infiéis. O dízimo pas-
sa pela mordomia Cristã, que é a
administração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa dis-
posição. Em decorrência da fidelida-
de da maioria, a Casa do Tesouro
tem condições de desempenhar o
trabalho do Senhor com ousadia e
desembaraço f inanceiro. Temos
muitos desafios, como construção
da 5ª Congregação em Águas Lin-
das-GO e diversas reformas na es-
trutura do nosso templo para me-
lhor desenvolvimento de nossas ati-
vidades. 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 confirmem
seus nomes na lista de dizimistas
fixada no mural do Salão Social,
semanalmente.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Con-

selho convocou a Assembleia Geral
da Igreja, para se reunir extraordi-
nariamente no dia 28 de setembro
de 2014, às 9 horas em nosso tem-
plo, para deliberar sobre as seguin-
tes matérias: a) Eleição e/ou ree-
leição 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 reeleição
de dois presbíteros. Estão com o
mandato vencendo os irmãos: Joel
Nogueira e Natanael Machado
Correa. Todos os membros comun-
gantes, da sede e congregações
estão convocados. Desde já, vamos
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
Em sua obra intitulada, Doce

Amarga Providência, o renomado
pastor e escritor norte americano dos
nossos dias, Rev. John Piper, aborda
a narrativa de Rute e Boás. Na pers-
pectiva do autor Rute e Boás viviam
perigosamente. Uma jovem viúva,
imigrante, camponesa e um judeu de
meia-idade, proprietário de terras,
caminharam no limite da exclusão so-
cial, mas mantiveram absoluta inte-
gridade. O resultado foi surpreenden-
te e afetou todas as gerações que se
seguiram. Uma história fora do comum
que vai de uma estratégia sexual a
uma aliança racial, que transcorre sob
a invisível mão de Deus, o qual lhes
recompensou a fidelidade e a espera
de forma surpreendente, pois fizeram
parte da linhagem do Rei dos reis.

BREVE CATECISMO
Pergunta 28: Em que consiste a

exaltação de Cristo? Resposta: A
exaltação de Cristo consiste em Ele
ressurgir dos mortos no terceiro dia;
em subir ao Céu e estar sentado à
mão direita de Deus Pai, e em vir para
julgar o mundo no último dia. Refe-
rências: Atos 17:31; 1ª Coríntios 15:4
e Efésios 1:20-21.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diaria-
mente uma mensagem pelo telefone
com temas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa paz
muitas vezes é abalada. “Disque Paz”
é um ministério de evangelização e
aconselhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importante mi-
nistério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz –
3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músi-

cas cristãs clássicas e contemporâne-
as de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguin-
te link: http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
De acordo com o Rev. Gildásio,

pastor presbiteriano: “Uma das me-
lhores sínteses da ética de Jesus está
contida no Sermão da Montanha,
como tem sido comumente chamado.
Os Seus discípulos devem caracteri-
zar-se pela humildade, mansidão, mi-
sericórdia, integridade, busca da jus-
tiça e da paz, pelo perdão, pela veraci-
dade, pela generosidade e acima de
tudo pelo amor. O Sermão do Monte
forma um todo maravilhosamente co-
erente. 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 rela-
cionamentos, todos eles partindo do
nosso relacionamento com Cristo.
Quando nos relacionamos devidamen-
te com Ele, os nossos demais relacio-
namentos 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 desti-
no eterno. Só quem obedece a Cristo
como Senhor é sábio. Pois quem as-
sim procede está edificando a sua casa
sobre o alicerce da rocha, que as tem-
pestades da adversidade e do juízo não
serão capazes de solapar”. Portanto,
convictos da importância dos ensi-
namentos de nosso Senhor Jesus
Cristo, vamos participar do Estudo
no Sermão do Monte que, nesta
quarta-feira, às 20 horas, será mi-
nistrado pelo Rev. Jefferson.

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

tacado escritor e conferencista es-
tadunidense: “a oração precisa ter
prioridade na vida do crente. A pro-
fundidade 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 pujança 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 reu-
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uma igreja é medida não pela beleza
de seu edifício ou pela pujança 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 reu-
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As Qualificações dos Presbíteros – 2ª Parte

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 103:1-22
e) Hino Congregacional nº 28

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 101.3-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diac. Anderson Poubel

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

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Charles
b) Hino Congregacional nº 400

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-
sariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Devido o Conselho ter convocado a
Assembleia Geral Extraordinária para a
eleição e/ou reeleição de oficiais, nos pro-
pomos escrever algumas pastorais
concernentes a este assunto, visando à
instrução e preparação dos irmãos para
esse momento tão importante que é a
escolha de oficiais. No texto de 1ª Timó-
teo 3:1-8, Paulo salienta que todos os
homens que aspiram ao presbiterato pre-
cisam ser qualificados para tal ofício.
Quais são essas qualificações? Paulo apre-
senta sete áreas nas quais os presbíteros
devem ser qualificados. Na edição n° 1.309
tratamos da primeira área, na qual os
presbíteros devem ser devidamente qua-
lificados: 1) Vida familiar exemplar;
a) O presbítero deve ser esposo de
uma só mulher; e, b) O presbítero
deve liderar sua casa. Hoje veremos
mais uma área na qual, os homens que
desejam o presbiterato, devem ser quali-
ficados:

2) Os relacionamentos interpes-
soais

a) O presbítero não pode ser vio-
lento, “…não violento” (1ª Timóteo 3:3)
– A palavra grega traduzida como “violen-
to” significa “que dá golpes” ou
“espancador”. O presbítero não pode ser
temperamental e em meio aos conflitos,
sejam nas reuniões do Conselho, nos Con-
cílios ou no pastoreio das ovelhas no dia a
dia, não pode apelar para palavras agres-
sivas ou a violência física. O pastor e es-
critor norte americano, Rev. John
MacArthur, afirma com muita propriedade:
“O líder espiritual deve ser capaz de lidar
com as diversas situações com a “cabeça
fria” e um espírito manso”. O Rev. Her-
nandes Dias Lopes, afirma: “Um presbítero
é um pastor que busca as ovelhas para
apascentá-las e não para golpeá-las. Um
presbítero não pode agredir as pessoas
com palavras nem com atitudes. Não pode
ser rude com as ovelhas. O presbítero é
alguém que atrai as pessoas pela sua do-
çura e graça. As pessoas correm para ele
na hora da aflição”.

b) O presbítero precisa ter faci-
lidade para perdoar as falhas
alheias, “…cordato” (1ª Timóteo 3:3) Rev. José Marcos de Oliveira Silva

– Ao contrário de “violento” o presbítero
precisa ser “cordato”. A pessoa cordata
tem consideração com os outros. A pes-
soa cordata é gentil, paciente, graciosa e
acima de tudo tem facilidade para perdo-
ar as falhas alheias. A pessoa cordata não
guarda rancor. Um presbítero cordato tem
a capacidade de lembrar-se do bem e
esquecer o mal que lhe causaram. O
presbítero não pode guardar uma lista de
ressentimento, por várias razões, e uma
delas, é a alegria de servir aos outros.

c) O presbítero precisa ser ini-
migo de contendas, “…inimigo de
contendas” (1ª Timóteo 3:3) – A pala-
vra grega traduzida como “inimigo de con-
tendas” é “pacífico”.  A pessoa pacífica
consegue colocar em práticas as palavras
de Paulo aos cristãos romanos: “Se pos-
sível, quanto depender de vós, ten-
de paz com todos os homens” (Ro-
manos 12:24). Uma pessoa cordata luta
pela paz. É um pacificador. O presbítero
deve ser um homem engajado na pro-
moção da paz. Suas palavras e suas ati-
tudes são cuidadosamente pensadas para
não colocar uma pessoa contra a outra.

d) O presbítero precisa ser hos-
pitaleiro, “...hospitaleiro” (1ª Timóteo
3:2) – A palavra “hospitaleiro” literalmente
significa “amigo de estrangeiros” ou “ami-
go de forasteiros”. Os presbíteros da Igre-
ja de Jesus Cristo devem se compadecer
de forasteiros. Se existe algo que não
combina com o Cristianismo é a xenofo-
bia, que é a aversão a pessoas e coisas
estrangeiras. Os presbíteros devem ter as
suas casas abertas para acolherem pes-
soas realmente necessitadas. Não estou
afirmando que os presbíteros devem hos-
pedar todas as pessoas que se apresen-
tam em suas casas indiscriminadamente.
É preciso muito cuidado na prática da hos-
pitalidade.

Os presbíteros da igreja de Cristo
precisam ser qualificados na área dos
relacionamentos interpessoais. Os pres-
bíteros não podem ser violentos, ao con-
trário precisam ser cordatos, inimigos de
contendas e hospitaleiros.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Ismael; Quinta-feira, às
14 horas, dona Hormezinda; Às
15h30, dona Raquel.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, dona Joana P.
Resende; Sexta-feira, às 14h30, sr.
Pedro Rodrigues.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 14
horas, Hofmann e Aline; Às 16horas,
Emanuel Júnior e Érika.

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 Hor-
mezinda (Telefone: 3532-2595); Pa-
trícia Vieira (3358-5160); dona Te-
rezinha Queiroz (3354-5079); dona
Maria Grippe; dona Raquel de Melo;
Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da Hélia;
José Ferreira, irmão dos Presbs. Is-
rael, Ivo e Ailton; Sr. Saul, esposo
da dona Alfa; dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; Sr. Na-
talício Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e dona Isabel; dona Maria
Rita; Presb. Sebastião Barros; Levi,
filho da irmã Joselina; O recém-nas-
c ido Ramon, sobr inho da i rmã
Lucivany.

1ª Timóteo 3.1-8

Aniversariantes da Semana
31/08 Mirian Gonçalves da Silva ...................................................... 8123-1268
31/08 Ivo Ferreira ........................................................................... 9901-6070
31/08 Sandro Daniel Soares ............................................................ 9298-7189
01/09 Andréia da Silva Moura Cavalcante .......................................................
01/09 Eliane de Cássia Oliveira ....................................................... 3491-4011
01/09 Bruno Benfica de Lima........................................................... 8508-1093
01/09 Silvia Raquel R. Machado ...................................................... 3964-5381
01/09 Isabel Rodrigues de Lima ......................................................................
02/09 Laís Andrade Ramos de Sousa ............................................... 9608-7484
03/09 Priscila Barros Ferreira .......................................................... 9667-2939
03/09 Crisonéia Nonata de Brito Gomes .......................................... 8342-1262
03/09 Pedro Lima Guimarães .......................................................... 3036-3191
03/09 Teresa de Araujo Pereira ....................................................... 8226-6270
04/09 Camila Pereira Macsoud ........................................................................
05/09 David Couto Kishima .............................................................................
05/09 Filipi França Rangel ............................................................... 3475-9648
06/09 Diva de Paula Soares ............................................................ 3797-1373
06/09 Lita Lousan do Nascimento Poubel

ANIVERSÁRIO DA UPA
“Rendei graças ao Senhor, por-

que ele é bom, porque a sua mise-
ricórdia dura para sempre” (Salmo
118:1). Desde ontem está sendo co-
memorado o aniversário da UPA.
Hoje, na Escola Dominical, será mi-
nistrada uma palestra especial aos
adolescentes pelo Rev. Charles. No
culto à noite, a diretoria da UPA par-
ticipará da Liturgia do Culto, o Rev.
Charles será o mensageiro e logo
após o culto será servido um bolo,
no Salão Branco, para confraterniza-
ção de toda a igreja.

AO REV. CHARLES
O Rev. Charles Oliveira Mota é

pastor titular da 2ª Igreja Presbite-
riana de Águas Lindas-GO e Secretá-
rio Presbiterial da Federação do Tra-
balho de Adolescentes do nosso Pres-
bitério. Hoje, o Rev. Charles será o
professor dos adolescentes na Esco-
la Dominical e mensageiro no culto à
noite. A esse amado irmão e aos seus
familiares as nossas boas vindas se-
guidas de nossas súplicas a Deus
pelos trabalhos deste dia.

52 ANOS DE BÊNÇÃOS
São inegáveis as pródigas e abun-

dantes bênçãos de Deus na vida da
nossa igreja ao longo dos anos:
“Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor, e tudo o que há em mim ben-
diga ao seu santo nome. Bendize, ó
minha alma, ao Senhor, e não te
esqueças de nem um só de seus
benefícios” (Salmo 103:1-2). Com
intensa e profunda gratidão a Deus,
nos dias 13 e 14 do mês de setem-
bro, celebraremos o aniversário de 52
anos de organização da nossa igre-
ja. Portanto, reserve essas datas em
sua agenda e convide pessoas não
cristãs para ouvirem o evangelho. O
preletor especialmente convidado
será o Rev. Valter Moura, pastor da
Igreja Presbiteriana de Brasília. A pro-
gramação será a seguinte: Sábado,
dia 13, às 20 horas, culto de gratidão
a Deus com a participação de nossas
congregações. Logo após o culto será
servido um delicioso jantar. Domingo,
dia 14, às 9 horas, Lição Especial em
Classe Única; às 18h30, culto de lou-

vor e gratidão pelo aniversário e logo
após será servido o bolo em come-
moração aos 52 anos da 2ª IPT. Va-
mos, pois, participar, convidar e orar
por esse momento tão expressivo e
relevante para a nossa igreja.

PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Dominical, as

plenárias da SAF, UPH e UPA ocorre-
rão respectivamente, Sala da Classe
I, Sala da Classe II e Sala da Classe
da UPA. Ressaltamos que a ausência
dos sócios gera prejuízos às referi-
das reuniões.

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

em sua sala, haverá uma reunião do
Conselho para tratar de diversas
matérias administrativas. Todos os
senhores pastores, presbíteros e
obreiros de nossas congregações
estão convocados. Os obreiros deve-
rão participar da reunião, munidos de
seus relatórios ministeriais. Pedimos
aos conciliares que enveredem os
esforços necessários para não falta-
rem a esta reunião.

 ALMOÇO DOS ESTADOS
O Almoço dos Estados que es-

tava agendado para o próximo do-
mingo foi adiado para o dia 21 de
setembro.

DIA DOS HOMENS PRESBITERIANOS
No dia 13 de setembro, sábado,

a partir das 8 horas, em uma cháca-
ra no Núcleo Rural Lajes da Jiboia
será realizado um encontro com to-
dos os homens do Presbitério de Ta-
guatinga Norte. Pela manhã haverá
reunião de orações, estudo bíblico e
palestra. No período da tarde des-
frutaremos da estrutura de lazer da
chácara, que conta com piscinas,
campos de futebol, salão de jogos,
trilha ecológica, etc. A taxa de inscri-
ção é de apenas R$ 10,00, incluindo
o acesso ao local, café da manhã,
almoço e lanche, e pode ser feita com
os Presbíteros Lusérgio ou Marcus.
Todos os homens acima de 18 anos
estão convidados. Maiores informa-
ções e fotos do local pelo site:
www.fetran-ptan.org.br.

nião na qual as pessoas não mais
compareciam. Ele concluiu: “Se uma
igreja não ora, está morta”. Segun-
do o Rev. Hernandes Dias Lopes,
ministro presbiteriano: “a oração não
é um calmante para a alma, mas o
despertar para uma nova ação. O
apóstolo 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 lutou com Senhor
por meio da oração e saiu vitoriosa”.
Tendo em vista a relevância da prá-
tica da oração vamos todos partici-
par da reunião de orações que nes-
ta quarta-feira será dirigida pela
UPA e/ou UMP.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, de-

pois da Escola Dominical, haverá
ensaio do Coral Perfeito Louvor na
sala do culto mirim; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima e Luciana
Rangel; Próximo domingo: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade; MA-
TERNAL 1 – Hoje: Patrícia Ferreira e
Janete Crivelaro; Auxiliar da noite:
Lilian Cerqueira; Próximo domingo:
Rose Assunção e Caroline Bezerra;
MATERNAL 2 – Hoje: Nyda e Sonia;
Auxiliar da noite: Luisa Nery. Próxi-
mo domingo: Karen Cerqueira e
Jaciara Gonçalves; Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR nos avise com an-
tecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c) Cul-
to Mirim: Hoje, para crianças de 4
a 11 anos, após o momento de
cânticos. Dirigente: Ev. Ana Eliza; d)
Sábado Legal: No próximo sábado,
das 14h30 às 17h30, com histórias,
músicas e brincadeiras. Para crian-
ças de 4 a 11 anos; e) Queridos
Pais: As crianças que não trouxerem
Bíblias para as atividades do Minis-
tério da Infância retornarão ao tem-
plo ou as Classes de Escola Domini-
cal onde os senhores estiverem para
acompanharem a mensagem bíblica
junto aos PAIS. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 07/09. Classe I – dona Sônia;
Classe II – Presb. Saulo; Classe III
– Sem. Wilian; Classes IV e V – Presb.
Kleber; Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Classe de Adolescentes
– Kátia; Classe de Catecúmenos –
Argimiro; Classe de Juniores II –
dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

07/09. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição nº 5; Classe de
Jovens, Lição Especial; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 13; Classe de
Juniores II, Lição nº 11; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 3.

PREGADORES
Hoje: Rev. Charles; Próximo do-

mingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Israel Fernandes;

Próximo domingo: Presb. Saulo
Resende.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Próxi-

mo domingo: Diác. Robson e Diác.
Rodrigo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, An-

tônio N., William, Diêgo, Marcelo.
Próxima semana: Evandro,
Ata l iba,  Emanoe l ,  Mo isés ,
Wanderlúcio.

CHAZINHO
Hoje: Rose e Joselina; Próximo

domingo: Jeane e Lígia.
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EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre
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a) Oração de Gratidão:

Diac. Anderson Poubel

PASTORAIS
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a) Mensagem: Rev. Charles
b) Hino Congregacional nº 400

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-
sariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Devido o Conselho ter convocado a
Assembleia Geral Extraordinária para a
eleição e/ou reeleição de oficiais, nos pro-
pomos escrever algumas pastorais
concernentes a este assunto, visando à
instrução e preparação dos irmãos para
esse momento tão importante que é a
escolha de oficiais. No texto de 1ª Timó-
teo 3:1-8, Paulo salienta que todos os
homens que aspiram ao presbiterato pre-
cisam ser qualificados para tal ofício.
Quais são essas qualificações? Paulo apre-
senta sete áreas nas quais os presbíteros
devem ser qualificados. Na edição n° 1.309
tratamos da primeira área, na qual os
presbíteros devem ser devidamente qua-
lificados: 1) Vida familiar exemplar;
a) O presbítero deve ser esposo de
uma só mulher; e, b) O presbítero
deve liderar sua casa. Hoje veremos
mais uma área na qual, os homens que
desejam o presbiterato, devem ser quali-
ficados:

2) Os relacionamentos interpes-
soais

a) O presbítero não pode ser vio-
lento, “…não violento” (1ª Timóteo 3:3)
– A palavra grega traduzida como “violen-
to” significa “que dá golpes” ou
“espancador”. O presbítero não pode ser
temperamental e em meio aos conflitos,
sejam nas reuniões do Conselho, nos Con-
cílios ou no pastoreio das ovelhas no dia a
dia, não pode apelar para palavras agres-
sivas ou a violência física. O pastor e es-
critor norte americano, Rev. John
MacArthur, afirma com muita propriedade:
“O líder espiritual deve ser capaz de lidar
com as diversas situações com a “cabeça
fria” e um espírito manso”. O Rev. Her-
nandes Dias Lopes, afirma: “Um presbítero
é um pastor que busca as ovelhas para
apascentá-las e não para golpeá-las. Um
presbítero não pode agredir as pessoas
com palavras nem com atitudes. Não pode
ser rude com as ovelhas. O presbítero é
alguém que atrai as pessoas pela sua do-
çura e graça. As pessoas correm para ele
na hora da aflição”.

b) O presbítero precisa ter faci-
lidade para perdoar as falhas
alheias, “…cordato” (1ª Timóteo 3:3) Rev. José Marcos de Oliveira Silva

– Ao contrário de “violento” o presbítero
precisa ser “cordato”. A pessoa cordata
tem consideração com os outros. A pes-
soa cordata é gentil, paciente, graciosa e
acima de tudo tem facilidade para perdo-
ar as falhas alheias. A pessoa cordata não
guarda rancor. Um presbítero cordato tem
a capacidade de lembrar-se do bem e
esquecer o mal que lhe causaram. O
presbítero não pode guardar uma lista de
ressentimento, por várias razões, e uma
delas, é a alegria de servir aos outros.

c) O presbítero precisa ser ini-
migo de contendas, “…inimigo de
contendas” (1ª Timóteo 3:3) – A pala-
vra grega traduzida como “inimigo de con-
tendas” é “pacífico”.  A pessoa pacífica
consegue colocar em práticas as palavras
de Paulo aos cristãos romanos: “Se pos-
sível, quanto depender de vós, ten-
de paz com todos os homens” (Ro-
manos 12:24). Uma pessoa cordata luta
pela paz. É um pacificador. O presbítero
deve ser um homem engajado na pro-
moção da paz. Suas palavras e suas ati-
tudes são cuidadosamente pensadas para
não colocar uma pessoa contra a outra.

d) O presbítero precisa ser hos-
pitaleiro, “...hospitaleiro” (1ª Timóteo
3:2) – A palavra “hospitaleiro” literalmente
significa “amigo de estrangeiros” ou “ami-
go de forasteiros”. Os presbíteros da Igre-
ja de Jesus Cristo devem se compadecer
de forasteiros. Se existe algo que não
combina com o Cristianismo é a xenofo-
bia, que é a aversão a pessoas e coisas
estrangeiras. Os presbíteros devem ter as
suas casas abertas para acolherem pes-
soas realmente necessitadas. Não estou
afirmando que os presbíteros devem hos-
pedar todas as pessoas que se apresen-
tam em suas casas indiscriminadamente.
É preciso muito cuidado na prática da hos-
pitalidade.

Os presbíteros da igreja de Cristo
precisam ser qualificados na área dos
relacionamentos interpessoais. Os pres-
bíteros não podem ser violentos, ao con-
trário precisam ser cordatos, inimigos de
contendas e hospitaleiros.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Ismael; Quinta-feira, às
14 horas, dona Hormezinda; Às
15h30, dona Raquel.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, dona Joana P.
Resende; Sexta-feira, às 14h30, sr.
Pedro Rodrigues.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 14
horas, Hofmann e Aline; Às 16horas,
Emanuel Júnior e Érika.

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 Hor-
mezinda (Telefone: 3532-2595); Pa-
trícia Vieira (3358-5160); dona Te-
rezinha Queiroz (3354-5079); dona
Maria Grippe; dona Raquel de Melo;
Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da Hélia;
José Ferreira, irmão dos Presbs. Is-
rael, Ivo e Ailton; Sr. Saul, esposo
da dona Alfa; dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; Sr. Na-
talício Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e dona Isabel; dona Maria
Rita; Presb. Sebastião Barros; Levi,
filho da irmã Joselina; O recém-nas-
c ido Ramon, sobr inho da i rmã
Lucivany.
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01/09 Silvia Raquel R. Machado ...................................................... 3964-5381
01/09 Isabel Rodrigues de Lima ......................................................................
02/09 Laís Andrade Ramos de Sousa ............................................... 9608-7484
03/09 Priscila Barros Ferreira .......................................................... 9667-2939
03/09 Crisonéia Nonata de Brito Gomes .......................................... 8342-1262
03/09 Pedro Lima Guimarães .......................................................... 3036-3191
03/09 Teresa de Araujo Pereira ....................................................... 8226-6270
04/09 Camila Pereira Macsoud ........................................................................
05/09 David Couto Kishima .............................................................................
05/09 Filipi França Rangel ............................................................... 3475-9648
06/09 Diva de Paula Soares ............................................................ 3797-1373
06/09 Lita Lousan do Nascimento Poubel


