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Pastoral

Nos últimos anos, nós brasileiros,
estamos estarrecidos com uma suces-
são interminável de casos de corrup-
ção envolvendo diferentes setores dos
poderes legislativo, executivo e judi-
ciário. Episódios como o mensalão, a
máfia das ambulâncias, as falcatruas
envolvendo dezenas de empreiteiras,
a máfia na Petrobras. E os escânda-
los vão se sucedendo um após outro.

Que os políticos brasileiros são, em
grande número, indivíduos destituídos
de um caráter íntegro e valores sóli-
dos é fato notório há muito tempo. O
que impressiona atualmente é a quan-
tidade de funcionários públicos e mem-
bros do judiciário que têm enlameado
a sua reputação ao se envolverem com
as mais diferentes irregularidades. Por
outro lado, alguns segmentos do se-
tor privado não têm ficado para trás.
Não são poucos aqueles que partici-
pam de fraudes, golpes e tramas sór-
didas com o intuito de lesar o poder
público e a população. Junte-se a tudo
isto o fato de que as condenações dos
corruptos têm sido raras e a impuni-
dade continua sendo a norma.

Diante dessas constatações do-
lorosas, nos perguntamos neste iní-
cio de ano, o que se pode fazer. Será
que tem solução? O salmo 11 pode
nos ajudar a enfrentar toda essa si-
tuação. O salmo 11 fala de uma pes-
soa que vive dentro de uma socieda-
de em decadência moral. Uma socie-
dade marcada por forte corrupção.
Diante desse contexto de corrupção
e decadência moral, o salmista se
volta para o Senhor, entendendo que
somente Ele pode lidar e tratar de um
assunto tão delicado como este.

Diante de tanta coisa errada, per-
gunta o salmista: “destruídos os fun-
damentos, que poderá fazer o justo?”
(versículo 3). A palavra “fundamentos”
é uma referência à lei e à ordem que
existe na sociedade. Quando estes prin-
cípios que estabelecem a ordem na so-
ciedade começam a não valer mais, tudo
começa a ruir e não há mais esperança
de uma estabilidade social.

Que fundamentos seriam estes? Rev. José Marcos de Oliveira Silva

Coisas básicas como a sexualidade,
o respeito ao próximo, a honestida-
de, etc. Quando uma sociedade não
tem princípios e normas para a sexu-
alidade, a estrutura familiar fica toda
comprometida. Quando não existe
honestidade numa sociedade, todos
são suspeitos até que se prove o con-
trário. Se todos são suspeitos cai por
terra a confiança, a dignidade, a honra
e o respeito. As relações ficam detur-
padas. Quando não existe respeito
pelo próximo, criam-se leis absurdas.

Por mais que lutemos contra essa
filosofia que permeia a nossa socie-
dade, chegamos diante de situações
que parece impossível fazermos algu-
ma coisa. A sensação é de que toda
a nossa força, toda a nossa inteligên-
cia, toda a nossa vontade são nulas.

“Quando os fundamentos são
destruídos, que poderá fazer o jus-
to?” Diante desta postura de deses-
perança, nasce a expectativa de que
somente Deus pode fazer alguma coi-
sa. Por isso que a partir do versículo 4
o salmista descreve a Deus no seu
governo e domínio. Apesar da aparen-
te situação desastrosa do mundo a
sua volta, ele diz que “O Senhor é jus-
to, ele ama a justiça” (versículo 7).
Mesmo que a sociedade se corrompa,
mesmo que o nível de decadência mo-
ral e de fé seja absurdo e atinja o mais
baixo padrão, Deus é poderoso e jus-
to, recompensará a justiça e trará juízo
sobre a maldade. A justiça é algo agra-
dável a Deus, e a falta dela produz in-
dignação e ira no nosso Senhor.

Diante deste cenário, o salmista
voltou-se para Deus em oração. O
socorro e a esperança dele estavam
no Senhor. Todas as expectativas dele
residiam em Deus. Que assim também
aconteça com cada um de nós. Quan-
do nos depararmos com situações de
injustiças e em contextos de corrup-
ção, e não tivermos condições de agir
ou de fazer alguma coisa, devemos
expor diante de Deus a nossa súpli-
ca, e Ele, no Seu tempo agirá.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 40:1-17
e) Hino Congregacional nº 33

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 102:1-2
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson Lousan

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 130
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 68

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

POSLÚDIO

“Destruídos os fundamentos, o que poderá
fazer o justo?” (Salmo 11:3)

Aniversariantes da Semana
19/01 Heloá Kamila Furtado Oliveira ................................................ 8164-8670
19/01 Sóstenes Aranha Cavalcante ................................................. 9688-9664
20/01 Wanildete Neri de Barros Ferreira .......................................... 9964-2292
20/01 Patrícia Vieira da Silva Santos ............................................... 9965-4061
21/01 Lucas Brasiliense Resende..................................................... 8217-4905
21/01 Jéssika Ribeiro Couto ............................. QNM 37 – Conjunto B – Casa 1
23/01 Cleime Claudino Braga .......................................................... 9973-0570
23/01 Débora Kátia Eller Viana Mendes ........................................... 8580-8831
23/01 Dayse Kelly Eller Viana Santos .............................................. 8411-1402
23/01 Amanda Regina Sardenberg Soares ........ Rua 28 Sul – Lote 11 – Ap. 302
23/01 Jessé Resende ...................................................................... 8579-1925

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Antônia; Pró-

ximo domingo: Diva e Noraci.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Alice,
esposa do Sr. Nilo; dona Lília
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de
Melo; dona Sônia Maria Maga-
lhães, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da irmã Darcy; Na-
tália Pignata, sobrinha da Fabíola;
Patrícia Vieira (3358-5160);
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes;
Sr. José Ferreira.



Pastoral

Nos últimos anos, nós brasileiros,
estamos estarrecidos com uma suces-
são interminável de casos de corrup-
ção envolvendo diferentes setores dos
poderes legislativo, executivo e judi-
ciário. Episódios como o mensalão, a
máfia das ambulâncias, as falcatruas
envolvendo dezenas de empreiteiras,
a máfia na Petrobras. E os escânda-
los vão se sucedendo um após outro.

Que os políticos brasileiros são, em
grande número, indivíduos destituídos
de um caráter íntegro e valores sóli-
dos é fato notório há muito tempo. O
que impressiona atualmente é a quan-
tidade de funcionários públicos e mem-
bros do judiciário que têm enlameado
a sua reputação ao se envolverem com
as mais diferentes irregularidades. Por
outro lado, alguns segmentos do se-
tor privado não têm ficado para trás.
Não são poucos aqueles que partici-
pam de fraudes, golpes e tramas sór-
didas com o intuito de lesar o poder
público e a população. Junte-se a tudo
isto o fato de que as condenações dos
corruptos têm sido raras e a impuni-
dade continua sendo a norma.

Diante dessas constatações do-
lorosas, nos perguntamos neste iní-
cio de ano, o que se pode fazer. Será
que tem solução? O salmo 11 pode
nos ajudar a enfrentar toda essa si-
tuação. O salmo 11 fala de uma pes-
soa que vive dentro de uma socieda-
de em decadência moral. Uma socie-
dade marcada por forte corrupção.
Diante desse contexto de corrupção
e decadência moral, o salmista se
volta para o Senhor, entendendo que
somente Ele pode lidar e tratar de um
assunto tão delicado como este.

Diante de tanta coisa errada, per-
gunta o salmista: “destruídos os fun-
damentos, que poderá fazer o justo?”
(versículo 3). A palavra “fundamentos”
é uma referência à lei e à ordem que
existe na sociedade. Quando estes prin-
cípios que estabelecem a ordem na so-
ciedade começam a não valer mais, tudo
começa a ruir e não há mais esperança
de uma estabilidade social.

Que fundamentos seriam estes? Rev. José Marcos de Oliveira Silva

Coisas básicas como a sexualidade,
o respeito ao próximo, a honestida-
de, etc. Quando uma sociedade não
tem princípios e normas para a sexu-
alidade, a estrutura familiar fica toda
comprometida. Quando não existe
honestidade numa sociedade, todos
são suspeitos até que se prove o con-
trário. Se todos são suspeitos cai por
terra a confiança, a dignidade, a honra
e o respeito. As relações ficam detur-
padas. Quando não existe respeito
pelo próximo, criam-se leis absurdas.

Por mais que lutemos contra essa
filosofia que permeia a nossa socie-
dade, chegamos diante de situações
que parece impossível fazermos algu-
ma coisa. A sensação é de que toda
a nossa força, toda a nossa inteligên-
cia, toda a nossa vontade são nulas.

“Quando os fundamentos são
destruídos, que poderá fazer o jus-
to?” Diante desta postura de deses-
perança, nasce a expectativa de que
somente Deus pode fazer alguma coi-
sa. Por isso que a partir do versículo 4
o salmista descreve a Deus no seu
governo e domínio. Apesar da aparen-
te situação desastrosa do mundo a
sua volta, ele diz que “O Senhor é jus-
to, ele ama a justiça” (versículo 7).
Mesmo que a sociedade se corrompa,
mesmo que o nível de decadência mo-
ral e de fé seja absurdo e atinja o mais
baixo padrão, Deus é poderoso e jus-
to, recompensará a justiça e trará juízo
sobre a maldade. A justiça é algo agra-
dável a Deus, e a falta dela produz in-
dignação e ira no nosso Senhor.

Diante deste cenário, o salmista
voltou-se para Deus em oração. O
socorro e a esperança dele estavam
no Senhor. Todas as expectativas dele
residiam em Deus. Que assim também
aconteça com cada um de nós. Quan-
do nos depararmos com situações de
injustiças e em contextos de corrup-
ção, e não tivermos condições de agir
ou de fazer alguma coisa, devemos
expor diante de Deus a nossa súpli-
ca, e Ele, no Seu tempo agirá.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 40:1-17
e) Hino Congregacional nº 33

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 102:1-2
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson Lousan

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 130
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 68

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

POSLÚDIO

“Destruídos os fundamentos, o que poderá
fazer o justo?” (Salmo 11:3)

Aniversariantes da Semana
19/01 Heloá Kamila Furtado Oliveira ................................................ 8164-8670
19/01 Sóstenes Aranha Cavalcante ................................................. 9688-9664
20/01 Wanildete Neri de Barros Ferreira .......................................... 9964-2292
20/01 Patrícia Vieira da Silva Santos ............................................... 9965-4061
21/01 Lucas Brasiliense Resende..................................................... 8217-4905
21/01 Jéssika Ribeiro Couto ............................. QNM 37 – Conjunto B – Casa 1
23/01 Cleime Claudino Braga .......................................................... 9973-0570
23/01 Débora Kátia Eller Viana Mendes ........................................... 8580-8831
23/01 Dayse Kelly Eller Viana Santos .............................................. 8411-1402
23/01 Amanda Regina Sardenberg Soares ........ Rua 28 Sul – Lote 11 – Ap. 302
23/01 Jessé Resende ...................................................................... 8579-1925

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Antônia; Pró-

ximo domingo: Diva e Noraci.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Alice,
esposa do Sr. Nilo; dona Lília
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de
Melo; dona Sônia Maria Maga-
lhães, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da irmã Darcy; Na-
tália Pignata, sobrinha da Fabíola;
Patrícia Vieira (3358-5160);
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes;
Sr. José Ferreira.

ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de Cris-

to é um legado maravilhoso para
a Igreja. Pessoas de todos os ti-
pos e de todos os lugares do
mundo antigo o procuraram, mo-
vidas por diversas razões: curio-
sidade, necessidade, esperança,
antipatia, etc. De acordo com
Kistemaker: “Cristo encontrou-se
com diversas pessoas. Ele jantou
com os ricos, associou-se com
os excluídos, teve piedade dos que
viviam no pecado e ajudou o po-
bre e o necessitado. Jesus tinha
acesso a todos os níveis da soci-
edade, desde a base até o topo,
como um elevador que vai do
piso ao teto de um edifício mui-
to alto e desce novamente, e, em
cada nível da sociedade, Jesus
dizia as palavras certas na hora
certa”. Portanto, vamos nos vol-
tar para as narrativas dos encon-
tros de Jesus, por meio do estu-
do bíblico, nesta quarta-feira, às
20 horas, sob a ministração do
Rev. José Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça,

ou seja, é um recurso designado
por Deus para a nossa maturação
na fé cristã. Estamos sujeitos a
toda sorte de provações e tribu-
lações. Por conta destes difíceis
momentos nos vemos impoten-
tes para tomar decisões sérias,
sem forças para agir, sufocados
pela ansiedade, abatidos pela tris-
teza e frustração. A oração nos
ajuda a direcionar a nossa aten-
ção, entendimento, esperança e
discernimento para o Deus da
nossa Eterna Redenção: “lançan-

do sobre ele toda a vossa an-
siedade, porque ele tem cui-
dado de vós” (1ª Pedro 5:7).
Mesmo que estejamos passando
por um tempo de bonança é im-
portante orar. Nas reuniões de
orações temos a oportunidade
única de interceder a favor dos
nossos irmãos e cumprir os pre-
ceitos bíblicos: “chorar com os
que choram, se alegrar com os
que se alegram; carregar as
cargas uns dos outros; e, orar
uns pelos outros” (Romanos
12:15; Gálatas 6:2 e Tiago 5:16).
Portanto, com gratidão e devo-
ção vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira, às 20h30, será
dirigida pelo Rev. José Marcos.

SECRETARIA
Desde sexta-feira passada, a

secretária da igreja, Ana Paula
está de férias. Durante o seu pe-
ríodo de ausência, a Ev. Ana Eliza
cuidará do atendimento na secre-
taria.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é

o dia designado para a participa-
ção individual de cada irmão des-
ta igreja na importante, necessá-
ria e gratificante obra missionária.
Vamos todos, com alegria e en-
tusiasmo, contribui para esta
obra tão importante.

REV. ALEXANDRO
Desde sexta-feira passada

até o dia 30 deste mês, o Rev.
Alexandro e sua família desfru-
tarão de um período de justo e
necessár io  descanso.  O

RIO – Hoje: Priscila e Wesdna Bar-
ros; Próximo domingo: Lilian Lima
e Silvana Pereira; MATERNAL 1
(Manhã e Noite) – Hoje: Antônia
Silva e Jaciara Gonçalves; Próxi-
mo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2
(Manhã e Noite) – Hoje: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo; Pró-
ximo domingo: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante. Observa-
ção: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR, nos
avise com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das
crianças. As auxiliares ficarão so-
mente na escala da noite. Duran-
te a manhã deverão participar da
Escola Dominical em sua classe
normalmente; c) Culto Infantil:
Neste domingo para crianças de
4 a 8 anos, na sala do Culto Mi-
rim, hoje: Ev. Ana Eliza; Próximo
domingo: Equipe 01: Milena Caires
e Déborah Pires (3 a 5 anos); Évila
e Arthur Kishima (6 a 8 anos); d)
Escala de Férias: Hoje: Ev. Ana
Eliza; 24/01: Sala Dupla - Érica e
Junior Araujo (3 a 6 anos) e Diac.
Emanuel Araújo (7 a 10 anos).
Observação: As crianças de 11
e 12 anos participarão das aulas
da UPA, neste período de férias;
e) Sábado Legal: No próximo
domingo, após a Escola Domini-
cal, teremos uma rápida reunião
na sala da Coordenação, para de-
finirmos algumas diretrizes para
o ano de 2016. Contamos com a
participação de toda equipe.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 24/01. Classes I e II

– Presb. Marcus Kleber; Classes
III e IV – Rev. José Marcos;
Classe de Jovens – ; Classe de
Adolescentes – Hugo.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 24/01. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV, Lição nº; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 10; Clas-
se de Adolescentes, Lição nº 2.

PREGADOR
Hoje e próximo domingo:

Rev. José Marcos

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Natanael Machado; Pró-

ximo Domingo: Paulo Alves
Honorato.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác.
Rodrigo e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Presb. Cláudio e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Moisés C.,

Arthur. Ataliba, Emanoel, Robson
R. Próxima semana: Robson S.,
J. Cláudio, Marcelo, Ataliba, An-
tônio N.



pastorado efetivo da igreja foi
assumido pelo Rev. José Mar-
cos.

ACAMP-UMP-UPA
Estão abertas às inscrições

para o acampamento que acon-
tecerá entre os dias 05-09 de fe-
vereiro, na chácara Recanto dos
Pássaros. A inscrição tem um va-
lor simbólico de apenas R$ 70,00.
As vagas são limitadas. Para a
efetivação da inscrição e mais in-
formações falar com: Hugo
Ferreira, Priscilla Arruda ou Celso
Augusto.

ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª

IPT em 2016 está agendado para
os dias 24 a 26 de junho, na ci-
dade de Caldas Novas-GO, na
Pousada do IPÊ. São 43 vagas. O
preletor será o Rev. Cleômenes
Anacleto. Tratará do tema: O Sig-
nificado do Casamento. O va-
lor do Encontro será de R$
950,00, valor que poderá ser par-
celado. Faça a sua inscrição com
a Carol ou Tânia.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os ama-

dos irmãos professores da Es-
cola Dominical, das classes de
adultos, jovens e adolescentes
que se encontra em nosso mu-
ral a escala para o próximo se-
mestre. Observação: Esta es-
cala é apenas indicativa, a defi-
nitiva será sempre a do Boletim
Dominical.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso cora-
ção. Antes de Deus ordenar tra-
zer o dízimo, Deus ordena trazer
a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para
Deus, depois o bolso virá natural-
mente. Jesus expressou isso de
forma muito clara ao dizer que
“onde está o nosso tesouro, aí
também estará o nosso cora-
ção” (Mateus 6:21). No que diz
respeito ao dízimo não há meio ter-
mo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo
passa pela mordomia Cristã, que
é a administração correta de to-
dos os bens que Deus colocou à
nossa disposição. Em decorrência
da fidelidade da maioria, a Casa do
Tesouro tem condições de desem-
penhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financei-
ro. Que o Deus Provedor continue
com as suas bênçãos repousadas
sobre os dizimistas fiéis e sensi-
bilize os infiéis. Solicitamos a to-
dos os irmãos que confirmem
seus nomes na lista de dizimis-
tas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
O livro: O Pecado é coisa se-

ria! É uma adaptação simplificada
da obra (A Praga das Pragas –
Tratado sobre o Pecado) escrita
pelo puritano Ralph Vennin. Ape-
sar de ter sido escrita em 1669
ela é atual. Nela Ralph Vennin traz
uma mensagem  a uma geração
que tem um conceito do pecado
que é muito inadequado. O livro é
um chamado para que os homens
levem a sério o pecado e um con-
vite para encontrarem o remédio
em Jesus Cristo.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 98: Onde se acha

a lei moral resumidamente com-
preendida? Resposta: A lei mo-
ral acha-se resumidamente com-
preendida nos dez mandamentos,
que foram dados pela voz de
Deus no monte Sinal e por Ele
escritos em duas tábuas de pe-
dra, e estão registrados no capí-
tulo vigésimo do Êxodo. Os qua-
tro primeiros mandamentos con-
têm os nossos deveres para com
Deus e os outros seis os nossos
deveres para com o homem. Re-
ferências: Deuteronômio 10:4;
Mateus 22:37-40.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e dia-
riamente uma mensagem pelo te-
lefone com temas variados sobre
as muitas áreas da vida nas quais
nossa paz muitas vezes é abala-
da. “Disque Paz” é um ministério
de evangelização e aconselhamen-
to que funciona 24 horas por dia.
Este é um importante ministério
de edificação para os cristãos e
evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em um dos apara-
dores na saída do nosso templo.
Disque paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem
entre nós e que a fé que celebra-
mos juntos possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Se-
jam bem-vindos.

CORAIS EM DESCANSO
Em janeiro, os nossos Corais

desfrutarão de um período de
descanso. No primeiro domingo
de fevereiro retornarão às suas
atividades. O Coral Cantares pre-
cisa de vozes, especialmente mas-
culinas. Os interessados, favor
procurar o Presb. Celso ou a
Eulina.

ESCOLA DE MÚSICA
“Cantai ao Senhor um

cântico novo, porque ele tem
feito maravilhas; a sua destra
e o seu braço santo lhe alcan-
çaram vitória” (Salmo 98:1). As
novas matrículas da Escola de
Música para o próximo semestre
já estão abertas e são limitadas.
Poderão ser efetuadas junto aos
professores Hofmann, Nathália e
Mateus. São 8 vagas para o pia-
no e 7 vagas para o violão. A 2ª
IPT está custeando bolsas para
investimento nos irmãos que, efe-
tivamente, usarão suas habilida-
des musicais no culto a Deus. É
importante ressaltar que a igreja
arcará com 50% das mensalida-
des para membros dizimistas.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de

férias, retorna seus ensaios em
fevereiro. Que Deus abençoe a
cada corista; b) Escalas: BERÇÁ-
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Pastoral

Nos últimos anos, nós brasileiros,
estamos estarrecidos com uma suces-
são interminável de casos de corrup-
ção envolvendo diferentes setores dos
poderes legislativo, executivo e judi-
ciário. Episódios como o mensalão, a
máfia das ambulâncias, as falcatruas
envolvendo dezenas de empreiteiras,
a máfia na Petrobras. E os escânda-
los vão se sucedendo um após outro.

Que os políticos brasileiros são, em
grande número, indivíduos destituídos
de um caráter íntegro e valores sóli-
dos é fato notório há muito tempo. O
que impressiona atualmente é a quan-
tidade de funcionários públicos e mem-
bros do judiciário que têm enlameado
a sua reputação ao se envolverem com
as mais diferentes irregularidades. Por
outro lado, alguns segmentos do se-
tor privado não têm ficado para trás.
Não são poucos aqueles que partici-
pam de fraudes, golpes e tramas sór-
didas com o intuito de lesar o poder
público e a população. Junte-se a tudo
isto o fato de que as condenações dos
corruptos têm sido raras e a impuni-
dade continua sendo a norma.

Diante dessas constatações do-
lorosas, nos perguntamos neste iní-
cio de ano, o que se pode fazer. Será
que tem solução? O salmo 11 pode
nos ajudar a enfrentar toda essa si-
tuação. O salmo 11 fala de uma pes-
soa que vive dentro de uma socieda-
de em decadência moral. Uma socie-
dade marcada por forte corrupção.
Diante desse contexto de corrupção
e decadência moral, o salmista se
volta para o Senhor, entendendo que
somente Ele pode lidar e tratar de um
assunto tão delicado como este.

Diante de tanta coisa errada, per-
gunta o salmista: “destruídos os fun-
damentos, que poderá fazer o justo?”
(versículo 3). A palavra “fundamentos”
é uma referência à lei e à ordem que
existe na sociedade. Quando estes prin-
cípios que estabelecem a ordem na so-
ciedade começam a não valer mais, tudo
começa a ruir e não há mais esperança
de uma estabilidade social.

Que fundamentos seriam estes? Rev. José Marcos de Oliveira Silva

Coisas básicas como a sexualidade,
o respeito ao próximo, a honestida-
de, etc. Quando uma sociedade não
tem princípios e normas para a sexu-
alidade, a estrutura familiar fica toda
comprometida. Quando não existe
honestidade numa sociedade, todos
são suspeitos até que se prove o con-
trário. Se todos são suspeitos cai por
terra a confiança, a dignidade, a honra
e o respeito. As relações ficam detur-
padas. Quando não existe respeito
pelo próximo, criam-se leis absurdas.

Por mais que lutemos contra essa
filosofia que permeia a nossa socie-
dade, chegamos diante de situações
que parece impossível fazermos algu-
ma coisa. A sensação é de que toda
a nossa força, toda a nossa inteligên-
cia, toda a nossa vontade são nulas.

“Quando os fundamentos são
destruídos, que poderá fazer o jus-
to?” Diante desta postura de deses-
perança, nasce a expectativa de que
somente Deus pode fazer alguma coi-
sa. Por isso que a partir do versículo 4
o salmista descreve a Deus no seu
governo e domínio. Apesar da aparen-
te situação desastrosa do mundo a
sua volta, ele diz que “O Senhor é jus-
to, ele ama a justiça” (versículo 7).
Mesmo que a sociedade se corrompa,
mesmo que o nível de decadência mo-
ral e de fé seja absurdo e atinja o mais
baixo padrão, Deus é poderoso e jus-
to, recompensará a justiça e trará juízo
sobre a maldade. A justiça é algo agra-
dável a Deus, e a falta dela produz in-
dignação e ira no nosso Senhor.

Diante deste cenário, o salmista
voltou-se para Deus em oração. O
socorro e a esperança dele estavam
no Senhor. Todas as expectativas dele
residiam em Deus. Que assim também
aconteça com cada um de nós. Quan-
do nos depararmos com situações de
injustiças e em contextos de corrup-
ção, e não tivermos condições de agir
ou de fazer alguma coisa, devemos
expor diante de Deus a nossa súpli-
ca, e Ele, no Seu tempo agirá.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 40:1-17
e) Hino Congregacional nº 33

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 102:1-2
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson Lousan

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 130
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 68

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

POSLÚDIO

“Destruídos os fundamentos, o que poderá
fazer o justo?” (Salmo 11:3)

Aniversariantes da Semana
19/01 Heloá Kamila Furtado Oliveira ................................................ 8164-8670
19/01 Sóstenes Aranha Cavalcante ................................................. 9688-9664
20/01 Wanildete Neri de Barros Ferreira .......................................... 9964-2292
20/01 Patrícia Vieira da Silva Santos ............................................... 9965-4061
21/01 Lucas Brasiliense Resende..................................................... 8217-4905
21/01 Jéssika Ribeiro Couto ............................. QNM 37 – Conjunto B – Casa 1
23/01 Cleime Claudino Braga .......................................................... 9973-0570
23/01 Débora Kátia Eller Viana Mendes ........................................... 8580-8831
23/01 Dayse Kelly Eller Viana Santos .............................................. 8411-1402
23/01 Amanda Regina Sardenberg Soares ........ Rua 28 Sul – Lote 11 – Ap. 302
23/01 Jessé Resende ...................................................................... 8579-1925

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Antônia; Pró-

ximo domingo: Diva e Noraci.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Alice,
esposa do Sr. Nilo; dona Lília
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de
Melo; dona Sônia Maria Maga-
lhães, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da irmã Darcy; Na-
tália Pignata, sobrinha da Fabíola;
Patrícia Vieira (3358-5160);
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes;
Sr. José Ferreira.

ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de Cris-

to é um legado maravilhoso para
a Igreja. Pessoas de todos os ti-
pos e de todos os lugares do
mundo antigo o procuraram, mo-
vidas por diversas razões: curio-
sidade, necessidade, esperança,
antipatia, etc. De acordo com
Kistemaker: “Cristo encontrou-se
com diversas pessoas. Ele jantou
com os ricos, associou-se com
os excluídos, teve piedade dos que
viviam no pecado e ajudou o po-
bre e o necessitado. Jesus tinha
acesso a todos os níveis da soci-
edade, desde a base até o topo,
como um elevador que vai do
piso ao teto de um edifício mui-
to alto e desce novamente, e, em
cada nível da sociedade, Jesus
dizia as palavras certas na hora
certa”. Portanto, vamos nos vol-
tar para as narrativas dos encon-
tros de Jesus, por meio do estu-
do bíblico, nesta quarta-feira, às
20 horas, sob a ministração do
Rev. José Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça,

ou seja, é um recurso designado
por Deus para a nossa maturação
na fé cristã. Estamos sujeitos a
toda sorte de provações e tribu-
lações. Por conta destes difíceis
momentos nos vemos impoten-
tes para tomar decisões sérias,
sem forças para agir, sufocados
pela ansiedade, abatidos pela tris-
teza e frustração. A oração nos
ajuda a direcionar a nossa aten-
ção, entendimento, esperança e
discernimento para o Deus da
nossa Eterna Redenção: “lançan-

do sobre ele toda a vossa an-
siedade, porque ele tem cui-
dado de vós” (1ª Pedro 5:7).
Mesmo que estejamos passando
por um tempo de bonança é im-
portante orar. Nas reuniões de
orações temos a oportunidade
única de interceder a favor dos
nossos irmãos e cumprir os pre-
ceitos bíblicos: “chorar com os
que choram, se alegrar com os
que se alegram; carregar as
cargas uns dos outros; e, orar
uns pelos outros” (Romanos
12:15; Gálatas 6:2 e Tiago 5:16).
Portanto, com gratidão e devo-
ção vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira, às 20h30, será
dirigida pelo Rev. José Marcos.

SECRETARIA
Desde sexta-feira passada, a

secretária da igreja, Ana Paula
está de férias. Durante o seu pe-
ríodo de ausência, a Ev. Ana Eliza
cuidará do atendimento na secre-
taria.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é

o dia designado para a participa-
ção individual de cada irmão des-
ta igreja na importante, necessá-
ria e gratificante obra missionária.
Vamos todos, com alegria e en-
tusiasmo, contribui para esta
obra tão importante.

REV. ALEXANDRO
Desde sexta-feira passada

até o dia 30 deste mês, o Rev.
Alexandro e sua família desfru-
tarão de um período de justo e
necessár io  descanso.  O

RIO – Hoje: Priscila e Wesdna Bar-
ros; Próximo domingo: Lilian Lima
e Silvana Pereira; MATERNAL 1
(Manhã e Noite) – Hoje: Antônia
Silva e Jaciara Gonçalves; Próxi-
mo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2
(Manhã e Noite) – Hoje: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo; Pró-
ximo domingo: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante. Observa-
ção: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR, nos
avise com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das
crianças. As auxiliares ficarão so-
mente na escala da noite. Duran-
te a manhã deverão participar da
Escola Dominical em sua classe
normalmente; c) Culto Infantil:
Neste domingo para crianças de
4 a 8 anos, na sala do Culto Mi-
rim, hoje: Ev. Ana Eliza; Próximo
domingo: Equipe 01: Milena Caires
e Déborah Pires (3 a 5 anos); Évila
e Arthur Kishima (6 a 8 anos); d)
Escala de Férias: Hoje: Ev. Ana
Eliza; 24/01: Sala Dupla - Érica e
Junior Araujo (3 a 6 anos) e Diac.
Emanuel Araújo (7 a 10 anos).
Observação: As crianças de 11
e 12 anos participarão das aulas
da UPA, neste período de férias;
e) Sábado Legal: No próximo
domingo, após a Escola Domini-
cal, teremos uma rápida reunião
na sala da Coordenação, para de-
finirmos algumas diretrizes para
o ano de 2016. Contamos com a
participação de toda equipe.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 24/01. Classes I e II

– Presb. Marcus Kleber; Classes
III e IV – Rev. José Marcos;
Classe de Jovens – ; Classe de
Adolescentes – Hugo.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 24/01. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV, Lição nº; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 10; Clas-
se de Adolescentes, Lição nº 2.

PREGADOR
Hoje e próximo domingo:

Rev. José Marcos

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Natanael Machado; Pró-

ximo Domingo: Paulo Alves
Honorato.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác.
Rodrigo e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Presb. Cláudio e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Moisés C.,

Arthur. Ataliba, Emanoel, Robson
R. Próxima semana: Robson S.,
J. Cláudio, Marcelo, Ataliba, An-
tônio N.



Pastoral

Nos últimos anos, nós brasileiros,
estamos estarrecidos com uma suces-
são interminável de casos de corrup-
ção envolvendo diferentes setores dos
poderes legislativo, executivo e judi-
ciário. Episódios como o mensalão, a
máfia das ambulâncias, as falcatruas
envolvendo dezenas de empreiteiras,
a máfia na Petrobras. E os escânda-
los vão se sucedendo um após outro.

Que os políticos brasileiros são, em
grande número, indivíduos destituídos
de um caráter íntegro e valores sóli-
dos é fato notório há muito tempo. O
que impressiona atualmente é a quan-
tidade de funcionários públicos e mem-
bros do judiciário que têm enlameado
a sua reputação ao se envolverem com
as mais diferentes irregularidades. Por
outro lado, alguns segmentos do se-
tor privado não têm ficado para trás.
Não são poucos aqueles que partici-
pam de fraudes, golpes e tramas sór-
didas com o intuito de lesar o poder
público e a população. Junte-se a tudo
isto o fato de que as condenações dos
corruptos têm sido raras e a impuni-
dade continua sendo a norma.

Diante dessas constatações do-
lorosas, nos perguntamos neste iní-
cio de ano, o que se pode fazer. Será
que tem solução? O salmo 11 pode
nos ajudar a enfrentar toda essa si-
tuação. O salmo 11 fala de uma pes-
soa que vive dentro de uma socieda-
de em decadência moral. Uma socie-
dade marcada por forte corrupção.
Diante desse contexto de corrupção
e decadência moral, o salmista se
volta para o Senhor, entendendo que
somente Ele pode lidar e tratar de um
assunto tão delicado como este.

Diante de tanta coisa errada, per-
gunta o salmista: “destruídos os fun-
damentos, que poderá fazer o justo?”
(versículo 3). A palavra “fundamentos”
é uma referência à lei e à ordem que
existe na sociedade. Quando estes prin-
cípios que estabelecem a ordem na so-
ciedade começam a não valer mais, tudo
começa a ruir e não há mais esperança
de uma estabilidade social.

Que fundamentos seriam estes? Rev. José Marcos de Oliveira Silva

Coisas básicas como a sexualidade,
o respeito ao próximo, a honestida-
de, etc. Quando uma sociedade não
tem princípios e normas para a sexu-
alidade, a estrutura familiar fica toda
comprometida. Quando não existe
honestidade numa sociedade, todos
são suspeitos até que se prove o con-
trário. Se todos são suspeitos cai por
terra a confiança, a dignidade, a honra
e o respeito. As relações ficam detur-
padas. Quando não existe respeito
pelo próximo, criam-se leis absurdas.

Por mais que lutemos contra essa
filosofia que permeia a nossa socie-
dade, chegamos diante de situações
que parece impossível fazermos algu-
ma coisa. A sensação é de que toda
a nossa força, toda a nossa inteligên-
cia, toda a nossa vontade são nulas.

“Quando os fundamentos são
destruídos, que poderá fazer o jus-
to?” Diante desta postura de deses-
perança, nasce a expectativa de que
somente Deus pode fazer alguma coi-
sa. Por isso que a partir do versículo 4
o salmista descreve a Deus no seu
governo e domínio. Apesar da aparen-
te situação desastrosa do mundo a
sua volta, ele diz que “O Senhor é jus-
to, ele ama a justiça” (versículo 7).
Mesmo que a sociedade se corrompa,
mesmo que o nível de decadência mo-
ral e de fé seja absurdo e atinja o mais
baixo padrão, Deus é poderoso e jus-
to, recompensará a justiça e trará juízo
sobre a maldade. A justiça é algo agra-
dável a Deus, e a falta dela produz in-
dignação e ira no nosso Senhor.

Diante deste cenário, o salmista
voltou-se para Deus em oração. O
socorro e a esperança dele estavam
no Senhor. Todas as expectativas dele
residiam em Deus. Que assim também
aconteça com cada um de nós. Quan-
do nos depararmos com situações de
injustiças e em contextos de corrup-
ção, e não tivermos condições de agir
ou de fazer alguma coisa, devemos
expor diante de Deus a nossa súpli-
ca, e Ele, no Seu tempo agirá.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 40:1-17
e) Hino Congregacional nº 33

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 102:1-2
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson Lousan

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 130
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 68

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

POSLÚDIO

“Destruídos os fundamentos, o que poderá
fazer o justo?” (Salmo 11:3)

Aniversariantes da Semana
19/01 Heloá Kamila Furtado Oliveira ................................................
19/01 Sóstenes Aranha Cavalcante .................................................
20/01 Wanildete Neri de Barros Ferreira ..........................................
20/01 Patrícia Vieira da Silva Santos ...............................................
21/01 Lucas Brasiliense Resende.....................................................
21/01 Jéssika Ribeiro Couto ............................................................
23/01 Cleime Claudino Braga ..........................................................
23/01 Débora Kátia Eller Viana Mendes ...........................................
23/01 Dayse Kelly Eller Viana Santos ..............................................
23/01 Amanda Regina Sardenberg Soares .......................................
23/01 Jessé Resende ......................................................................

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Antônia; Pró-

ximo domingo: Diva e Noraci.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Alice,
esposa do Sr. Nilo; dona Lília
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de
Melo; dona Sônia Maria Maga-
lhães, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da irmã Darcy; Na-
tália Pignata, sobrinha da Fabíola;
Patrícia Vieira (3358-5160);
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes;
Sr. José Ferreira.


