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Pastoral

Ao observar rapidamente a Igreja
Primitiva somos conduzidos a con-
cluir que os primeiros cristãos não
tinham tantos problemas. Somos
tentados a inferir que era uma igre-
ja perfeita. Mas a Igreja Primitiva
padecia dos mesmos problemas que
enfrentamos: heresias, hipocrisias,
rivalidades e imoralidades. O seu di-
ferencial era a fidelidade bíblica e o
triunfo, pelo Senhor da igreja, Cris-
to Jesus. Esta igreja nos direciona
para algumas verdades preciosas:

1ª) Uma igreja biblicamente
viva está apegada a sã doutrina:
Um dos maiores desafios da Igreja Cris-
tã do século 21 é ser verdadeiramen-
te bíblica. Vivemos em uma socieda-
de plural. Temos de “respeitar”, acei-
tar todas as religiões como verdadei-
ras, as orientações sexuais como le-
gítimas e se adequar a inversão de
valores. A Palavra salva, edifica e san-
tifica os servos de Deus, mas os so-
fismas (mentiras com aparência de
verdade) os conduzirão para a des-
truição. De acordo com o pastor e
escritor presbiteriano, Rev. Augustus
Nicodemus: “O erro religioso envene-
na as almas e desvia o povo dos
retos caminhos de Deus. Devemos ser
pacientes e tolerantes, mas nunca ao
preço de comprometermos o ensino
claro do Evangelho”.

Os absolutos têm sido gradati-
vamente removidos. Cristo não ro-
gou ao Pai que tirasse a igreja do
mundo, mas que a livrasse do mal.
Os cristãos estão no mundo e é onde
devem estar. Somos sal e luz no
ambiente que Deus nos colocou. Por
causa de Cristo, o crente faz toda
a diferença. Rev. Jefferson Batista Neres

2ª) Uma igreja biblicamente
viva desfruta da comunhão: Co-
munhão, Koinonia no grego significa
aquilo que temos e compartilhamos.
Em decorrência da comunhão, os
cristãos do primeiro século vendiam
as suas propriedades e o produto
era distribuído, a medida que alguém
tinha necessidade. O chamado de
Jesus aos cristãos não é o mesmo
para o jovem rico. Nem todos têm
esse chamado. A “doutrina” que pro-
íbe a possessão da propriedade pri-
vada é marxista e não cristã. Estes
versículos nos desafiam a olhar para
a necessidade do nosso irmão com
generosidade e solidariedade.

3ª) Uma igreja biblicamente
viva é ativa na evangelização: A
igreja não vive apenas para si mes-
ma e suas demandas. Possui um olhar
voltado para o mundo aflito. Está
empenhada de corpo e alma na obra
de evangelização. O somatório da
doutrina, comunhão e adoração ale-
gre era a pregação da Boa Nova do
Céu aos perdidos. Nossa ação
evangelística é o meio usado por Deus
para fazer a Sua mensagem chegar
ao mundo. Quem salva e insere na
igreja é Jesus Cristo: “E o Senhor
lhes acrescentava diariamente os
que iam sendo salvos” (vs. 47).

Que Deus nos ajude a continu-
armos trilhando pelo caminho da
verdade. Que Deus nos ajude a ser-
mos uma igreja genuinamente bíbli-
ca, desvencilhada das mentiras e
sutilezas de um mundo caído e das
artimanhas malignas. Que sejamos
uma igreja biblicamente viva.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 5
e) Hino Congregacional nº 3

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 6:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. José Francelino

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 10:17-31
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 114

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

POSLÚDIO

Uma Igreja Biblicamente Viva
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no

partir do pão e nas orações… Enquanto isso, acrescentava-lhes o
Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos” (Atos 2:42 e 47)

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Sr. Fernando;

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Robson R., Sr.

Elizeu Couto, J. Francelino, Sr. Geazi,
Sr. Emanuel; Próxima semana: Ange-
lo, Moisés C., Claudennes, Wanderlú-
cio e Moiséis F.

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia; Próximo domin-

go: dona Diva e dona Izabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 20 horas, Elias e Míriam;
Quinta-feira, às 20 horas, Cleomar
e Waldênia.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, José Ferreira da
Silva.

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. Moisés
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
Darcy; Natália 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.

Aniversariantes da Semana
04/02 Hugo Teixeira Vasconcelos ..................................................... 8137-6568
05/02 Igor de Souza de Andrade.... CAVP – Rua 12 – Chácara 144/1 – Casa 26
05/02 Felipe Barros S. Pires ........................................ C 5 – Lote 12 – Ap. 605
06/02 Saul Pereira Nogueira .....Q. 300 – Conj. 9 – Casa 10 – Recanto das Emas
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ACAMPAMENTO JOVENS 2016
Estamos no aproximando do pe-

ríodo do Carnaval. O Conselho deman-
dou grande parte da verba para a
realização do acampamento da UPA
e UMP da próxima sexta-feira até ter-
ça-feira, na Chácara Recanto
Damando. O valor simbólico dos par-
ticipantes da sede é de R$ 70,00 e
das Congregações R$ 40,00. As ins-
crições serão encerradas hoje, depois
do culto. As vagas são limitadas. Os
interessados favor procurar o Hugo
Ferreira, a Priscilla Arruda ou o Celso
Augusto.

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Dominical,

as plenárias da SAF, UPH, UMP e UPA
ocorrerão respectivamente, Sala da
Classe I, Sala da Classe II, Sala da
Mocidade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos só-
cios gera prejuízos às referidas reu-
niões.

JUNTA DIACONAL
Hoje, depois do culto à noite, na

sala da Classe II haverá uma reunião
da Junta Diaconal. É importante a
participação de todos os diáconos
para melhor implementação das deli-
berações.

REPAGINAÇÃO DO SITE
O site da igreja está em processo

de repaginação. Hoje, depois do cul-
to à noite, o Diác. Robson Santos e o
Presb. Sandro irão fotografar os diá-
conos, presbíteros, pastores e dire-
torias da Sociedades Internas e De-
partamentos, a fim de atualizar as
imagens do site.

REUNIÃO DE OBREIROS
Próxima quinta-feira, a partir das

14h30, no Salão Social, haverá uma
reunião administrativa com os pasto-
res e obreiros de nossa igreja.

PLANO DE AÇÃO
Em uma das mesinhas da saída

do templo está disponível os impres-
sos do Plano de Ação 2016. É um por
família.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramen-

tos instituídos pelo Senhor Jesus. É

um santo sinal e um selo do Pacto da
Graça, por meio do qual recebemos
graça da parte de Deus. A sua práti-
ca é essencial para o crescimento na
fé. Participar da Santa Ceia é dever
de todo aquele que verdadeiramen-
te crê no Senhor Jesus, que se santi-
fica e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram
pelo Batismo e Pública Profissão de
Fé. Conforme nosso bom costume, te-
remos uma semana para nos prepa-
rar para participarmos da Ceia do
Senhor: “Examine-se, pois, o ho-
mem a si mesmo, e, assim, coma
do pão, e beba do cálice” (1ª
Coríntios 11:28).

RETORNO DOS CORAIS
Em nosso país, o mês de janeiro

é reconhecido e aceito como o mês
de férias, em virtude do calendário
das instituições escolares. Depois de
um período necessário de viagens e
descanso dos integrantes dos corais
e de muitos irmãos, próximo domin-
go, o Coral Cantares e Coral Canto
Livre retornarão às suas atividades
no louvor ao Senhor. Que Deus conti-
nue abençoando o trabalho de todos
esses queridos irmãos: “Aleluia!
Cantai ao Senhor um novo cântico
e o seu louvor, na assembleia dos
santos” (Salmo 149:1).

ESCOLA DE MÚSICA
“Cantai ao Senhor um cântico

novo, porque ele tem feito mara-
vilhas; a sua destra e o seu braço
santo lhe alcançaram vitória” (Sal-
mo 98:1). As novas matrículas da Es-
cola de Música para o próximo semes-
tre já estão abertas e são limitadas.
Poderão ser efetuadas junto aos pro-
fessores Hofmann, Nathália e Mateus.
São 8 vagas para o piano e 7 vagas
para o violão. A 2ª IPT está custean-
do bolsas para investimento nos ir-
mãos que, efetivamente, usarão suas
habilidades musicais no culto a Deus.
É importante ressaltar que a igreja
arcará com 50% das mensalidades
para membros dizimistas.

ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª IPT

em 2016 está agendado para os dias
24 a 26 de junho, na cidade de Cal-

o conteúdo dos mesmos mandamen-
tos e as divinas razões anexas a al-
guns deles para lhes dar maior força.

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.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem entre
nós e que a fé que celebramos jun-
tos possa encher as suas vidas de
alegria e esperança. Sejam bem-vin-
dos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Retorna seus

ensaios hoje, após a Escola Domini-
cal, na Sala do Culto Mirim; b)
Escalas:BERÇÁRIO – Hoje: Noraci e
Karine; Próximo domingo: Priscila e
Wesdna Barros; MATERNAL 1 (Manhã
e Noite) – Hoje: Antônia Silva e Jaciara
Gonçalves; Próximo domingo: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves; MATER-
NAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo; Próxi-
mo domingo: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante. Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avise com ante-
cedência, para que não haja prejuízo
no ensino das crianças;c) Culto Mi-
rim: Hoje, após o momento de cânticos,

na sala do culto mirim, para crianças
de 4 a 11 anos. Dirigente: Ev. Ana Eliza;
Próximo domingo: culto infantil, diri-
gente: Ev. Ana Eliza;  d) Escala de
Férias – Escola Dominical: Hoje:
Eliete e Camila Almeida (3 a 7 anos);
Raíssa e Saulo Novaes (8 a 10 anos);
Próximo domingo, classe única para
crianças de 4 a 11 anos: Ev. Ana Eliza;
Observação: As crianças de 11 e 12
anos participarão das aulas da UPA,
neste período de férias;e) Treina-
mento: Sabendo da importância de
nos prepararmos para a obra que
Deus nos confiou, a Coordenação do
Ministério da Infância preparou um
treinamento especial para toda a sua
equipe, no dia 13 de fevereiro, das 8
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das Novas-GO, na Pousada do IPÊ.
Há 15 vagas. O preletor será o Rev.
Cleômenes Anacleto. Tratará do
tema: O Significado do Casamento.
O valor do Encontro será de R$
950,00, valor que poderá ser parce-
lado. Faça a sua inscrição com a Carol
ou a Tânia.

JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamen-

te com as suas famílias, exercem
uma função de extrema importân-
cia na edificação da igreja de Cris-
to. Os oficiais têm uma missão dire-
tamente conferida pelo Senhor da
Igreja, Cristo Jesus. Para iniciarmos
o ano com comunhão e reafirmação
de propósito no trabalho do Se-
nhor, dia 13 de fevereiro, a partir
das 20 horas, no Salão Branco, ha-
verá um jantar de oficiais e suas
esposas. Os irmãos que, por moti-
vo justo, estiverem impedidos de
participar deverão comunicar na
secretaria da igreja.

CLASSE DE CASAIS
As matrículas da nova temporada

da Classe de Casais estão abertas.
Os interessados favor procurar as Su-
perintendentes e/ou os Secretários
da Escola Dominical para efetivar a
sua matrícula.

CATECÚMENOS
As inscrições para a Classe de

Catecúmenos serão iniciadas hoje. Os
visitantes que desejam um maior com-
prometimento com o Senhor da Igre-
ja, Cristo Jesus, irmãos oriundos de
outra denominação recebidos pelo
Conselho e os que foram batizados
na infância que desejarem realizar a
sua pública profissão de fé, deverão
participar desta classe. As matrículas
poderão ser efetuadas com os secre-
tários da Escola Dominical.

ESPAÇO DE GRATIDÃO
O Boletim Dominical de nossa igre-

ja está à disposição dos irmãos para
partilhamento das bênçãos de Deus.
Se, porventura, algum membro quiser
compartilhar uma dádiva de Deus em
particular, favor enviar, até quarta-fei-
ra, a notinha de gratidão, a fim de ser
editada e inserida nos avisos do Bo-
letim.

CULTOS NOS LARES
Os irmãos que desejarem a reali-

zação de um culto de gratidão em
seus lares favor agendar com a se-
cretária da igreja, o Rev. Jefferson ou
a UPH, nas pessoas dos Presbs.
Pedro e Israel.

SECRETARIA
Durante as férias da Ana Paula, a

secretaria funcionará em horário es-
pecial, de terça a sexta-feira, das 8
às 12 horas. A responsável pelo aten-
dimento será a Ev. Ana Eliza.

GUARDIÃO
Neste mês de janeiro, o Diác. An-

tônio, sua esposa Antônia e os seus
filhos ocuparam a residência da igre-
ja. Eles serão os guardiões do templo
neste ano de 2016. A guarda da igre-
ja e a dispensa da cozinha estão sob
a responsabilidade deste casal. A es-
tes amados irmãos as nossas boas-
vindas seguidas de nossas súplicas a
Deus para que a nossa igreja e eles
sejam abençoados mutuamente.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedi-

entes na nossa igreja: Rev.
Jefferson, terças e sextas-feiras, das
8 às 12 horas; quartas e quintas-fei-
ras, das 14 às 18 horas; Rev. José
Marcos, terças às sextas-feiras, das
8 às 12 horas; Rev. Alexandro, ter-
ças às sextas-feiras, das 14 às 18
horas; Ev. Ana Eliza, terças às sex-
tas-feiras, das 08 às 12 horas; Te-
souraria, segundas às sextas-feiras,
das 8 às 12 horas.

REV. ALEXANDRO
A partir de hoje, o Rev. Alexandro

retornará de suas férias. A este ama-
do pastor e sua família as nossas
boas vindas seguidas de nossas sú-
plicas a Deus pelo êxito do seu tra-
balho.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos, no mo-

mento do culto, estará na 3ª Congre-
gação em Águas Lindas-GO, assistin-
do pastoralmente aqueles irmãos.

ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de Cristo é

um legado maravilhoso para a Igre-

ja. Pessoas de todos os tipos e de
todos os lugares do mundo antigo o
procuraram, movidas por diversas ra-
zões: curiosidade, necessidade, es-
perança, 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 pobre e o necessitado. Je-
sus tinha acesso a todos os níveis da
sociedade, desde a base até o topo,
como um elevador que vai do piso ao
teto de um edifício muito alto e desce
novamente, e, em cada nível da socie-
dade, Jesus dizia as palavras certas na
hora certa”. Portanto, vamos nos vol-
tar para as narrativas dos encontros
de Jesus, por meio do estudo bíblico,
nesta quarta-feira, às 20 horas, sob
a ministração do Rev. Jefferson.

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 tribulações. Por con-
ta destes difíceis momentos nos ve-
mos impotentes para tomar decisões
sérias, sem forças para agir, sufoca-
dos pela ansiedade, abatidos pela
tristeza e frustração. A oração nos
ajuda a direcionar a nossa atenção,
entendimento, esperança e discerni-
mento para o Deus da nossa Eterna
Redenção: “lançando sobre ele toda
a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós” (1ª Pedro 5:7). Mes-
mo que estejamos passando por um
tempo de bonança é importante orar.
Nas reuniões de orações temos a
oportunidade única de interceder a
favor dos nossos irmãos e cumprir os
preceitos 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 de-
voção vamos todos participar da reu-
nião de orações que nesta quarta-
feira, às 20h30, será dirigida pelo
Presb. Israel.

LISTA DOS 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 bí-
blico é que o coração precisa vir pri-
meiro para Deus, depois o bolso virá
naturalmente. Jesus expressou isso
de forma muito clara ao dizer que
“onde está o nosso tesouro, aí tam-
bém estará o nosso coração”
(Mateus 6:21). No que diz respeito ao
dízimo não há meio termo, somos fi-
éis ou infiéis. O dízimo passa pela mor-
domia Cristã, que é a administração
correta de todos os bens que Deus
colocou à nossa disposição. Em de-
corrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de
desempenhar 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 sensibilize os in-
fiéis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Reformado quer dizer mis-

sional, o Dr. Sam Logan reúne escri-
tores famosos e algumas joias ocul-
tas da igreja que, como Jesus, traba-
lham em lugares obscuros e servem
aos mais humildes entre os humildes.
Animadoramente, os autores da teo-
ria também a colocam em prática, en-
quanto os práticos pensam bíblica e
teologicamente sobre como a missão
molda sua obra. O resultado? Este li-
vro diversificado, que tem o objetivo
de dar ânimo, consciência, e, sim, tam-
bém emoções a uma séria prática
evangélica. “Quando as pessoas per-
guntam como ser reformado e ser mis-
sional ao mesmo tempo, este livro mos-
tra que ser reformado é intrinsecamente
ser missional. Escrito a partir de dife-
rentes perspectivas, com focos especí-
ficos, este livro é coerente com seu tí-
tulo quando nos desafia a ver, na práti-
ca, que realmente ser reformado e ser
missional são uma coisa só”. David
Charles Gomes, Chanceler, Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, São
Paulo, Brasil.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 100: Que pontos deve-

mos considerar nos dez mandamen-
tos? Resposta: Devemos considerar
nos dez mandamentos – o prefácio,
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Pastoral

Ao observar rapidamente a Igreja
Primitiva somos conduzidos a con-
cluir que os primeiros cristãos não
tinham tantos problemas. Somos
tentados a inferir que era uma igre-
ja perfeita. Mas a Igreja Primitiva
padecia dos mesmos problemas que
enfrentamos: heresias, hipocrisias,
rivalidades e imoralidades. O seu di-
ferencial era a fidelidade bíblica e o
triunfo, pelo Senhor da igreja, Cris-
to Jesus. Esta igreja nos direciona
para algumas verdades preciosas:

1ª) Uma igreja biblicamente
viva está apegada a sã doutrina:
Um dos maiores desafios da Igreja Cris-
tã do século 21 é ser verdadeiramen-
te bíblica. Vivemos em uma socieda-
de plural. Temos de “respeitar”, acei-
tar todas as religiões como verdadei-
ras, as orientações sexuais como le-
gítimas e se adequar a inversão de
valores. A Palavra salva, edifica e san-
tifica os servos de Deus, mas os so-
fismas (mentiras com aparência de
verdade) os conduzirão para a des-
truição. De acordo com o pastor e
escritor presbiteriano, Rev. Augustus
Nicodemus: “O erro religioso envene-
na as almas e desvia o povo dos
retos caminhos de Deus. Devemos ser
pacientes e tolerantes, mas nunca ao
preço de comprometermos o ensino
claro do Evangelho”.

Os absolutos têm sido gradati-
vamente removidos. Cristo não ro-
gou ao Pai que tirasse a igreja do
mundo, mas que a livrasse do mal.
Os cristãos estão no mundo e é onde
devem estar. Somos sal e luz no
ambiente que Deus nos colocou. Por
causa de Cristo, o crente faz toda
a diferença. Rev. Jefferson Batista Neres

2ª) Uma igreja biblicamente
viva desfruta da comunhão: Co-
munhão, Koinonia no grego significa
aquilo que temos e compartilhamos.
Em decorrência da comunhão, os
cristãos do primeiro século vendiam
as suas propriedades e o produto
era distribuído, a medida que alguém
tinha necessidade. O chamado de
Jesus aos cristãos não é o mesmo
para o jovem rico. Nem todos têm
esse chamado. A “doutrina” que pro-
íbe a possessão da propriedade pri-
vada é marxista e não cristã. Estes
versículos nos desafiam a olhar para
a necessidade do nosso irmão com
generosidade e solidariedade.

3ª) Uma igreja biblicamente
viva é ativa na evangelização: A
igreja não vive apenas para si mes-
ma e suas demandas. Possui um olhar
voltado para o mundo aflito. Está
empenhada de corpo e alma na obra
de evangelização. O somatório da
doutrina, comunhão e adoração ale-
gre era a pregação da Boa Nova do
Céu aos perdidos. Nossa ação
evangelística é o meio usado por Deus
para fazer a Sua mensagem chegar
ao mundo. Quem salva e insere na
igreja é Jesus Cristo: “E o Senhor
lhes acrescentava diariamente os
que iam sendo salvos” (vs. 47).

Que Deus nos ajude a continu-
armos trilhando pelo caminho da
verdade. Que Deus nos ajude a ser-
mos uma igreja genuinamente bíbli-
ca, desvencilhada das mentiras e
sutilezas de um mundo caído e das
artimanhas malignas. Que sejamos
uma igreja biblicamente viva.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 5
e) Hino Congregacional nº 3

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 6:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. José Francelino

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 10:17-31
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 114

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

POSLÚDIO

Uma Igreja Biblicamente Viva
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no

partir do pão e nas orações… Enquanto isso, acrescentava-lhes o
Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos” (Atos 2:42 e 47)

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Sr. Fernando;

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Robson R., Sr.

Elizeu Couto, J. Francelino, Sr. Geazi,
Sr. Emanuel; Próxima semana: Ange-
lo, Moisés C., Claudennes, Wanderlú-
cio e Moiséis F.

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia; Próximo domin-

go: dona Diva e dona Izabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 20 horas, Elias e Míriam;
Quinta-feira, às 20 horas, Cleomar
e Waldênia.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, José Ferreira da
Silva.

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. Moisés
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
Darcy; Natália 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.

Aniversariantes da Semana
04/02 Hugo Teixeira Vasconcelos ..................................................... 8137-6568
05/02 Igor de Souza de Andrade.... CAVP – Rua 12 – Chácara 144/1 – Casa 26
05/02 Felipe Barros S. Pires ........................................ C 5 – Lote 12 – Ap. 605
06/02 Saul Pereira Nogueira .....Q. 300 – Conj. 9 – Casa 10 – Recanto das Emas

ACAMPAMENTO JOVENS 2016
Estamos no aproximando do pe-

ríodo do Carnaval. O Conselho deman-
dou grande parte da verba para a
realização do acampamento da UPA
e UMP da próxima sexta-feira até ter-
ça-feira, na Chácara Recanto
Damando. O valor simbólico dos par-
ticipantes da sede é de R$ 70,00 e
das Congregações R$ 40,00. As ins-
crições serão encerradas hoje, depois
do culto. As vagas são limitadas. Os
interessados favor procurar o Hugo
Ferreira, a Priscilla Arruda ou o Celso
Augusto.

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Dominical,

as plenárias da SAF, UPH, UMP e UPA
ocorrerão respectivamente, Sala da
Classe I, Sala da Classe II, Sala da
Mocidade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos só-
cios gera prejuízos às referidas reu-
niões.

JUNTA DIACONAL
Hoje, depois do culto à noite, na

sala da Classe II haverá uma reunião
da Junta Diaconal. É importante a
participação de todos os diáconos
para melhor implementação das deli-
berações.

REPAGINAÇÃO DO SITE
O site da igreja está em processo

de repaginação. Hoje, depois do cul-
to à noite, o Diác. Robson Santos e o
Presb. Sandro irão fotografar os diá-
conos, presbíteros, pastores e dire-
torias da Sociedades Internas e De-
partamentos, a fim de atualizar as
imagens do site.

REUNIÃO DE OBREIROS
Próxima quinta-feira, a partir das

14h30, no Salão Social, haverá uma
reunião administrativa com os pasto-
res e obreiros de nossa igreja.

PLANO DE AÇÃO
Em uma das mesinhas da saída

do templo está disponível os impres-
sos do Plano de Ação 2016. É um por
família.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramen-

tos instituídos pelo Senhor Jesus. É

um santo sinal e um selo do Pacto da
Graça, por meio do qual recebemos
graça da parte de Deus. A sua práti-
ca é essencial para o crescimento na
fé. Participar da Santa Ceia é dever
de todo aquele que verdadeiramen-
te crê no Senhor Jesus, que se santi-
fica e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram
pelo Batismo e Pública Profissão de
Fé. Conforme nosso bom costume, te-
remos uma semana para nos prepa-
rar para participarmos da Ceia do
Senhor: “Examine-se, pois, o ho-
mem a si mesmo, e, assim, coma
do pão, e beba do cálice” (1ª
Coríntios 11:28).

RETORNO DOS CORAIS
Em nosso país, o mês de janeiro

é reconhecido e aceito como o mês
de férias, em virtude do calendário
das instituições escolares. Depois de
um período necessário de viagens e
descanso dos integrantes dos corais
e de muitos irmãos, próximo domin-
go, o Coral Cantares e Coral Canto
Livre retornarão às suas atividades
no louvor ao Senhor. Que Deus conti-
nue abençoando o trabalho de todos
esses queridos irmãos: “Aleluia!
Cantai ao Senhor um novo cântico
e o seu louvor, na assembleia dos
santos” (Salmo 149:1).

ESCOLA DE MÚSICA
“Cantai ao Senhor um cântico

novo, porque ele tem feito mara-
vilhas; a sua destra e o seu braço
santo lhe alcançaram vitória” (Sal-
mo 98:1). As novas matrículas da Es-
cola de Música para o próximo semes-
tre já estão abertas e são limitadas.
Poderão ser efetuadas junto aos pro-
fessores Hofmann, Nathália e Mateus.
São 8 vagas para o piano e 7 vagas
para o violão. A 2ª IPT está custean-
do bolsas para investimento nos ir-
mãos que, efetivamente, usarão suas
habilidades musicais no culto a Deus.
É importante ressaltar que a igreja
arcará com 50% das mensalidades
para membros dizimistas.

ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª IPT

em 2016 está agendado para os dias
24 a 26 de junho, na cidade de Cal-

o conteúdo dos mesmos mandamen-
tos e as divinas razões anexas a al-
guns deles para lhes dar maior força.

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.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem entre
nós e que a fé que celebramos jun-
tos possa encher as suas vidas de
alegria e esperança. Sejam bem-vin-
dos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Retorna seus

ensaios hoje, após a Escola Domini-
cal, na Sala do Culto Mirim; b)
Escalas:BERÇÁRIO – Hoje: Noraci e
Karine; Próximo domingo: Priscila e
Wesdna Barros; MATERNAL 1 (Manhã
e Noite) – Hoje: Antônia Silva e Jaciara
Gonçalves; Próximo domingo: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves; MATER-
NAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo; Próxi-
mo domingo: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante. Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avise com ante-
cedência, para que não haja prejuízo
no ensino das crianças;c) Culto Mi-
rim: Hoje, após o momento de cânticos,

na sala do culto mirim, para crianças
de 4 a 11 anos. Dirigente: Ev. Ana Eliza;
Próximo domingo: culto infantil, diri-
gente: Ev. Ana Eliza;  d) Escala de
Férias – Escola Dominical: Hoje:
Eliete e Camila Almeida (3 a 7 anos);
Raíssa e Saulo Novaes (8 a 10 anos);
Próximo domingo, classe única para
crianças de 4 a 11 anos: Ev. Ana Eliza;
Observação: As crianças de 11 e 12
anos participarão das aulas da UPA,
neste período de férias;e) Treina-
mento: Sabendo da importância de
nos prepararmos para a obra que
Deus nos confiou, a Coordenação do
Ministério da Infância preparou um
treinamento especial para toda a sua
equipe, no dia 13 de fevereiro, das 8
às 16 horas. Neste mesmo dia esta-
remos dando início aos trabalhos com
a equipe. Pedimos que confirmem
seus nomes com a Ev. Ana Eliza ou
Diac. Emanuel. Toda equipe está
CONVOCADA para este treinamento.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 07/02: Classe I – Sônia; Clas-
se II – Rev. Jefferson; Classe III –
Presb. Kleber; Classe IV – Fabrício;
Classe de Jovens e de Adolescen-
tes – Acampamento.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

07/02. Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV, Lilção Especial; Classe de
Jovens e Adolescentes, Lição no
Acampamento.

PREGADORES
Hoje e Próximo Domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo do-

mingo: Presb. Sóstenes.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hoffmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Leonardo e Júlio; Próximo

domingo: Diác. Arthur e Mauro.



Pastoral

Ao observar rapidamente a Igreja
Primitiva somos conduzidos a con-
cluir que os primeiros cristãos não
tinham tantos problemas. Somos
tentados a inferir que era uma igre-
ja perfeita. Mas a Igreja Primitiva
padecia dos mesmos problemas que
enfrentamos: heresias, hipocrisias,
rivalidades e imoralidades. O seu di-
ferencial era a fidelidade bíblica e o
triunfo, pelo Senhor da igreja, Cris-
to Jesus. Esta igreja nos direciona
para algumas verdades preciosas:

1ª) Uma igreja biblicamente
viva está apegada a sã doutrina:
Um dos maiores desafios da Igreja Cris-
tã do século 21 é ser verdadeiramen-
te bíblica. Vivemos em uma socieda-
de plural. Temos de “respeitar”, acei-
tar todas as religiões como verdadei-
ras, as orientações sexuais como le-
gítimas e se adequar a inversão de
valores. A Palavra salva, edifica e san-
tifica os servos de Deus, mas os so-
fismas (mentiras com aparência de
verdade) os conduzirão para a des-
truição. De acordo com o pastor e
escritor presbiteriano, Rev. Augustus
Nicodemus: “O erro religioso envene-
na as almas e desvia o povo dos
retos caminhos de Deus. Devemos ser
pacientes e tolerantes, mas nunca ao
preço de comprometermos o ensino
claro do Evangelho”.

Os absolutos têm sido gradati-
vamente removidos. Cristo não ro-
gou ao Pai que tirasse a igreja do
mundo, mas que a livrasse do mal.
Os cristãos estão no mundo e é onde
devem estar. Somos sal e luz no
ambiente que Deus nos colocou. Por
causa de Cristo, o crente faz toda
a diferença. Rev. Jefferson Batista Neres

2ª) Uma igreja biblicamente
viva desfruta da comunhão: Co-
munhão, Koinonia no grego significa
aquilo que temos e compartilhamos.
Em decorrência da comunhão, os
cristãos do primeiro século vendiam
as suas propriedades e o produto
era distribuído, a medida que alguém
tinha necessidade. O chamado de
Jesus aos cristãos não é o mesmo
para o jovem rico. Nem todos têm
esse chamado. A “doutrina” que pro-
íbe a possessão da propriedade pri-
vada é marxista e não cristã. Estes
versículos nos desafiam a olhar para
a necessidade do nosso irmão com
generosidade e solidariedade.

3ª) Uma igreja biblicamente
viva é ativa na evangelização: A
igreja não vive apenas para si mes-
ma e suas demandas. Possui um olhar
voltado para o mundo aflito. Está
empenhada de corpo e alma na obra
de evangelização. O somatório da
doutrina, comunhão e adoração ale-
gre era a pregação da Boa Nova do
Céu aos perdidos. Nossa ação
evangelística é o meio usado por Deus
para fazer a Sua mensagem chegar
ao mundo. Quem salva e insere na
igreja é Jesus Cristo: “E o Senhor
lhes acrescentava diariamente os
que iam sendo salvos” (vs. 47).

Que Deus nos ajude a continu-
armos trilhando pelo caminho da
verdade. Que Deus nos ajude a ser-
mos uma igreja genuinamente bíbli-
ca, desvencilhada das mentiras e
sutilezas de um mundo caído e das
artimanhas malignas. Que sejamos
uma igreja biblicamente viva.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 5
e) Hino Congregacional nº 3

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 6:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. José Francelino

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 10:17-31
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 114

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

POSLÚDIO

Uma Igreja Biblicamente Viva
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no

partir do pão e nas orações… Enquanto isso, acrescentava-lhes o
Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos” (Atos 2:42 e 47)

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Sr. Fernando;

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Robson R., Sr.

Elizeu Couto, J. Francelino, Sr. Geazi,
Sr. Emanuel; Próxima semana: Ange-
lo, Moisés C., Claudennes, Wanderlú-
cio e Moiséis F.

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia; Próximo domin-

go: dona Diva e dona Izabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 20 horas, Elias e Míriam;
Quinta-feira, às 20 horas, Cleomar
e Waldênia.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, José Ferreira da
Silva.

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. Moisés
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
Darcy; Natália 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.

Aniversariantes da Semana
04/02 Hugo Teixeira Vasconcelos .....................................................
05/02 Igor de Souza de Andrade.....................................................
05/02 Felipe Barros S. Pires ............................................................
06/02 Saul Pereira Nogueira ............................................................


