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Pastoral

Mulher Presbiteriana
“Ó mulher virtuosa quem a achará? O seu valor
muito excede o de finas jóias” (Provérbios 31:10)
No segundo domingo do mês
de fevereiro agradecemos a
Deus a vida das Mulheres presentes nas Igrejas Presbiterianas em Estado Brasileiro. A
data, celebrada desde 1941, foi
separada para homenagear
aquelas mulheres que são verdadeiros instrumentos de Deus,
que buscam conduzir as suas
vidas de acordo com a Palavra
do Senhor, que está repleta de
exemplos de mulheres usadas
por Deus em vários contextos.
A Bíblia fala que o valor
de uma mulher virtuosa, honrada, excede ao de finas jóias, as mais especiais e
detalhadamente trabalhadas.
Beleza e formosura não se
comparam à beleza do coração de uma mulher que teme
a Deus. Como exemplo, podemos destacar o patriotismo de Débora, a constância
de Rute, o amor de Ana, a
capacidade de Abigail, a benevolência de Dorcas, e por
fim Maria, a escolhida por
Deus para ser mãe de Jesus.
A Bíblia nos fala que as

mulheres ofereciam hospitalidade aos profetas, agiam
com bondade para com os
pobres, contribuíram para o
conforto de Cristo, serviam a
igreja e colaboravam com
Paulo. Foram as mulheres que
ficaram até o último momento ao pé da cruz e também
as primeiras que visitaram
Seu túmulo. A ressurreição foi
primeiramente comunicada
por elas e estavam presentes na primeira reunião de
oração da igreja primitiva.
Como podemos ver, a mulher quando teme ao Senhor
é uma bênção para sua família, para sua igreja e para a
sociedade como um todo!
Agradecemos a Deus a vida
de todas as Mulheres Presbiterianas, em especial as da
2ª Igreja. Que Deus continue
dando força a cada uma delas para que continuem sendo este modelo de piedade e
compromisso com Deus.
Extraído, com adaptação do
Presb. Marcus Kleber

VISITAS
PASTORAIS
MULHER
PRESBITERIANA
Este
dia começou
a ser
comemoDo Rev.
Jefferson
– Terça-feirado
do 1º Congresso
Naciora, aàspartir
20 horas,
Ney e Valdenice;
nal
das SAFs, queàsfoi14h30,
realizado
no Davi;
ano
Quinta-feira,
Rev.
de
1941, na Igreja
Presbiteriana
do
Quinta-feira,
às 20
horas, AnderRiachuelo,
na cidade do Rio de Janeison e Nathália.
ro. O Supremo Concílio de 1954, reunido
em Recife-PE, atendendo ao peINTERCESSÃO
dido “O
da Senhor
Confederação
Nacional
do
o susterá
em seu
Trabalho
Feminino,
oficializou,
então,
leito de enfermidade, e da doença
o o2ºrestaurará”,
domingo de fevereiro
como Irmãos
o Dia
Salmo 41.3.
Nacional
da Mulher
Presbiteriana.
enfermos
pelos quais
devemosRenorar
demos
graças
a Deus
pela Mulher
e visitar:
Bernardo
Amariz,
neto da
Presbiteriana,
tem dedicado
toda
dona Márcia que
Amorim;
Cícero Viana,
sua
vida
à
causa
do
Senhor
Jesus,
e
tio do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Ele
a tem usado
da Igreja
PresManoel,
pai no
do seio
Presb.
Natanael;
biteriana
do Brasil.
Valorosa,
confiandona Edmeia,
avó
do Diác.
Moisés
te,
destemida
e
tantos
outros
Ferreira; Douglas Lousan, adjetitio do
vos que poderiam ser declinados para
Diác. Anderson; dona Alice, esposa
caracterizar esta mulher, que se codo Sr. Nilo; dona Lília Maciel; dona
loca absolutamente à disposição de
Maria Grippe; dona Marilene, mãe da
Deus.
Josilene; dona Marluce, esposa do
Sr. Takeo; dona Ocinéia; dona Raquel
À SIMONICA
de Melo; dona Sônia Maria MagaA irmã Simonica Emiliano de Soulhães, irmã do Sr. Domingos; dona
za Lima é pedagoga, Mestrando em
Te r e z i n h a Q u e i r o z ( 3 3 5 4 - 5 0 7 9 ) ;
Pedagogia Cristã, integra a Secretadona
Wylliene
(9672-7688);
Lília,
ria
Geral
do Trabalho
da Infância
–
irmã
da
Dra.
Leila;
Marize,
amiga
SGTI, membro da Igreja Presbiteria-da
Darcy;
Natália
sobrinha
na
do Bairro
São Pignata,
Marcos em
Belo Ho-da
Fabíola;
Patrícia
Vieira
(3358-5160);
rizonte - MG e atua como evangelista
Rafaela,
da Hélia;
Rev.
nas
escolas.sobrinha
Foi a palestrante
do curBenon
e
dona
Alzira
(3352-1274);
so de capacitação para os professoRosimeire
Couto; Sophia,
res
do Departamento
Infantilsobrinha
da 2ª
d
o
D
i
á
c
.
C
l
a
u
d
e
n
n
e s ;asSnossas
r. J o s é
IPT. A esta amada irmã
Ferreira.
boas
vindas.

Culto de Louvor

meados de novembro de 2015, o Departamento tem trabalhado, arduamente, para otimização da divulgação
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Aniversariantes da Semana

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Próximo domingo, depois da Escola Dominical, na Sala do Conselho
haverá uma reunião do Departamento de Comunicação. O referido Departamento é integrado pelos seguintes
irmãos: Rev. Jefferson; Presb.:
Sandro, Paulo, Cícero, Lusérgio e por
um membro das Sociedades Internas
e Departamentos da Igreja.
BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado deste mês, às
20 horas, na residência do casal: Diác.
Robson Santos e Patrícia, os casais da
nossa igreja estão convidados para o
primeiro Bate-Papo de Casais de
2016, sob o tema: Finanças: como
falar de dinheiro sem brigas. Durante o Bate-Papo dos casais haverá uma
programação direcionada para as crianças, no templo de nossa igreja. Os
interessados em participar, favor confirmar presença com a Equipe de Casais. Pedimos a todos a observação
da pontualidade, a fim de aproveitarmos da melhor maneira possível.
ASSISTENTE DO REGENTE
A Isabella Lumena será a assistente do regente do Coral Cantares,
Presb. Celso Alexandre. A esta querida irmã, as nossas boas vindas seguidas de súplicas a Deus pelo êxito
de seu trabalho.
CLASSE DE CASAIS
As matrículas da nova temporada
da Classe de Casais estão abertas.
Os interessados favor procurar as
Superintendentes 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 comprometimento 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 secretários da Escola Dominical.
SECRETARIA
Durante as férias da Ana Paula, a
secretaria funcionará em horário especial, de terça a sexta-feira, das 8
às 12 horas. A responsável pelo atendimento será a Ev. Ana Eliza.
ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedientes na nossa igreja: Rev.
Jefferson, terças e sextas-feiras, das
8 às 12 horas; quartas e quintas-feiras, das 14 às 18 horas; Rev. José
Marcos, terças às sextas-feiras, das
8 às 12 horas; Rev. Alexandro, terças às sextas-feiras, das 14 às 18
horas; Ev. Ana Eliza, terças às sextas-feiras, das 08 às 12 horas; Tesouraria, segundas às sextas-feiras,
das 8 às 12 horas.
REV. JOSÉ MARCOS
Desde ontem, o Rev. José Marcos
está em São Paulo-SP para a
solenidade de formatura do mestrado.
Razão pela qual estará ausente de
nossa igreja neste dia.
ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo qual
Deus fala ao coração do crente. Muitas
vezes, ensinando-o como desfrutar do
seu poder e da sua misericórdia. Ou,
às vezes, advertindo o crente sobre
negligências ou displicências prejudiciais ao devido e necessário crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, às 20
horas, daremos continuidade aos Estudos sobre os Encontros que será ministrado pelo Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora
de maior confusão, e esperança em
nosso momento de maior desânimo.
Nosso mundo não é um mundo de
constante caos controlado por forças
impessoais e do ocaso. Nosso destino não está sequer em nossas próprias mãos ou de outras pessoas.
Nosso Pai Celestial, que governa tudo
e todos, segura firme em nossas mãos
e nos conduz. Nós fazemos parte dos
planos redentores de Deus. Uma das
maneiras de nos conformar à Sua
perfeita vontade é por meio da oração. Portanto, vamos todos com alegria, gratidão e súplicas participar da
reunião de orações, próxima quartafeira, às 20h30 horas, no Salão Social que será dirigida pela SAF.

Deus de santo amor. Essa maneira de
entender e pregar a doutrina de Deus,
Wells acredita, protege a igreja de ser
cooptada pela cultura ou de tornarse uma subcultura de gueto. Décadas
de ensino de teologia são transformadas aqui em capítulos acessíveis,
práticos.

LISTA DOS DIZIMISTAS
No que diz respeito ao dízimo não
há meio termo, somos fiéis ou infiéis.
O dízimo passa pela mordomia Cristã, que é a administração correta de
todos os bens que Deus colocou à
nossa disposição. Em decorrência da
fidelidade da maioria, a Casa do Tesouro tem condições de desempenhar
o trabalho do Senhor com ousadia e
desembaraço financeiro. Que o nosso Deus Provedor continue com as
suas bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infiéis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

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

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro: Deus no Redemoinho,
como o santo amor de Deus reorienta o
nosso mundo, David Wells começa o
processo de relacionar à prática sua
influente crítica da cultura moderna e
da igreja. Aqui nós temos uma teologia prática para conduzir a vida da
igreja com base na realidade de um

CATECISMO MAIOR
Pergunta 102: Qual é o resumo
dos quatro mandamentos que contêm
o nosso dever para com Deus? Resposta: O resumo dos quatro mandamentos que contêm o nosso dever
para com Deus é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de
toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Referências: Lucas 10:27.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que recebemos aos nossos visitantes. Esperamos que se sintam bem entre nós e
que a fé que celebramos juntos possa encher as suas vidas de alegria e
esperança. Sejam bem-vindos.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâ-

PROFESSORES
Pastoral
Professores da Escola Dominical do

neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.
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VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 20 horas, Ney e Valdenice;
Quinta-feira, às 14h30, Rev. Davi;
Quinta-feira, às 20 horas, Anderson e Nathália.
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 Magalhães, irmã do Sr. Domingos; dona
Te r e z i n h a Q u e i r o z ( 3 3 5 4 - 5 0 7 9 ) ;
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
d o D i á c . C l a u d e n n e s ; S r. J o s é
Ferreira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 18:30-31
b) Hino Congregacional nº 7
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 19
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 25:6-7
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Rodrigo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Josué 4:19-24
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 318
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO
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15/02
16/02
16/02
16/02
18/02
19/02
19/02
19/02
20/02
20/02

Douglas Augusto Peres de Cerqueira ......................................
Meiriane Cavalcante Teixeira ..................................................
José Renato Benevides da Silva Filho ......................................
Saulo Santiago Teixeira .........................................................
Aldo Antônio Alves .................................................................
Augusta Gomes da Silva ........................................................
Emanoel Araújo da Silva Júnior ..............................................
Bárbara Torres Frazão ...........................................................
Jonathan Couto Kishima .........................................................
Rosimeire Silva Couto dos Santos ..........................................
Marcelo Alves de Oliveira Honorato ........................................
Mauro Cesar Cavalcante ........................................................
Thais Araújo de Andrade Frazão .............................................
Edson Azevedo Otaviano ........................................................
Daniel Alves de Oliveira .........................................................

