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Pastoral

A ressurreição de Cristo é o
evento culminante que coroou o
êxito da missão do Filho. A morte e
a ressurreição de Cristo são os dois
pilares sobre os quais repousa, com
segurança, o edifício da nossa fé.
Sob o prisma apologético (defesa
da fé), a ressurreição ocupa a po-
sição mais destacada.

Na crucificação, a cabeça da
serpente foi esmagada, cumprindo
fielmente o proto evangelho (primei-
ro anúncio do evangelho) proferido
em Gênesis 3:15. Na ressurreição,
o grande inimigo, a morte, foi ple-
namente vencido (1ª Coríntios
15:54). A ressurreição de Cristo
completou a Sua obra de Reden-
ção. Segundo Edward McKendree
Bounds, pastor metodista norte-
americano do século dezenove: “A
ressurreição de Cristo é a pedra
fundamental da arquitetura de
Deus, é o coroamento do sistema
bíblico, o milagre dos milagres. A
ressurreição salva do escárnio a
crucificação e imprime à cruz gló-
ria indizível”.

Em 1ª Coríntios 15:17 depreen-
demos que sem a ressurreição de
Cristo ainda estaríamos em nossos
pecados sob o poder tirânico da
morte. Se Cristo não ressuscitou
dentre os mortos, o pecado preva-
leceu sobre Ele e nós também. Se
Jesus permaneceu no túmulo, en-
tão quando nós morrermos perma-
neceremos lá também.

A ressurreição de Cristo é a ga-
rantia de que Sua obra expiatória
ao nosso favor foi plenamente efi-
caz e aceita pelo Pai. Ele morreu

pelos nossos pecados e ressusci-
tou para a nossa justificação. A fé
cristã está alicerçada na ressur-
reição gloriosa e sobrenatural do
Filho de Deus, testemunhada e
anunciada como sendo a vitória
sobre o pecado e a morte para to-
dos aqueles que crêem: “Onde
está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu agui-
lhão?” (1ª Coríntios 15:55).

Há algumas implicações práticas
da ressurreição para a igreja de to-
das as épocas: a) Ela é a garantia
de nossa ressurreição e imortalida-
de; b) Por meio dela Deus confir-
mou a pessoa e obra de Seu filho;
c) É a garantia da obra intercessória
de Cristo; d) Comunica poder à
mensagem do Evangelho.

Que Deus nos ajude a continu-
amente celebrarmos a gloriosa res-
surreição de nosso Salvador, Cristo
Jesus. De acordo com Edward
McKendree Bounds: “A ressurreição
de Cristo destrona a tirania da mor-
te, destrói seu terror e vence seu
domínio, mantém anjos guardando
nosso túmulo, semeia esperança e
imortalidade na ruína. Sua ressur-
reição abre para nós um caminho
através do sombrio domínio da
morte; através dela a corrupção
se veste de incorruptibilidade e a
mortalidade se reveste de imorta-
lidade. A morte é tragada, nossos
lábios moribundos cantam a can-
ção da vitória, e o momento da
morte transforma-se no momento
da coroação”.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Atos 2:22-24
b) Hino Congregacional nº 272
c) Oração
d) Leitura Bíblica: João 20:1-10
e) Hino Congregacional nº 269

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Hebreus 2:17-18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

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

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Elizeu

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Alexandro

b) Cantata Coral Canto Livre
Coroai

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

POSLÚDIO

A imprescindível Ressurreição de Cristo

Rev. Jefferson Batista Neres

“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda
permaneceis em vossos pecados” (1ª Coríntios 15:17)

Aniversariantes da Semana
27/03 Wanda Cesar de Arruda ........................................................
28/03 Mirian da Silva Couto ............................................................
28/03 Paulo Estevão Santiago Teixeira ...........................................
28/03 Salvina Gomes de Almeida ....................................................
29/03 Antônia Maria Ferreira da Silva ..............................................
29/03 Gilvânia Abreu Pires ..............................................................
30/03 José Ferreira .........................................................................
30/03 Victoria Machado Couto .........................................................
31/03 Valéria Gonçalves Ribeiro Couto ............................................
02/04 Bruno Vieira Santos ..............................................................
02/04 Domingos de Jesus Magalhães ...............................................

MATUTINO

CELEBRAÇÃO DA RESSURREIÇÃO

Porque Ele vive podemos

ADORAR a Deus por sua misericórdia
a) Convite: Lamentações 3:21-23
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Marcos 16:1-11
e) Coral Cantares

CONFESSAR e ter os caminhos
aplainados
a) Leitura bíblica, em Uníssono:

Hebreus 12:12-13
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível, de Confissão

EXALTÁ-LO por sua inefável Salvação
a) Equipe de Cânticos

EDIFICADOS por sua contundente
Palavra
a) Leitura Bíblica: 1ª Coríntios 15:17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Coral Cantares
e) Ministração da Santa Ceia
f) Hino Congregacional nº 299

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

Culto de Louvor
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Culto de LouvorRESSURREIÇÃO
“E, se não há ressurreição de

mortos, então, Cristo não ressus-
citou. E, se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa pregação, e vã, a nos-
sa fé” (1ª Coríntios 15:20). Hoje ha-
verá uma programação especial pela
ressurreição de Cristo que consta do
seguinte: a) Às 7 horas, culto e San-
ta Ceia; b) Das 8 às 8h40, no Salão
Branco, um delicioso café da manhã,
somente  para os que participarão do
culto matutino; c) Às 18h30, Cantata
pelo Coral Canto Livre.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a Assem-

bleia Geral Extraordinária da Igreja
para reunir-se próximo domingo, às
9 horas em nosso templo, para deli-
berar sobre as seguintes matérias: a)
eleição e/ou reeleição de dez diáco-
nos. Estão com o mandato vencendo
em 15 de maio de 2016 os irmãos:
Anderson Lousan do Nascimento
Poubel, Ataliba Candido Resende,
Emanoel Araújo da Silva, Evandro
Ferreira de Assunção, Júlio Bastos de
Araújo e Marcelo Alves de Oliveira
Honorato; b) eleição e/ou reeleição
de dois presbíteros. Estão com o man-
dato vencendo em 1° de maio de
2016 os irmãos: Cícero Celso de
Sousa e Marcus Kleber Eler Viana.

JANTAR DE CASAIS
Em 10 de abril (sábado), às 20

horas, no Salão Branco, haverá o pri-
meiro “Jantar de Casais” deste ano.
O preletor será o Rev. Milton, pastor
auxiliar da Igreja Presbiteriana Cen-
tral em Goiânia-GO. Temos realizado
diversas atividades com os casais, nas
quais temos tratado de variados te-
mas importantes atinentes a salutar
convivência familiar. A inscrição será
de R$ 40,00 e poderá ser efetuada
com a Equipe de Casais. A primeira
parte será uma devocional. A segun-
da parte de sociabilização. Faça a sua
inscrição.

CLASSE DE CASAIS
As matrículas da nova temporada

da Classe de Casais estão abertas.
Não houveram inscrições suficientes
para iniciar a classe na Escola Domini-
cal de hoje. Os interessados deverão
procurar as Superintendentes e/ou as
Secretárias da Escola Dominical.

CATECÚMENOS
As aulas da nova temporada da

Classe de Catecúmenos começarão
hoje, em sua Classe, em uma sala da
Galeria do Templo.

CLASSE II
Em virtude dos preparativos da

Cantata pelo Canto Livre, hoje, a aula
da Classe II acontecerá no Salão Social.

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

em sua sala haverá uma reunião do
Conselho. Todos os senhores pasto-
res e presbíteros estão convocados.

GRUPO FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de se-

tembro deste ano, em Caldas Novas-
GO, o Encontro da Terceira Idade, or-
ganizado pela Secretaria Sinodal da
Terceira Idade. O investimento indi-
vidual para participar do Encontro
será de R$ 735,00. Para os irmãos que
começarem a pagar em março, esse
valor será dividido em sete vezes de
R$ 105,00. Os interessados deverão
procurar a dona Marta Resende ou a
dona Lúcia Magali.

ENCONTRO DA FEDERAÇÃO SAF
Próximo sábado, haverá o encon-

tro da Federação de SAF’s na Igreja
Presbiteriana de Brazlândia, às 15
horas. Sairemos da porta do Templo
pontualmente, às 14 horas. Todas as
sócias estão convidadas.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um expressivo meio

de graça pelo qual o crente muito se

tar andamento das aulas e o eficien-
te aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças porta-
rem Bíblias para participarem das ati-
vidades do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas resi-
dências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 17/04: Classe I – Presb. Isra-
el; Classe II – Rev. Jefferson; Classe
III – Wanildete; Classe IV – Rev. Ale-
xandro; Classe de Jovens – Fabrício;
Adolescentes – Hugo Ferreira. Cate-
cúmenos – Lição 2.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

17/04. Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV – Perguntas 7 e 8, Breve
Catecismo: Decretos de Deus; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 4; Classe de
Adolescentes, Lição nº 6. Catecúme-
nos, Lição 2.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Próximo domingo: Presb.

Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Leonardo;

Próximo domingo: Diác. Robson e
Diác. Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Noraci e Presb. Cláudio.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N., Geazi,

Emanoel, Moisés F; Próxima sema-
na: Wanderlúcio, Robson R., Moisés C.
Tiago B.

CHAZINHO
Hoje: Neuza Barros e Leila; Pró-

ximo domingo: Rosângela e Conceni.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, Presb. Sóstenes; Às 20
horas, Jaderson e família; Quinta-
feira, às 21 horas, Carla e Alex.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Milena; Quinta-feira, às
20 horas, Pedro Santana.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, o irmão José Ferreira;
Quinta-feira, às 14 horas, dona
Julieta Braga.

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; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson; dona
Elza Ely, mãe do Presb. Lutércio; dona
Maria Grippe; dona Marilene, mãe da
Josilene; dona Marluce, esposa do Sr.
Takeo; dona Raquel de Melo; dona
Romaninha; 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);
Pedro, filho do Dilmar; Rafaela, so-
brinha da Hélia; Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Clauden-
nes; Sr. José Antônio Pereira, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul, es-
poso dona Alfa.



edifica. Por isso, nenhum crente em
Cristo poderá deixar de participar.
“Isto é o meu corpo... isto é o meu
sangue. Comei e bebei deles
todos”, nos diz o Senhor Jesus Cris-
to. Tal sacramento será ministrado no
próximo domingo. Portanto, temos
uma semana para nos preparar.

UPA
Próxima sexta-feira haverá mais

uma programação especial com os
adolescentes. Haverá um debate com
o tema Tentação Virtual. Será às 20
horas no Salão Social. Todos estão
convidados a participar.

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

na 3ª Congregação em Águas Lindas-
GO, assistindo pastoralmente aque-
les irmãos.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo qual

Deus fala ao coração do crente. Mui-
tas vezes, ensinando-o como desfru-
tar do seu poder e da sua misericór-
dia. Ou, às vezes, advertindo o cren-
te sobre negligências ou displicênci-
as prejudiciais ao devido e necessá-
rio crescimento espiritual. Nesta quar-
ta-feira, às 20 horas, daremos conti-
nuidade aos Estudos sobre os Encon-
tros que será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça. Quan-

do nos dobramos em oração compre-
endemos a majestade de Deus e a li-
mitação humana. Precisamos orar. Ten-
do em vista a importância do exercício
da oração vamos todos participar da
reunião de orações que nesta quar-
ta-feira será dirigida pela UPH.

LISTA DOS DIZIMISTAS
No que diz respeito ao dízimo não

há meio termo, somos fiéis ou infiéis.
O dízimo passa pela mordomia Cris-

tã, que é a administração correta de
todos os bens que Deus colocou à
nossa disposição. Em decorrência da
fidelidade da maioria, a Casa do Te-
souro tem condições de desempenhar
o trabalho do Senhor com ousadia e
desembaraço financeiro. Que o nos-
so Deus Provedor continue com as
suas bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infi-
éis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, A Humilhação do

Redentor: encarnação e sofrimento,
pela editora Cultura Cristã, o Dr. Rev.
Heber Carlos de Campos trata sobre
a doutrina dos estados de Cristo (hu-
milhação e exaltação). Defende que
esta doutrina é absolutamente neces-
sária para haver o entendimento da
doutrina da redenção do pecador. A
execução dos ofícios de Cristo, ou
seja, o profético, o sacerdotal e o real,
tornava necessários tanto o estado
de humilhação como o de exaltação.
Como diz o próprio autor, “A necessi-
dade do estado de humilhação é para
que os benefícios dos ofícios de Jesus
pudessem ser aplicados a nós”. Com-
preender a humilhação de Cristo, a
começar de sua encarnação e vida de
sofrimento, é condição para que você
compreenda também os benefícios
que são seus em Cristo. Compene-
trar-se desse sofrimento só aumenta
a compreensão da profundidade do
amor de Deus.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 108: Quais são os de-

veres exigidos no segundo manda-
mento? Resposta: Os deveres exigi-
dos no segundo mandamento são: o
receber, observar e guardar, puros e
inalterados, todo o culto e todas as
ordenanças religiosas que Deus ins-
tituiu na sua Palavra, especialmente

a oração e ações de graças em nome
de Cristo; a leitura, a prédica, e o
ouvir da Palavra; a administração e a
recepção dos sacramentos; o gover-
no e a disciplina da igreja; o ministé-
rio e a sua manutenção; o jejum reli-
gioso, o jurar em nome de Deus e o
fazer os votos a Ele; bem como o de-
saprovar, detestar e opor-nos a todo
o culto falso, e, segundo a posição e
vocação de um, o remover tal culto e
todos os símbolos de idolatria. Refe-
rências: Deuteronômio 32:43; Mateus
28:20; 1ª Timóteo 6:13-14; Filipenses
4:6; Efésios 5:20; Deuteronômio
17:18-19; Atos 15:21; 2ª Timóteo
4:2; Atos 10:33; Mateus 28:19, 16:18
e 18:15-17; 1ª Coríntios 12:28;
Efésios 4:11-12; Joel 2:12; 1ª
Coríntios 7:5; Deuteronômio 6:13;
Salmo 76:11; Atos 17:16-17; Salmo
16:4; Deuteronômio 7:5; Isaías 30:22.

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 tra-
balho. Os cartões estão em um dos
aparadores na saída do nosso tem-
plo. Disque paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que re-

cebemos aos nossos visitantes. Espe-
ramos que se sintam bem entre nós e
que a fé que celebramos juntos pos-
sa encher as suas vidas de alegria e
esperança. Sejam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-

neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguin-
te link: http://www.ipb.org.br/radio.

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

saio, após a Escola Dominical. Para
maior desempenho do Coral Perfeito
Louvor, ensaiaremos também todas
as quartas - feiras, às 20 horas; b)
Escalas:  BERÇÁRIO – Hoje: Lilian
Lima e Silvana Pereira; Próximo do-
mingo: Karine e Noraci; MATERNAL 1
e 2: (manhã ): Antônia e Kataryne;
Próximo domingo (manhã e noite):
Andréia e Karen Cerqueira; Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c) Culto
Infantil: Hoje, devido a Cantata de
Páscoa do Canto Livre, as crianças
permanecerão com seus pais no Tem-
plo. O predinho estará fechado; Pró-
ximo domingo: Culto Mirim, Liturgia:
Gabriel Moura, Louvor: Mateus Ca-
valcante e Odara Cieslak e Mensa-
gem: Diác. Emanuel Araújo; d)
Juniores 1: Hoje, permanecerão com
seus pais no templo apreciando a
Cantata de Páscoa; Próximo domin-
go: Culto Mirim; e) Classe Única:
Hoje, teremos uma aula especial so-
bre a Páscoa, após a abertura da
Escola Dominical, as crianças deve-
rão se dirigir a sala do Culto Mirim;
f) Sábado Legal: No próximo sába-
do, das 14h30 às 17 horas, para cri-
anças de 4 a 11 anos, desenvolve-
remos o tema: Super Cinco que tra-
ta do Plano da Salvação. Teremos
também oficinas de artes, jogos e
brincadeiras. Incentive a participação
de seus filhos; g) UCP: Dia 9 de abril
ocorrerá a programação: Dia de
Aventuras. O inicio será às 9 horas e
o enceramento às 16 horas, na resi-
dência do casal, Jânio e Andreia. Sai-
remos da porta do Templo, às 8 ho-
ras; h) Queridos Pais: Para o salu-



edifica. Por isso, nenhum crente em
Cristo poderá deixar de participar.
“Isto é o meu corpo... isto é o meu
sangue. Comei e bebei deles
todos”, nos diz o Senhor Jesus Cris-
to. Tal sacramento será ministrado no
próximo domingo. Portanto, temos
uma semana para nos preparar.

UPA
Próxima sexta-feira haverá mais
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adolescentes. Haverá um debate com
o tema Tentação Virtual. Será às 20
horas no Salão Social. Todos estão
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te sobre negligências ou displicênci-
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todos os bens que Deus colocou à
nossa disposição. Em decorrência da
fidelidade da maioria, a Casa do Te-
souro tem condições de desempenhar
o trabalho do Senhor com ousadia e
desembaraço financeiro. Que o nos-
so Deus Provedor continue com as
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Salão Social, semanalmente.
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seja, o profético, o sacerdotal e o real,
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trar-se desse sofrimento só aumenta
a compreensão da profundidade do
amor de Deus.
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ouvir da Palavra; a administração e a
recepção dos sacramentos; o gover-
no e a disciplina da igreja; o ministé-
rio e a sua manutenção; o jejum reli-
gioso, o jurar em nome de Deus e o
fazer os votos a Ele; bem como o de-
saprovar, detestar e opor-nos a todo
o culto falso, e, segundo a posição e
vocação de um, o remover tal culto e
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rências: Deuteronômio 32:43; Mateus
28:20; 1ª Timóteo 6:13-14; Filipenses
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17:18-19; Atos 15:21; 2ª Timóteo
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e 18:15-17; 1ª Coríntios 12:28;
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Coríntios 7:5; Deuteronômio 6:13;
Salmo 76:11; Atos 17:16-17; Salmo
16:4; Deuteronômio 7:5; Isaías 30:22.

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 tra-
balho. Os cartões estão em um dos
aparadores na saída do nosso tem-
plo. Disque paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que re-

cebemos aos nossos visitantes. Espe-
ramos que se sintam bem entre nós e
que a fé que celebramos juntos pos-
sa encher as suas vidas de alegria e
esperança. Sejam bem-vindos.
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Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-

neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguin-
te link: http://www.ipb.org.br/radio.

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

saio, após a Escola Dominical. Para
maior desempenho do Coral Perfeito
Louvor, ensaiaremos também todas
as quartas - feiras, às 20 horas; b)
Escalas:  BERÇÁRIO – Hoje: Lilian
Lima e Silvana Pereira; Próximo do-
mingo: Karine e Noraci; MATERNAL 1
e 2: (manhã ): Antônia e Kataryne;
Próximo domingo (manhã e noite):
Andréia e Karen Cerqueira; Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c) Culto
Infantil: Hoje, devido a Cantata de
Páscoa do Canto Livre, as crianças
permanecerão com seus pais no Tem-
plo. O predinho estará fechado; Pró-
ximo domingo: Culto Mirim, Liturgia:
Gabriel Moura, Louvor: Mateus Ca-
valcante e Odara Cieslak e Mensa-
gem: Diác. Emanuel Araújo; d)
Juniores 1: Hoje, permanecerão com
seus pais no templo apreciando a
Cantata de Páscoa; Próximo domin-
go: Culto Mirim; e) Classe Única:
Hoje, teremos uma aula especial so-
bre a Páscoa, após a abertura da
Escola Dominical, as crianças deve-
rão se dirigir a sala do Culto Mirim;
f) Sábado Legal: No próximo sába-
do, das 14h30 às 17 horas, para cri-
anças de 4 a 11 anos, desenvolve-
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Pastoral

A ressurreição de Cristo é o
evento culminante que coroou o
êxito da missão do Filho. A morte e
a ressurreição de Cristo são os dois
pilares sobre os quais repousa, com
segurança, o edifício da nossa fé.
Sob o prisma apologético (defesa
da fé), a ressurreição ocupa a po-
sição mais destacada.

Na crucificação, a cabeça da
serpente foi esmagada, cumprindo
fielmente o proto evangelho (primei-
ro anúncio do evangelho) proferido
em Gênesis 3:15. Na ressurreição,
o grande inimigo, a morte, foi ple-
namente vencido (1ª Coríntios
15:54). A ressurreição de Cristo
completou a Sua obra de Reden-
ção. Segundo Edward McKendree
Bounds, pastor metodista norte-
americano do século dezenove: “A
ressurreição de Cristo é a pedra
fundamental da arquitetura de
Deus, é o coroamento do sistema
bíblico, o milagre dos milagres. A
ressurreição salva do escárnio a
crucificação e imprime à cruz gló-
ria indizível”.

Em 1ª Coríntios 15:17 depreen-
demos que sem a ressurreição de
Cristo ainda estaríamos em nossos
pecados sob o poder tirânico da
morte. Se Cristo não ressuscitou
dentre os mortos, o pecado preva-
leceu sobre Ele e nós também. Se
Jesus permaneceu no túmulo, en-
tão quando nós morrermos perma-
neceremos lá também.

A ressurreição de Cristo é a ga-
rantia de que Sua obra expiatória
ao nosso favor foi plenamente efi-
caz e aceita pelo Pai. Ele morreu

pelos nossos pecados e ressusci-
tou para a nossa justificação. A fé
cristã está alicerçada na ressur-
reição gloriosa e sobrenatural do
Filho de Deus, testemunhada e
anunciada como sendo a vitória
sobre o pecado e a morte para to-
dos aqueles que crêem: “Onde
está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu agui-
lhão?” (1ª Coríntios 15:55).

Há algumas implicações práticas
da ressurreição para a igreja de to-
das as épocas: a) Ela é a garantia
de nossa ressurreição e imortalida-
de; b) Por meio dela Deus confir-
mou a pessoa e obra de Seu filho;
c) É a garantia da obra intercessória
de Cristo; d) Comunica poder à
mensagem do Evangelho.

Que Deus nos ajude a continu-
amente celebrarmos a gloriosa res-
surreição de nosso Salvador, Cristo
Jesus. De acordo com Edward
McKendree Bounds: “A ressurreição
de Cristo destrona a tirania da mor-
te, destrói seu terror e vence seu
domínio, mantém anjos guardando
nosso túmulo, semeia esperança e
imortalidade na ruína. Sua ressur-
reição abre para nós um caminho
através do sombrio domínio da
morte; através dela a corrupção
se veste de incorruptibilidade e a
mortalidade se reveste de imorta-
lidade. A morte é tragada, nossos
lábios moribundos cantam a can-
ção da vitória, e o momento da
morte transforma-se no momento
da coroação”.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Atos 2:22-24
b) Hino Congregacional nº 272
c) Oração
d) Leitura Bíblica: João 20:1-10
e) Hino Congregacional nº 269

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Hebreus 2:17-18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

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

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Elizeu

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Alexandro

b) Cantata Coral Canto Livre
Coroai

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

POSLÚDIO

A imprescindível Ressurreição de Cristo

Rev. Jefferson Batista Neres

“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda
permaneceis em vossos pecados” (1ª Coríntios 15:17)

Aniversariantes da Semana
27/03 Wanda Cesar de Arruda ........................................................
28/03 Mirian da Silva Couto ............................................................
28/03 Paulo Estevão Santiago Teixeira ...........................................
28/03 Salvina Gomes de Almeida ....................................................
29/03 Antônia Maria Ferreira da Silva ..............................................
29/03 Gilvânia Abreu Pires ..............................................................
30/03 José Ferreira .........................................................................
30/03 Victoria Machado Couto .........................................................
31/03 Valéria Gonçalves Ribeiro Couto ............................................
02/04 Bruno Vieira Santos ..............................................................
02/04 Domingos de Jesus Magalhães ...............................................

MATUTINO

CELEBRAÇÃO DA RESSURREIÇÃO

Porque Ele vive podemos

ADORAR a Deus por sua misericórdia
a) Convite: Lamentações 3:21-23
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Marcos 16:1-11
e) Coral Cantares

CONFESSAR e ter os caminhos
aplainados
a) Leitura bíblica, em Uníssono:

Hebreus 12:12-13
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível, de Confissão

EXALTÁ-LO por sua inefável Salvação
a) Equipe de Cânticos

EDIFICADOS por sua contundente
Palavra
a) Leitura Bíblica: 1ª Coríntios 15:17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Coral Cantares
e) Ministração da Santa Ceia
f) Hino Congregacional nº 299

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

Culto de LouvorRESSURREIÇÃO
“E, se não há ressurreição de

mortos, então, Cristo não ressus-
citou. E, se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa pregação, e vã, a nos-
sa fé” (1ª Coríntios 15:20). Hoje ha-
verá uma programação especial pela
ressurreição de Cristo que consta do
seguinte: a) Às 7 horas, culto e San-
ta Ceia; b) Das 8 às 8h40, no Salão
Branco, um delicioso café da manhã,
somente  para os que participarão do
culto matutino; c) Às 18h30, Cantata
pelo Coral Canto Livre.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a Assem-

bleia Geral Extraordinária da Igreja
para reunir-se próximo domingo, às
9 horas em nosso templo, para deli-
berar sobre as seguintes matérias: a)
eleição e/ou reeleição de dez diáco-
nos. Estão com o mandato vencendo
em 15 de maio de 2016 os irmãos:
Anderson Lousan do Nascimento
Poubel, Ataliba Candido Resende,
Emanoel Araújo da Silva, Evandro
Ferreira de Assunção, Júlio Bastos de
Araújo e Marcelo Alves de Oliveira
Honorato; b) eleição e/ou reeleição
de dois presbíteros. Estão com o man-
dato vencendo em 1° de maio de
2016 os irmãos: Cícero Celso de
Sousa e Marcus Kleber Eler Viana.

JANTAR DE CASAIS
Em 10 de abril (sábado), às 20

horas, no Salão Branco, haverá o pri-
meiro “Jantar de Casais” deste ano.
O preletor será o Rev. Milton, pastor
auxiliar da Igreja Presbiteriana Cen-
tral em Goiânia-GO. Temos realizado
diversas atividades com os casais, nas
quais temos tratado de variados te-
mas importantes atinentes a salutar
convivência familiar. A inscrição será
de R$ 40,00 e poderá ser efetuada
com a Equipe de Casais. A primeira
parte será uma devocional. A segun-
da parte de sociabilização. Faça a sua
inscrição.

CLASSE DE CASAIS
As matrículas da nova temporada

da Classe de Casais estão abertas.
Não houveram inscrições suficientes
para iniciar a classe na Escola Domini-
cal de hoje. Os interessados deverão
procurar as Superintendentes e/ou as
Secretárias da Escola Dominical.

CATECÚMENOS
As aulas da nova temporada da

Classe de Catecúmenos começarão
hoje, em sua Classe, em uma sala da
Galeria do Templo.

CLASSE II
Em virtude dos preparativos da

Cantata pelo Canto Livre, hoje, a aula
da Classe II acontecerá no Salão Social.

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

em sua sala haverá uma reunião do
Conselho. Todos os senhores pasto-
res e presbíteros estão convocados.

GRUPO FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de se-

tembro deste ano, em Caldas Novas-
GO, o Encontro da Terceira Idade, or-
ganizado pela Secretaria Sinodal da
Terceira Idade. O investimento indi-
vidual para participar do Encontro
será de R$ 735,00. Para os irmãos que
começarem a pagar em março, esse
valor será dividido em sete vezes de
R$ 105,00. Os interessados deverão
procurar a dona Marta Resende ou a
dona Lúcia Magali.

ENCONTRO DA FEDERAÇÃO SAF
Próximo sábado, haverá o encon-

tro da Federação de SAF’s na Igreja
Presbiteriana de Brazlândia, às 15
horas. Sairemos da porta do Templo
pontualmente, às 14 horas. Todas as
sócias estão convidadas.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um expressivo meio

de graça pelo qual o crente muito se

tar andamento das aulas e o eficien-
te aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças porta-
rem Bíblias para participarem das ati-
vidades do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas resi-
dências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 17/04: Classe I – Presb. Isra-
el; Classe II – Rev. Jefferson; Classe
III – Wanildete; Classe IV – Rev. Ale-
xandro; Classe de Jovens – Fabrício;
Adolescentes – Hugo Ferreira. Cate-
cúmenos – Lição 2.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

17/04. Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV – Perguntas 7 e 8, Breve
Catecismo: Decretos de Deus; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 4; Classe de
Adolescentes, Lição nº 6. Catecúme-
nos, Lição 2.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Próximo domingo: Presb.

Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Leonardo;

Próximo domingo: Diác. Robson e
Diác. Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Noraci e Presb. Cláudio.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N., Geazi,

Emanoel, Moisés F; Próxima sema-
na: Wanderlúcio, Robson R., Moisés C.
Tiago B.

CHAZINHO
Hoje: Neuza Barros e Leila; Pró-

ximo domingo: Rosângela e Conceni.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, Presb. Sóstenes; Às 20
horas, Jaderson e família; Quinta-
feira, às 21 horas, Carla e Alex.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Milena; Quinta-feira, às
20 horas, Pedro Santana.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, o irmão José Ferreira;
Quinta-feira, às 14 horas, dona
Julieta Braga.

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; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson; dona
Elza Ely, mãe do Presb. Lutércio; dona
Maria Grippe; dona Marilene, mãe da
Josilene; dona Marluce, esposa do Sr.
Takeo; dona Raquel de Melo; dona
Romaninha; 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);
Pedro, filho do Dilmar; Rafaela, so-
brinha da Hélia; Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Clauden-
nes; Sr. José Antônio Pereira, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul, es-
poso dona Alfa.



Pastoral

A ressurreição de Cristo é o
evento culminante que coroou o
êxito da missão do Filho. A morte e
a ressurreição de Cristo são os dois
pilares sobre os quais repousa, com
segurança, o edifício da nossa fé.
Sob o prisma apologético (defesa
da fé), a ressurreição ocupa a po-
sição mais destacada.

Na crucificação, a cabeça da
serpente foi esmagada, cumprindo
fielmente o proto evangelho (primei-
ro anúncio do evangelho) proferido
em Gênesis 3:15. Na ressurreição,
o grande inimigo, a morte, foi ple-
namente vencido (1ª Coríntios
15:54). A ressurreição de Cristo
completou a Sua obra de Reden-
ção. Segundo Edward McKendree
Bounds, pastor metodista norte-
americano do século dezenove: “A
ressurreição de Cristo é a pedra
fundamental da arquitetura de
Deus, é o coroamento do sistema
bíblico, o milagre dos milagres. A
ressurreição salva do escárnio a
crucificação e imprime à cruz gló-
ria indizível”.

Em 1ª Coríntios 15:17 depreen-
demos que sem a ressurreição de
Cristo ainda estaríamos em nossos
pecados sob o poder tirânico da
morte. Se Cristo não ressuscitou
dentre os mortos, o pecado preva-
leceu sobre Ele e nós também. Se
Jesus permaneceu no túmulo, en-
tão quando nós morrermos perma-
neceremos lá também.

A ressurreição de Cristo é a ga-
rantia de que Sua obra expiatória
ao nosso favor foi plenamente efi-
caz e aceita pelo Pai. Ele morreu

pelos nossos pecados e ressusci-
tou para a nossa justificação. A fé
cristã está alicerçada na ressur-
reição gloriosa e sobrenatural do
Filho de Deus, testemunhada e
anunciada como sendo a vitória
sobre o pecado e a morte para to-
dos aqueles que crêem: “Onde
está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu agui-
lhão?” (1ª Coríntios 15:55).

Há algumas implicações práticas
da ressurreição para a igreja de to-
das as épocas: a) Ela é a garantia
de nossa ressurreição e imortalida-
de; b) Por meio dela Deus confir-
mou a pessoa e obra de Seu filho;
c) É a garantia da obra intercessória
de Cristo; d) Comunica poder à
mensagem do Evangelho.

Que Deus nos ajude a continu-
amente celebrarmos a gloriosa res-
surreição de nosso Salvador, Cristo
Jesus. De acordo com Edward
McKendree Bounds: “A ressurreição
de Cristo destrona a tirania da mor-
te, destrói seu terror e vence seu
domínio, mantém anjos guardando
nosso túmulo, semeia esperança e
imortalidade na ruína. Sua ressur-
reição abre para nós um caminho
através do sombrio domínio da
morte; através dela a corrupção
se veste de incorruptibilidade e a
mortalidade se reveste de imorta-
lidade. A morte é tragada, nossos
lábios moribundos cantam a can-
ção da vitória, e o momento da
morte transforma-se no momento
da coroação”.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Atos 2:22-24
b) Hino Congregacional nº 272
c) Oração
d) Leitura Bíblica: João 20:1-10
e) Hino Congregacional nº 269

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Hebreus 2:17-18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

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

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Elizeu

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Alexandro

b) Cantata Coral Canto Livre
Coroai

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

POSLÚDIO

A imprescindível Ressurreição de Cristo

Rev. Jefferson Batista Neres

“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda
permaneceis em vossos pecados” (1ª Coríntios 15:17)

Aniversariantes da Semana
27/03 Wanda Cesar de Arruda ........................................................
28/03 Mirian da Silva Couto ............................................................
28/03 Paulo Estevão Santiago Teixeira ...........................................
28/03 Salvina Gomes de Almeida ....................................................
29/03 Antônia Maria Ferreira da Silva ..............................................
29/03 Gilvânia Abreu Pires ..............................................................
30/03 José Ferreira .........................................................................
30/03 Victoria Machado Couto .........................................................
31/03 Valéria Gonçalves Ribeiro Couto ............................................
02/04 Bruno Vieira Santos ..............................................................
02/04 Domingos de Jesus Magalhães ...............................................

MATUTINO

CELEBRAÇÃO DA RESSURREIÇÃO

Porque Ele vive podemos

ADORAR a Deus por sua misericórdia
a) Convite: Lamentações 3:21-23
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Marcos 16:1-11
e) Coral Cantares

CONFESSAR e ter os caminhos
aplainados
a) Leitura bíblica, em Uníssono:

Hebreus 12:12-13
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível, de Confissão

EXALTÁ-LO por sua inefável Salvação
a) Equipe de Cânticos

EDIFICADOS por sua contundente
Palavra
a) Leitura Bíblica: 1ª Coríntios 15:17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Coral Cantares
e) Ministração da Santa Ceia
f) Hino Congregacional nº 299

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

Culto de Louvor


