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Pastoral

Eleição de Oficiais
Os oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil são os pastores (presbíteros docentes), presbíteros regentes e diáconos. Os presbíteros
e os diáconos são membros da igreja local, enquanto que o pastor é
membro de um presbitério.
Os presbíteros regentes são os
representantes dos membros da
Igreja. São eleitos pela Assembleia
e ordenados pelo Conselho. Juntamente com o pastor, governam a
Igreja, zelam pela disciplina e demais interesses da Igreja, Art. 50
da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil – CI/IPB. Compete
ao presbítero levar ao conhecimento do Conselho as faltas que não
puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir
os novos convertidos, consolar os
aflitos e cuidar da infância e da juventude, orando pelos crentes e
com eles, Art. 51 da CI/IPB.
Os diáconos são oficiais eleitos
pela Igreja, ordenados e supervisionados pelo Conselho para dedicaremse especialmente à arrecadação de
ofertas para fins piedosos, cuidar dos
pobres, doentes e inválidos, manterem a ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, fiscalizar para que haja boa ordem na
casa de Deus e suas dependências,
conforme o Art. 53 da CI/IPB.
Na Escritura encontramos diversos textos que falam a respeito das
qualificações para o oficialato na
Igreja do Senhor Jesus Cristo (Atos
6:3; 1ª Timóteo 3:1-13, Tito 1:59, dentre outros). Nenhum homem
consegue preencher todos os re-

quisitos Bíblicos, mas este deve ser
o seu alvo. O que chama atenção é
que nas qualificações descritas na
Bíblia para o oficialato não se considera a situação financeira (rico ou
pobre), nível acadêmico ou intelectual, charme ou simpatia. As indicações apontam para atitude e caráter, testemunho e outros aspectos ligados à maturidade da fé. Para
uma escolha acertada, a Igreja deve
observar quem preenche mais os
quesitos bíblicos no seu dia a dia.
Os aspectos vinculados às qualificações dizem respeito à fé e
maturidade espiritual, não
neófito; à biblicamente orientada e
boa convivência familiar, cuida
bem de sua casa, esposo de uma
só mulher; ao bom testemunho
social, bom testemunho dos de
fora; relações interpessoais, não
espancador, hospitaleiro e capacidade de instruir e ensinar.
Hoje, a nossa igreja irá escolher,
pelo voto da Assembleia, dois presbíteros e dez diáconos. A decisão de
escolher oficiais é muito séria, pois a
eles será entregue a condução da
Igreja. Há três atitudes que devem
ser assumidas pelo membro da Igreja
quanto ao privilégio de votar e escolher seus oficiais: 1) Ore pelo processo de eleição; 2) Esteja presente no
dia da Assembleia; 3) Leia e medite
nos textos bíblicos e dê seu voto buscando honrar e glorificar ao seu Deus.
Que Deus ajude a nossa Igreja
a eleger homens que, já foram separados por Ele mesmo em Seu Conselho Eterno.
Rev. Jefferson Batista Neres
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ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério terreno, o Senhor Jesus encontrou-se com
diversas pessoas da sociedade de sua
época. Estes encontros foram extremamente marcantes para estas pessoas e, comunicam lições preciosas
para a cristandade de todos os tempos. Nesta quarta-feira, às 20 horas,
daremos continuidade aos Estudos sobre os Encontros de Jesus que será
ministrado pelo Rev. Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por uma profunda e amarga crise econômica, política, social e moral. O dever do crente é fazer a diferença. Não podemos
nos entregar as dificuldades. Por isso,
a necessidade de estarmos em constante e intensa oração. Tendo em
vista a importância do exercício da
oração vamos todos participar da reunião de orações que nesta quartafeira será dirigida pela UPA e UMP.
LISTA DOS DIZIMISTAS
Em virtude da fidelidade da maioria dos membros da 2ª IPT, existem 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.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Alegrem-se Todos os Povos, a partir de cuidadosa análise

bíblica, O Rev. John Piper demonstra que a adoração é o objetivo supremo da igreja e que o culto como
Deus o requer é combustível para
missões. O autor aborda o papel da
oração, o universalismo e o
aniquilacionismo, os incentivos da
soberana graça de Deus para evangelização e a nossa tarefa de pregar a povos ainda não alcançados.
Alegrem-se os povos ajudará estudantes de missões e os crentes em
geral a refletir a respeito da relação
entre igreja e missão e a respeito
da responsabilidade missionária de
cada crente.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 109: Quais são os
pecados proibidos no segundo
mandamento? Resposta: Os pecados proibidos no segundo mandamento são - o estabelecer,
aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer
culto religioso não instituído por
Deus; o fazer qualquer imagem de
Deus, de todas e quaisquer das três
pessoas, quer interiormente no
espírito, quer exteriormente em
qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma; toda
a adoração dela, ou de Deus nela
ou por meio dela; o fazer qualquer
imagem de deuses imaginários e
todo o culto ou serviço a eles pertencentes; todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto
de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e
adotadas por nós, quer recebidas
por tradição de outros, embora sob
o título de antiguidade, de costu-

me, de devoção, de boa intenção,
ou por qualquer outro pretexto; a
simonia, o sacrilégio; toda a negligência, desprezo, impedimento e
oposição ao culto e ordenanças
que Deus instituiu. Referências:
Números 15:39; Deuteronômio
13:6-8; Oséias 5:11; 1º Reis 11:33
e 12:23; Atos 17:29; Romanos
1:21-23, 25; Gálatas 4:8; Êxodo
32:5, 8; Colossenses 2:21-23;
Salmo 104:39; Mateus 15:9; 1ª
Pedro 1:8; Jeremias 44:17; Isaías
55:3-5; Gálatas 1:13-14; 1º
Samuel 13:12 e 15:21.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito
edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Vamos divulgar este trabalho. Os cartões estão em uma das mesinhas
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
juntos possa encher as suas vidas
de alegria e esperança. Sejam bemvindos.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,
músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio, após a Escola Dominical. Para
maior desempenho do Coral Perfeito Louvor, ensaiaremos também
todas as quartas-feiras, às 20
horas; Hoje as crianças participarão da liturgia. Pais tragam seus
filhos as 18 horas para colocarem
as togas; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Lilian Lima e Silvana Pereira; Próximo domingo: Wesdna e
Priscila Barros; MATERNAL 1 e 2:
(manhã ): Andréia e Karen; Próximo domingo (manhã e noite):
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcante; Observação: Queridos
professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avisem com antecedência, para que não haja prejuízo no ensino das crianças; c) Culto Infantil: Hoje – Culto Mirim:
Liturgia: Gabriel Moura, Louvor:
Mateus Cavalcante e Odara Cieslak
e Mensagem: Diác. Emanuel Araújo; Próximo domingo: Culto Infantil, Dirigentes: Equipe 2: (3-5 anos)
Milena Caires e Luisa Neri; (6-8
anos) Évila Cavalcante e Deborah
Pires; d) Juniores 1: Hoje, após a
participação do Perfeito Louvor deverão se dirigir à sala do Culto Mirim; Próximo domingo: aula na sala
do Culto Mirim, após o momento
de cânticos; e) UCP: Próximo sábado ocorrerá a programação: Dia
de Aventuras. O início será às 9
horas e o enceramento às 16 horas, na residência do casal, Jânio
e Andreia. Sairemos da porta do
Templo, às 8 horas. Faça sua inscrição até hoje no final do culto;

PREGADORES
Pastoral

f) UCP: Noite do Pijama – No dia
15 de abril, haverá uma programação muito esperada pelas crianças de nossa Igreja: Noite do
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ADORAÇÃO
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 Sônia, irmã do
Sr. Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (96727688); Lília, irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira (3358-5160); Pedro, filho do Dilmar; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Gomes, pai da Hélia; Sr. José Antônio
Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.
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de Louvor

Convite: Salmo 29:1-2
Hino Congregacional nº 19
Oração
Leitura Bíblica: Salmo 28:1-9
Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 116:5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Moisés C.
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 2:1-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
02/04
03/04
04/04
05/04
05/04
05/04
05/04
06/04
07/04
07/04
07/04
08/04
09/04

Bruno Vieira Santos ..............................................................
Olivamar Jesus de Andrade Cieslak .......................................
Paulo Caetano de Almeida .....................................................
Amani Felipe Andrade Cieslak ...............................................
Beatriz Rodrigues Machado ....................................................
Laura Silva Santos ................................................................
Sebastião de Barros ..............................................................
Alfa Mendes de NogueiraQ. ..................................................
Eduardo Araújo da Silva ........................................................
Natália Rodrigues Pereira Machado ........................................
Saulo Dias Pereira ................................................................
Waldenia Rosa de Oliveira .....................................................
Marluce Alves França Felix Miashiki ........................................

