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Pastoral

Qual é uma das marcas mais
distintivas da epístola do após-
tolo Paulo aos Filipenses? A ale-
gria é uma das fortes e mais so-
bressalentes temáticas deste es-
crito paulino, inspirado pelo Espí-
rito Santo. A palavra alegria apa-
rece treze vezes na epístola. Fi-
lipenses é uma das cartas da pri-
são: Colossenses, Efésios, Fili-
penses e Filemom. Portanto, as
circunstâncias de Paulo não eram
favoráveis para se afirmar a ale-
gria cristã.

Na verdade, Paulo era o tipo de
pessoa que, sob o prisma humano
não tinha muitas razões para se
alegrar, pois, enfrentou oposições
implacáveis, tanto da parte dos pa-
gãos incrédulos quanto dos seus
compatrícios judeus (2ª Coríntios
11:22-27). Filipenses é o grande
estandarte da alegria que transbor-
da no meio da dor.

Quanto ao mais, assim en-
tão, agora então, alegrai-vos no
Senhor. A esfera em que a ale-
gria existe é na sua relação com
Senhor Jesus Cristo. A alegria que
Paulo descreve não é o mesmo
que felicidade, um mero sentimen-
to de alegria associada com even-
tos favoráveis. Na realidade, a ale-
gria persiste em face da fraque-

za, dor, sofrimento, até mesmo a
morte (Tiago 1:2). Paulo era por-
tador da alegria bíblica, a firme
convicção de que Deus sobera-
namente controla os aconteci-
mentos da vida para o bem dos
fiéis e de Sua glória.

A alegria bíblica produz uma
profunda confiança no futuro que
se baseia na confiança dos pro-
pósitos de Deus. Isso resulta em
qualquer ausência de medo final.
O resultado é um “estado de es-
pírito” sobrenaturalmente produ-
zido pelo Espírito Santo, fruto de
andar nele. A verdadeira alegria
está disponível para todos aque-
les que se achegam a Deus e se
submetem à Sua Palavra.

Queridos irmãos, que Deus
nos ajude a frutificar a verdadei-
ra alegria e regozijo espiritual. São
muitas as adversidades surpre-
endentes já superadas e muitas
que inexoravelmente atravessa-
remos, mas que em meio ao vale
da dor, a alegria do Senhor pre-
encha os nossos corações de for-
ças e esperança em nosso Reden-
tor. Alegria ultracircunstancial, é
o que o Senhor tem reservado
aos Seus filhos.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 27:4
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 25:1-22
e) Hino Congregacional nº 179

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 25:6-7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Emanoel

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Ordenação e Investidura Diaconato

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 2:11-20
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 400

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Gratidão e Inter-

cessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Da Alegria

Rev. Jefferson Batista Neres

“Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor;
Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos”

(Filipenses 3:1 e 4:4)

Aniversariantes da Semana
25/04 Vera Lucia Vidal ....................................................................
28/04 Karine Bastos de Araújo Matos ..............................................

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 15 horas, o casal
Ataliba e Lúcia; Sexta-feira, às
15 horas, a dona Maria Gripe.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Tífani;
Quinta-feira, às 20 horas, Letícia
Fontenele.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença 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 (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Patrícia Vieira (3358-5160); Pedro,
filho do Dilmar; Presb. Marcus
Kleber; 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 Pe-
reira, pai da Jane; Sr. José Ferreira;
Sr. Saul, esposo dona Alfa.
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ORDENAÇÃO E INVESTIDURA
Hoje, no culto à noite será a

Ordenação e/ou Investidura dos ir-
mãos eleitos na última Assembleia
Geral Extraordinária para o
Diaconato da nossa igreja: Douglas
Cerqueria, João Marques, Jorge
Santiago e Natan Machado.

CONSELHO
Todos os senhores, pastores

e presbíteros estão convocados
para as seguintes reuniões do
Conselho, em sua sala: a) Hoje,
às 17h30, para exame dos elei-
tos ao Diaconato, na última As-
sembleia Geral Extraordinária;
b) Próxima terça-feira, às 20
horas, para tratar de diversas
matérias administrativas.

JUNTA DIACONAL
Hoje, após o culto, na Sala

da Classe II, haverá reunião da
Junta Diaconal. Solicitamos aos
irmãos diáconos que, por favor,
não faltem para facilitar a im-
plementação das deliberações.

BATE-PAPO DE CASAIS
Dia 7 de maio, a partir das

20 horas, haverá o Bate-Papo
de Casais, sob o tema: Lidando
com as diferenças. Durante o
Bate-Papo ocorrerá uma progra-
mação direcionada para as cri-
anças, no templo de nossa igre-
ja. Os interessados em partici-
par, favor confirmar presença
com a Equipe de Casais. Pedi-
mos a todos a observação da

pontualidade, a fim de aprovei-
tarmos da melhor maneira pos-
sível o nosso tempo.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um expressi-

vo meio de graça, por meio do
qual o crente se edifica. Por isso,
nenhum crente em Cristo po-
derá deixar de participar. “Isto
é o meu corpo... isto é o meu
sangue. Comei e bebei deles
todos”, nos disse o Senhor Je-
sus Cristo. Tal sacramento será
ministrado no próximo domin-
go. Portanto, haberá uma se-
mana para nos preparar.

ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério

terreno, o Senhor Jesus encon-
trou-se com diversas pessoas da
sociedade de sua época. Estes
encontros foram extremamen-
te marcantes para estas pessoas
e, comunicam lições preciosas
para a cristandade de todos os
tempos. Nesta quarta-feira, às
20 horas, daremos continuida-
de aos Estudos sobre os Encon-
tros de Jesus que será ministra-
do 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 fa-
zer a diferença. Não podemos
nos entregar as dificuldades. Por
isso, a necessidade de estarmos

e Deborah Pires; Próximo Domin-
go: Culto Mirim; d) Juniores 1:
Hoje, no templo com os pais; Pró-
ximo domingo: após a participa-
ção do Perfeito Louvor na liturgia,
deverão se dirigir à sala do Culto
Mirim, não esqueçam a Bíblia, o
álbum e as tarefas; e) Coorde-
nação: Hoje (manhã e noite)  os
responsáveis pela coordenação
do Ministério da Infância são: Dé-
bora Mendes e Dic. Emanuel Ara-
újo;  f) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Mi-
nistério da Infância. Por isso, an-
tes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 01/05: Classe I –
Sônia; Classe II – Wesley;
Classe III – Rev. Jefferson;
Classe IV – Fabrício; Classe de
Jovens – Rev. Alexandro; Ado-
lescentes – Vanessa; Catecú-
menos – Presb. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 01/05. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
13 a 15, Breve Catecismo: Pe-
cado; Classe dos Jovens, Lição
nº 7; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 9; Catecúmenos, Lição 5.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Pró-

ximo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próxi-

mo domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác.

Arthur; Próximo domingo:
Diác. Júlio e Diác. Ângelo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernan-

do; Próximo domingo: Noraci
e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N.,

Emanoel, Moisés F., Geazi; Pró-
xima semana: Wanderlúcio,
Moisés C., Tiago B., Robson R.

CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia; Pró-

ximo domingo: Alenyr e Rosana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quin-

ta-feira, às 20 horas, Jordana
e família; Sexta-feira, às 20 ho-
ras, Neemias e Hayane.



em constante e intensa oração.
Tendo em vista a importância do
exercício da oração vamos to-
dos participar da reunião de ora-
ções que nesta quarta-feira será
dirigida pela UPA e UMP.

EV. ANA ELIZA
Desde sexta-feira, na Igreja

Presbiteriana de Natal-RN, pela
Secretaria Geral do Trabalho In-
fantil – SGTI, a Ev. Ana Eliza está
ministrando um treinamento para
professores do Departamento
Infantil. Retornará às suas ativi-
dades em nossa igreja, a partir
da próxima quarta-feira.

UPA
Próximo sábado haverá uma

programação especial com a
UPA. Será o CINE-UPA, às 20
horas, na sala dos adolescen-
tes. Todos os adolescentes es-
tão convidados a participar.

FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de

setembro deste ano, em Caldas
Novas-GO, o Encontro da Ter-
ceira Idade, organizado pela Se-
cretaria Sinodal da Terceira Ida-
de. O investimento individual
para participar do Encontro será
de R$ 735,00. Para os irmãos
que começarem a pagar em
abril, esse valor será dividido em
seis vezes de R$ 122,50. Os in-
teressados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona
Lúcia Magali.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o

Rev. José Marcos estará na Con-
gregação em Garapuava-MG e
no culto na Congregação em
Arinos-MG. Próxima quarta-fei-
ra, às 20 horas, no momento do
culto estará na Congregação em
Santa Maria-DF, assistindo pas-
toralmente àqueles irmãos.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Em virtude da fidelidade da

maioria dos membros da 2ª IPT,
existem condições de desempe-
nhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financei-
ro. Que o nosso Deus Provedor
continue com as suas bênçãos
repousadas sobre os dizimistas
fiéis e sensibilize os infiéis. Soli-
citamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Um Mundo Com Sig-

nificado, Benjamin e Jonathan
afirmam que um mundo com
significado habilmente integra
a complexidade encontrada na
literatura clássica com a bele-
za estética da descoberta ci-
entífica e a incompreensível ca-
pacidade da mente humana em
encontrar signif icado em
ambas. Neste interessante li-
vro, descobrimos que significa-
do é inerente à natureza em
todos os níveis.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 112: O que se exi-

ge no terceiro mandamento?
Resposta: No terceiro manda-
mento exige-se que o Nome de
Deus, os seus títulos, atributos,
ordenanças, a Palavra, os sacra-
mentos, a oração, os juramen-
tos, os votos, as sortes, suas
obras e tudo quanto por meio
do quê Deus se faz conhecido,
sejam santa e reverentemente
usados em nossos pensamen-
tos, meditações, palavras e es-
critos, por uma afirmação santa
de fé e um comportamento con-
veniente, para a glória de Deus
e para o nosso próprio bem e o
de nosso próximo. Referências:
Deuteronômio 28:58; Jeremias
4:2 e 32:39; Mateus 1:14, 3:16
e 6:9;  1ª Timóteo 2:8; Atos
1:24-26; 1ª Coríntios 10:28-
29; Filipenses 1:27; Colossen-
ses 3:17; 1ª Pedro 2:12 e
Apocalipse 15:3-4.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um ministé-
rio de evangelização e aconse-
lhamento que funciona 24 horas
por dia. Vamos divulgar este tra-
balho. 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 visi-

tantes. Esperamos que se sin-
tam 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 con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratui-
tamente, pelo seguinte link:
http://www.ipb.org.br/radio.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio, após a Escola Dominical. Para
maior desempenho do Coral Per-
feito Louvor, ensaiaremos tam-
bém todas as quartas-feiras, às
20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Karine Matos e Noraci
Bastos; Próximo domingo:
Wesdna e Priscila Barros; MATER-
NAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite):
Lição 5: Deus fez o gatinho, An-
dréia Santana e Karen Cerqueira;
Próximo domingo, Lição 6: O Pas-
sarinho é Obra do Criador (ma-
nhã e noite): Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante; Observa-
ção: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR, nos avi-
sem com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
Culto Infantil, Mensagem 6: Deus
é quem cuida, Dirigentes: Equipe
2: (3-5 anos) Milena Caires e Luisa
Neri; (6-8 anos) Évila Cavalcante



em constante e intensa oração.
Tendo em vista a importância do
exercício da oração vamos to-
dos participar da reunião de ora-
ções que nesta quarta-feira será
dirigida pela UPA e UMP.

EV. ANA ELIZA
Desde sexta-feira, na Igreja

Presbiteriana de Natal-RN, pela
Secretaria Geral do Trabalho In-
fantil – SGTI, a Ev. Ana Eliza está
ministrando um treinamento para
professores do Departamento
Infantil. Retornará às suas ativi-
dades em nossa igreja, a partir
da próxima quarta-feira.

UPA
Próximo sábado haverá uma

programação especial com a
UPA. Será o CINE-UPA, às 20
horas, na sala dos adolescen-
tes. Todos os adolescentes es-
tão convidados a participar.

FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de

setembro deste ano, em Caldas
Novas-GO, o Encontro da Ter-
ceira Idade, organizado pela Se-
cretaria Sinodal da Terceira Ida-
de. O investimento individual
para participar do Encontro será
de R$ 735,00. Para os irmãos
que começarem a pagar em
abril, esse valor será dividido em
seis vezes de R$ 122,50. Os in-
teressados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona
Lúcia Magali.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o

Rev. José Marcos estará na Con-
gregação em Garapuava-MG e
no culto na Congregação em
Arinos-MG. Próxima quarta-fei-
ra, às 20 horas, no momento do
culto estará na Congregação em
Santa Maria-DF, assistindo pas-
toralmente àqueles irmãos.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Em virtude da fidelidade da

maioria dos membros da 2ª IPT,
existem condições de desempe-
nhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financei-
ro. Que o nosso Deus Provedor
continue com as suas bênçãos
repousadas sobre os dizimistas
fiéis e sensibilize os infiéis. Soli-
citamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Um Mundo Com Sig-

nificado, Benjamin e Jonathan
afirmam que um mundo com
significado habilmente integra
a complexidade encontrada na
literatura clássica com a bele-
za estética da descoberta ci-
entífica e a incompreensível ca-
pacidade da mente humana em
encontrar signif icado em
ambas. Neste interessante li-
vro, descobrimos que significa-
do é inerente à natureza em
todos os níveis.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 112: O que se exi-

ge no terceiro mandamento?
Resposta: No terceiro manda-
mento exige-se que o Nome de
Deus, os seus títulos, atributos,
ordenanças, a Palavra, os sacra-
mentos, a oração, os juramen-
tos, os votos, as sortes, suas
obras e tudo quanto por meio
do quê Deus se faz conhecido,
sejam santa e reverentemente
usados em nossos pensamen-
tos, meditações, palavras e es-
critos, por uma afirmação santa
de fé e um comportamento con-
veniente, para a glória de Deus
e para o nosso próprio bem e o
de nosso próximo. Referências:
Deuteronômio 28:58; Jeremias
4:2 e 32:39; Mateus 1:14, 3:16
e 6:9;  1ª Timóteo 2:8; Atos
1:24-26; 1ª Coríntios 10:28-
29; Filipenses 1:27; Colossen-
ses 3:17; 1ª Pedro 2:12 e
Apocalipse 15:3-4.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um ministé-
rio de evangelização e aconse-
lhamento que funciona 24 horas
por dia. Vamos divulgar este tra-
balho. 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 visi-

tantes. Esperamos que se sin-
tam bem entre nós e que a fé
que celebramos juntos possa
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e esperança. Sejam bem-vindos.

RÁDIO IPB
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temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratui-
tamente, pelo seguinte link:
http://www.ipb.org.br/radio.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio, após a Escola Dominical. Para
maior desempenho do Coral Per-
feito Louvor, ensaiaremos tam-
bém todas as quartas-feiras, às
20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Karine Matos e Noraci
Bastos; Próximo domingo:
Wesdna e Priscila Barros; MATER-
NAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite):
Lição 5: Deus fez o gatinho, An-
dréia Santana e Karen Cerqueira;
Próximo domingo, Lição 6: O Pas-
sarinho é Obra do Criador (ma-
nhã e noite): Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante; Observa-
ção: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR, nos avi-
sem com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
Culto Infantil, Mensagem 6: Deus
é quem cuida, Dirigentes: Equipe
2: (3-5 anos) Milena Caires e Luisa
Neri; (6-8 anos) Évila Cavalcante



Pastoral

Qual é uma das marcas mais
distintivas da epístola do após-
tolo Paulo aos Filipenses? A ale-
gria é uma das fortes e mais so-
bressalentes temáticas deste es-
crito paulino, inspirado pelo Espí-
rito Santo. A palavra alegria apa-
rece treze vezes na epístola. Fi-
lipenses é uma das cartas da pri-
são: Colossenses, Efésios, Fili-
penses e Filemom. Portanto, as
circunstâncias de Paulo não eram
favoráveis para se afirmar a ale-
gria cristã.

Na verdade, Paulo era o tipo de
pessoa que, sob o prisma humano
não tinha muitas razões para se
alegrar, pois, enfrentou oposições
implacáveis, tanto da parte dos pa-
gãos incrédulos quanto dos seus
compatrícios judeus (2ª Coríntios
11:22-27). Filipenses é o grande
estandarte da alegria que transbor-
da no meio da dor.

Quanto ao mais, assim en-
tão, agora então, alegrai-vos no
Senhor. A esfera em que a ale-
gria existe é na sua relação com
Senhor Jesus Cristo. A alegria que
Paulo descreve não é o mesmo
que felicidade, um mero sentimen-
to de alegria associada com even-
tos favoráveis. Na realidade, a ale-
gria persiste em face da fraque-

za, dor, sofrimento, até mesmo a
morte (Tiago 1:2). Paulo era por-
tador da alegria bíblica, a firme
convicção de que Deus sobera-
namente controla os aconteci-
mentos da vida para o bem dos
fiéis e de Sua glória.

A alegria bíblica produz uma
profunda confiança no futuro que
se baseia na confiança dos pro-
pósitos de Deus. Isso resulta em
qualquer ausência de medo final.
O resultado é um “estado de es-
pírito” sobrenaturalmente produ-
zido pelo Espírito Santo, fruto de
andar nele. A verdadeira alegria
está disponível para todos aque-
les que se achegam a Deus e se
submetem à Sua Palavra.

Queridos irmãos, que Deus
nos ajude a frutificar a verdadei-
ra alegria e regozijo espiritual. São
muitas as adversidades surpre-
endentes já superadas e muitas
que inexoravelmente atravessa-
remos, mas que em meio ao vale
da dor, a alegria do Senhor pre-
encha os nossos corações de for-
ças e esperança em nosso Reden-
tor. Alegria ultracircunstancial, é
o que o Senhor tem reservado
aos Seus filhos.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 27:4
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 25:1-22
e) Hino Congregacional nº 179

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 25:6-7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Emanoel

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Ordenação e Investidura Diaconato

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 2:11-20
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 400

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Gratidão e Inter-

cessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Da Alegria

Rev. Jefferson Batista Neres

“Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor;
Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos”

(Filipenses 3:1 e 4:4)

Aniversariantes da Semana
25/04 Vera Lucia Vidal ....................................................................
28/04 Karine Bastos de Araújo Matos ..............................................

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 15 horas, o casal
Ataliba e Lúcia; Sexta-feira, às
15 horas, a dona Maria Gripe.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Tífani;
Quinta-feira, às 20 horas, Letícia
Fontenele.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença 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 (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Patrícia Vieira (3358-5160); Pedro,
filho do Dilmar; Presb. Marcus
Kleber; 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 Pe-
reira, pai da Jane; Sr. José Ferreira;
Sr. Saul, esposo dona Alfa.

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA
Hoje, no culto à noite será a

Ordenação e/ou Investidura dos ir-
mãos eleitos na última Assembleia
Geral Extraordinária para o
Diaconato da nossa igreja: Douglas
Cerqueria, João Marques, Jorge
Santiago e Natan Machado.

CONSELHO
Todos os senhores, pastores

e presbíteros estão convocados
para as seguintes reuniões do
Conselho, em sua sala: a) Hoje,
às 17h30, para exame dos elei-
tos ao Diaconato, na última As-
sembleia Geral Extraordinária;
b) Próxima terça-feira, às 20
horas, para tratar de diversas
matérias administrativas.

JUNTA DIACONAL
Hoje, após o culto, na Sala

da Classe II, haverá reunião da
Junta Diaconal. Solicitamos aos
irmãos diáconos que, por favor,
não faltem para facilitar a im-
plementação das deliberações.

BATE-PAPO DE CASAIS
Dia 7 de maio, a partir das

20 horas, haverá o Bate-Papo
de Casais, sob o tema: Lidando
com as diferenças. Durante o
Bate-Papo ocorrerá uma progra-
mação direcionada para as cri-
anças, no templo de nossa igre-
ja. Os interessados em partici-
par, favor confirmar presença
com a Equipe de Casais. Pedi-
mos a todos a observação da

pontualidade, a fim de aprovei-
tarmos da melhor maneira pos-
sível o nosso tempo.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um expressi-

vo meio de graça, por meio do
qual o crente se edifica. Por isso,
nenhum crente em Cristo po-
derá deixar de participar. “Isto
é o meu corpo... isto é o meu
sangue. Comei e bebei deles
todos”, nos disse o Senhor Je-
sus Cristo. Tal sacramento será
ministrado no próximo domin-
go. Portanto, haberá uma se-
mana para nos preparar.

ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério

terreno, o Senhor Jesus encon-
trou-se com diversas pessoas da
sociedade de sua época. Estes
encontros foram extremamen-
te marcantes para estas pessoas
e, comunicam lições preciosas
para a cristandade de todos os
tempos. Nesta quarta-feira, às
20 horas, daremos continuida-
de aos Estudos sobre os Encon-
tros de Jesus que será ministra-
do 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 fa-
zer a diferença. Não podemos
nos entregar as dificuldades. Por
isso, a necessidade de estarmos

e Deborah Pires; Próximo Domin-
go: Culto Mirim; d) Juniores 1:
Hoje, no templo com os pais; Pró-
ximo domingo: após a participa-
ção do Perfeito Louvor na liturgia,
deverão se dirigir à sala do Culto
Mirim, não esqueçam a Bíblia, o
álbum e as tarefas; e) Coorde-
nação: Hoje (manhã e noite)  os
responsáveis pela coordenação
do Ministério da Infância são: Dé-
bora Mendes e Dic. Emanuel Ara-
újo;  f) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Mi-
nistério da Infância. Por isso, an-
tes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 01/05: Classe I –
Sônia; Classe II – Wesley;
Classe III – Rev. Jefferson;
Classe IV – Fabrício; Classe de
Jovens – Rev. Alexandro; Ado-
lescentes – Vanessa; Catecú-
menos – Presb. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 01/05. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
13 a 15, Breve Catecismo: Pe-
cado; Classe dos Jovens, Lição
nº 7; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 9; Catecúmenos, Lição 5.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Pró-

ximo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próxi-

mo domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác.

Arthur; Próximo domingo:
Diác. Júlio e Diác. Ângelo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernan-

do; Próximo domingo: Noraci
e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N.,

Emanoel, Moisés F., Geazi; Pró-
xima semana: Wanderlúcio,
Moisés C., Tiago B., Robson R.

CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia; Pró-

ximo domingo: Alenyr e Rosana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quin-

ta-feira, às 20 horas, Jordana
e família; Sexta-feira, às 20 ho-
ras, Neemias e Hayane.



Pastoral

Qual é uma das marcas mais
distintivas da epístola do após-
tolo Paulo aos Filipenses? A ale-
gria é uma das fortes e mais so-
bressalentes temáticas deste es-
crito paulino, inspirado pelo Espí-
rito Santo. A palavra alegria apa-
rece treze vezes na epístola. Fi-
lipenses é uma das cartas da pri-
são: Colossenses, Efésios, Fili-
penses e Filemom. Portanto, as
circunstâncias de Paulo não eram
favoráveis para se afirmar a ale-
gria cristã.

Na verdade, Paulo era o tipo de
pessoa que, sob o prisma humano
não tinha muitas razões para se
alegrar, pois, enfrentou oposições
implacáveis, tanto da parte dos pa-
gãos incrédulos quanto dos seus
compatrícios judeus (2ª Coríntios
11:22-27). Filipenses é o grande
estandarte da alegria que transbor-
da no meio da dor.

Quanto ao mais, assim en-
tão, agora então, alegrai-vos no
Senhor. A esfera em que a ale-
gria existe é na sua relação com
Senhor Jesus Cristo. A alegria que
Paulo descreve não é o mesmo
que felicidade, um mero sentimen-
to de alegria associada com even-
tos favoráveis. Na realidade, a ale-
gria persiste em face da fraque-

za, dor, sofrimento, até mesmo a
morte (Tiago 1:2). Paulo era por-
tador da alegria bíblica, a firme
convicção de que Deus sobera-
namente controla os aconteci-
mentos da vida para o bem dos
fiéis e de Sua glória.

A alegria bíblica produz uma
profunda confiança no futuro que
se baseia na confiança dos pro-
pósitos de Deus. Isso resulta em
qualquer ausência de medo final.
O resultado é um “estado de es-
pírito” sobrenaturalmente produ-
zido pelo Espírito Santo, fruto de
andar nele. A verdadeira alegria
está disponível para todos aque-
les que se achegam a Deus e se
submetem à Sua Palavra.

Queridos irmãos, que Deus
nos ajude a frutificar a verdadei-
ra alegria e regozijo espiritual. São
muitas as adversidades surpre-
endentes já superadas e muitas
que inexoravelmente atravessa-
remos, mas que em meio ao vale
da dor, a alegria do Senhor pre-
encha os nossos corações de for-
ças e esperança em nosso Reden-
tor. Alegria ultracircunstancial, é
o que o Senhor tem reservado
aos Seus filhos.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 27:4
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 25:1-22
e) Hino Congregacional nº 179

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 25:6-7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Emanoel

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Ordenação e Investidura Diaconato

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 2:11-20
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 400

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Gratidão e Inter-

cessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Da Alegria

Rev. Jefferson Batista Neres

“Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor;
Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos”

(Filipenses 3:1 e 4:4)

Aniversariantes da Semana
25/04 Vera Lucia Vidal ....................................................................
28/04 Karine Bastos de Araújo Matos ..............................................

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 15 horas, o casal
Ataliba e Lúcia; Sexta-feira, às
15 horas, a dona Maria Gripe.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Tífani;
Quinta-feira, às 20 horas, Letícia
Fontenele.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença 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 (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Patrícia Vieira (3358-5160); Pedro,
filho do Dilmar; Presb. Marcus
Kleber; 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 Pe-
reira, pai da Jane; Sr. José Ferreira;
Sr. Saul, esposo dona Alfa.


