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Pastoral

O conhecimento de Deus sobre a
nossa vida é uma questão que na
prática muitas vezes nos passa de-
sapercebidamente. Desta forma dei-
xamos de perceber os benefícios de
tal conhecimento. Perdemos a opor-
tunidade de elucidar muitas dúvidas
por não observarmos esta verdade.
Infelizmente não atentamos o tanto
que deveríamos para o conhecimen-
to de Deus: “Até a cegonha no céu
CONHECE as suas estações; a
rola, a andorinha e o grou obser-
vam o tempo da sua arribação;
mas o meu povo não conhece o
juízo do SENHOR” (Jeremias 8:7).

Precisamos procurar compreen-
der o conhecimento de Deus sobre
nós, um conhecimento que demons-
tra a preocupação pessoal de Deus
com cada um de nós. Não só apren-
der sobre o conhecimento de Deus,
mas fazer como o salmista, afirmar
nosso desejo de que o Senhor es-
teja sondando nossa vida: Sonda-
me ó Deus. O conhecimento de Deus
sobre nós revela algumas verdades:

1ª) Onisciência de Deus – Deus
está presente em cada parte do
espaço criado, inclusive no mais pro-
fundo dos corações. Ninguém es-
capa da presença de Deus. Ele é o
Deus que sempre está presente.
Nenhuma criatura foge aos olhos
perscrutadores do Criador. Não po-
demos fugir de Sua presença: “Para
onde me ausentarei do teu Espí-
rito? Para onde fugirei da tua
face? Se subo aos céus, lá estás;
se faço a minha cama no mais
profundo abismo, lá estás tam-
bém, se tomo as asas da alvora-

da e me detenho nos confins dos
marres, ainda lá me haverá de
guiar a tua mão e a tua destra me
susterá” (Salmo 139:7-10); “por-
que: nele vivemos, nos move-
mos e existimos” (Atos 17:28).

2ª) Seu cuidado para conosco
– Mesmo que nós não percebamos,
Deus está presente em meio ao Seu
povo com benevolência. Segundo
Charnock, teólogo norte americano:
a presença influente de Deus pode
ser comparada à do sol, que, em-
bora a tão grande distância da ter-
ra, está presente no ar e na terra
por sua luz, e dentro da terra por
sua influência em forjar aqueles
metais que estão nas suas profun-
dezas, sem pertencer substancial-
mente a nenhum deles. Ou seja,
Deus é distinto de toda a criação e
está agindo com benevolência
salvadora, santificadora e gloriosa.

3ª) O controle de nossa vida –
A presença de Deus é sempre
confortadora principalmente nos mo-
mentos de muitas dificuldades, pois
podemos nos refugiar naquele que
tem em Suas mãos o controle de nos-
sas vidas (Salmo 46:1-5). Tal co-
nhecimento de Deus sobre nós pode
nos assustar. Temos medo destes
olhos que nos vêem como somos.
Deus tem total controle sobre as
nossas vidas, se O buscarmos per-
ceberemos e desfrutaremos do Seu
cuidado providencial. Que Deus nos
ajude a compreender que o conhe-
cimento de Deus sobre nós é a mai-
or fonte de luz para nossa vida.

Sonda-me, ó Deus

Rev. Jefferson Batista Neres

“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sonda-me, ó Deus, e
conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus

pensamentos.” (Salmo 139:1 e 23)

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 67:1-3
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 66:1-20
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 51:7-10
b) Momentos de Orações Silenciosas
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:

Neemias 11:1-3; 20-24;
12:27-30 e 43-47

b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: “Num Dia Lindo”

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

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 14 horas, Rev. Davi.
Quinta-feira, às 14h30, dona
Edméia. Às 20 horas, Mayla e Auber.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 19h30 – Priscila e Diego
de Souza; Quinta-feira, às 20
horas, Luís Fernando.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim;
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Arsolina, espo-
sa do Sr. Alceu; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác.
Anderson; dona Maria Grippe;
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, es-
posa do Sr. Takeo; dona Sônia,
irmã do Sr. Domingos; dona Te-
rezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba; Lília
e Sr. Jomar, respectivamente,
irmã e pai da Drª. Leila; Patrícia
Vieira; Rev. Benon; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr.
José Ferreira.

Aniversariantes da Semana
07/08 Alenyr de Souza Borges ........................................................
08/08 Ocinéia Martins Bueno...........................................................
08/08 Wesdna Barros Ferreira ........................................................
09/08 Edimar Ismael Dos Santos ....................................................
10/08 Dimitri Andrade Ramos de Sousa ..........................................
10/08 Jônatas Paes de Barros Santiago ...........................................
12/08 Andressa Gomes de Oliveira .................................................
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SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacra-

mentos instituídos pelo Senhor Je-
sus. É um santo sinal e um selo do
Pacto da Graça, por meio do qual
recebemos graça da parte de Deus.
A sua prática é essencial para o
crescimento na fé. Participar da
Santa Ceia é dever de todo aquele
que verdadeiramente crê no Senhor
Jesus, que se santifica e tem a es-
perança e a certeza da vida eterna.
Só podem participar da Santa Ceia
aqueles que já passaram pelo Ba-
tismo e Pública Profissão de Fé.
Hoje, por ocasião do culto, será mi-
nistrada a Santa Ceia do Senhor.

DIA DOS PAIS
Ser pai é uma dádiva dada pelo

nosso bondoso e gracioso Deus.
Próximo domingo, antes da Esco-
la dominical, das 08h15 às 08h45,
num oferecimento da nossa igreja
e preparação das sociedades: SAF,
UMP e UPA, será servido um delici-
oso e farto café da manhã aos pais
desta igreja, do qual todas as suas
famílias participarão.

DIA DOS AVÓS
Próximo sábado, às 15 horas,

no salão branco, haverá uma pro-
gramação especial para todos os
avós da Igreja. Esta atividade será
realizada pela UCP e pela SAF.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado

às missões na Igreja Presbiteria-
na do Brasil – IPB. O Departamen-
to de Missões de nossa igreja de-
dicará alguns momentos da Su-

te): Gabriela Cavalcante e Odara
Cieslak; Próximo domingo (manhã
e noite): Andreia Santana e
Kataryne Araújo; Observação:
Queridos professores, se por al-
gum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avisem
com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Mirim: Dirigente
responsável: Ev. Ana Eliza; Hoje,
Culto Infantil, Dirigentes: (3 a 6
anos) Évila Cavalcante e Débora
Pires, (7 a 8) Milena Caires e Luisa
Neri; d) Juniores 1: Hoje, aula
na sala do Culto Mirim, traga a Bí-
blia, o álbum e as tarefas; Próximo
domingo: no templo, com os pais;
e) Escala de Férias: Hoje, Classe
Única hoje: Diac. Emanuel Araújo,
na sala do Culto Mirim; Próximo
domingo: Ev. Ana Eliza; f) Queri-
dos Pais: Para o salutar andamen-
to das aulas e o eficiente aprendi-
zado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas re-
sidências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domini-

cal do dia 14/08: Classe I –Wesley;
Classe II – Presb. Pedro; Classe
III – Presb. Kleber; Classe IV –
Presb. Cícero; Classe de Jovens
– Rev. Alexandro; Adolescentes
– Vanessa; Juniores II - Érica.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 14/08. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
67-69, Breve Catecismo: Sexto
Mandamento; Classe dos Jovens,
Lição 2; Classe de Adolescentes,
Lição nº 7;

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Pró-

ximo domingo: Rev. Alexan-
dro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Pró-

ximo Domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác.

Rodrigo; Próximo domingo:
Diác. Júlio e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Hélia e Fernando; Pró-

ximo domingo: Mariinha e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,

Robson R., Jorge e Antônio N.,
Claudenes; Próxima semana:
Diêgo, Wanderlúcio, Anderson,
Emanoel e Antônio B.

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosana; Pró-

ximo domingo: Rozadália  e Lenir
Teixeira.

perintendência da Escola Domini-
cal para falar deste tema tão im-
portante a todos nós. Neste do-
mingo: Minha família, um campo
missionário.

CATECÚMENOS
Na segunda quinzena de

agosto daremos início à nova
temporada da Classe de Catecú-
menos. Portanto, os irmãos oriun-
dos de outra denominação rece-
bidos pelo Conselho e os que de-
sejarem realizar a sua pública pro-
fissão de fé, deverão participar
desta classe. As matrículas pode-
rão ser efetuadas com os secre-
tários da Escola Dominical.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos ex-

pedientes na nossa igreja: Rev.
Jefferson, terças e sextas-feiras,
das 8 às 12 horas; quartas e quin-
tas-feiras, das 14 às 18 horas;
Rev. José Marcos, terças às sex-
tas-feiras, das 8 às 12 horas;
Rev. Alexandro, terças às sex-
tas-feiras, das 14 às 18 horas;
Ev. Ana Eliza, terças às sextas-
feiras, das 08 às 12 horas; Te-
souraria, segundas às sextas-
feiras, das 7h30 às 11h30; Se-
cretaria: segundas às sextas-fei-
ras, das 8 às 13 horas, de se-
gundas às quintas-feiras, das 14
às 17 horas, e, sextas-feiras das
14 às 16 horas.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em A Cruz E O Ministério Cris-

tão, pela editora Fiel, o doutor
Carson, afirma que hoje é comum



observarmos imagens da cruz ador-
nando igrejas, oscilando em
gargantilhas e resplandecendo em
lapelas. No entanto, a imagem que
é tão santificada entre nós, era gro-
tesca e abominável para aqueles que
viveram no século I. Era um sím-
bolo de maldade, tortura e vergo-
nha. É essa visão realista e
aterrorizante da cruz que deve nos
chamar ao ministério cristão e nos
impulsionar a compartilhar as boas-
novas do triunfo de Cristo sobre a
morte. Por meio de sua exposição
de 1ª Coríntios, D. A. Carson apre-
senta uma visão abrangente do que
significa a morte de Cristo na pre-
gação e no ministério direcionado
ao povo de Deus.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 125: Por que são

os superiores chamados “pai” e
“mãe”? Resposta: Os superiores
são chamados “pai” e “mãe” para
lhes ensinar que, em todos os
deveres para com os seus inferi-
ores, devem eles, como verdadei-
ros pais, mostrar amor e ternura
para com aqueles, conforme as
suas diversas relações; e para le-
var os inferiores a cumprirem os
seus deveres para com os seus
superiores, pronta e alegremen-
te, como se estes fossem seus
pais. Referências: Efésios 6:4; 1ª
Tessalonicenses 2:7-8, 11-12; 1ª
Coríntios 4:14-16.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to edificantes. É um ministério de

evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Va-
mos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em uma das
mesinhas na saída do nosso tem-
plo. Disque paz, 3354-1313.

FALECIMENTO
Na quinta-feira passada, aos 86

anos, por conta de diversas com-
plicações de saúde, faleceu a dona
Alzira, esposa do Rev. Benon. O
Rev. Jefferson participou do Ofício
Fúnebre. Que o Deus das conso-
lações conforte os familiares enlu-
tados: “No teu livro foram es-
critos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determina-
do, quando nenhum deles ha-
via ainda” (Salmo 139:16b).

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem
entre nós e que a fé que celebra-
mos juntos, possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Se-
jam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Quando nos tornamos since-

ros seguidores de Cristo, deseja-
mos viver plenamente o amor, a
alegria e livres de ansiedade. Ain-

da que amar os inimigos pareça
algo impossível. Até mesmo ser
pacientes com a família muitas ve-
zes é difícil. Como podemos
nobremente vestir os trajes da
graça quando estamos tão ocu-
pados lutando com os velhos pa-
drões de comportamento? Preci-
samos cultivar o fruto do Espírito
em nossas vidas: amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, e
domínio próprio. Essas qualidades
de caráter podem verdadeiramente
marcar a vida se nos devotarmos
a uma busca dupla: a centralidade
de Deus e a semelhança com Ele.
É sobre o cultivo do fruto do Es-
pírito Santo que vamos nos de-
bruçar nos estudos semanais dos
próximos meses. Próxima quar-
ta-feira, às 20 horas, o Estudo
Bíblico será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subes-

timar o valor do exercício da ora-
ção individual e pública. O cristão
genuíno precisa orar. Este meio de
graça fora estabelecido por Deus,
a fim de nos conformar mais e
mais à sua preciosa e perfeita von-
tade. Orar uns pelos outros é uma
prática da solidariedade cristã. A
reunião de orações da igreja visa:
gratidão a Deus por Suas pródi-
gas e abundantes bênçãos, inter-
cessão em favor da saúde dos ir-
mãos enfermos, súplica pelas bên-
çãos de Deus nos trabalhos da 2ª
IPT, oração pela liderança, dentre
outros motivos. Tendo em vista a

importância da prática da oração,
vamos todos participar da reunião
de orações que, nesta quarta-fei-
ra, será dirigida pela Junta
Diaconal.

DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tira-
do dos melhores despojos”
(Hebreus 7:4). É indiscutível e vi-
sível as bênçãos materiais e finan-
ceiras de Deus em nossas famílias
e em nossa igreja. Deus é o dono
do ouro e da prata, todavia, a igreja
vive dos dízimos e das ofertas. Se
toda igreja fosse dizimista faríamos
mais. Louvamos a Deus pela fideli-
dade da maioria, razão pela qual a
nossa igreja oferece todo suporte
e conforto necessário para susten-
tação e promoção dos nossos tra-
balhos: alimentação, material didá-
tico, manutenção dos equipamen-
tos, salários, etc. Que o Deus Pro-
vedor continue com as Suas bên-
çãos repousadas sobre os dizimis-
tas fiéis e sensibilize os infiéis. So-
licitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a)  Perfeito Louvor: Ensaio

após a Escola Dominical, na sala
do Culto Mirim. E na próxima quar-
ta, as 20 horas; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Silvana Pereira e
Lilian Lima; Próximo domingo:
Karine Bastos e Noraci Matos; MA-
TERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noi-



observarmos imagens da cruz ador-
nando igrejas, oscilando em
gargantilhas e resplandecendo em
lapelas. No entanto, a imagem que
é tão santificada entre nós, era gro-
tesca e abominável para aqueles que
viveram no século I. Era um sím-
bolo de maldade, tortura e vergo-
nha. É essa visão realista e
aterrorizante da cruz que deve nos
chamar ao ministério cristão e nos
impulsionar a compartilhar as boas-
novas do triunfo de Cristo sobre a
morte. Por meio de sua exposição
de 1ª Coríntios, D. A. Carson apre-
senta uma visão abrangente do que
significa a morte de Cristo na pre-
gação e no ministério direcionado
ao povo de Deus.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 125: Por que são

os superiores chamados “pai” e
“mãe”? Resposta: Os superiores
são chamados “pai” e “mãe” para
lhes ensinar que, em todos os
deveres para com os seus inferi-
ores, devem eles, como verdadei-
ros pais, mostrar amor e ternura
para com aqueles, conforme as
suas diversas relações; e para le-
var os inferiores a cumprirem os
seus deveres para com os seus
superiores, pronta e alegremen-
te, como se estes fossem seus
pais. Referências: Efésios 6:4; 1ª
Tessalonicenses 2:7-8, 11-12; 1ª
Coríntios 4:14-16.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to edificantes. É um ministério de

evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Va-
mos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em uma das
mesinhas na saída do nosso tem-
plo. Disque paz, 3354-1313.

FALECIMENTO
Na quinta-feira passada, aos 86

anos, por conta de diversas com-
plicações de saúde, faleceu a dona
Alzira, esposa do Rev. Benon. O
Rev. Jefferson participou do Ofício
Fúnebre. Que o Deus das conso-
lações conforte os familiares enlu-
tados: “No teu livro foram es-
critos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determina-
do, quando nenhum deles ha-
via ainda” (Salmo 139:16b).

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem
entre nós e que a fé que celebra-
mos juntos, possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Se-
jam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Quando nos tornamos since-

ros seguidores de Cristo, deseja-
mos viver plenamente o amor, a
alegria e livres de ansiedade. Ain-

da que amar os inimigos pareça
algo impossível. Até mesmo ser
pacientes com a família muitas ve-
zes é difícil. Como podemos
nobremente vestir os trajes da
graça quando estamos tão ocu-
pados lutando com os velhos pa-
drões de comportamento? Preci-
samos cultivar o fruto do Espírito
em nossas vidas: amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, e
domínio próprio. Essas qualidades
de caráter podem verdadeiramente
marcar a vida se nos devotarmos
a uma busca dupla: a centralidade
de Deus e a semelhança com Ele.
É sobre o cultivo do fruto do Es-
pírito Santo que vamos nos de-
bruçar nos estudos semanais dos
próximos meses. Próxima quar-
ta-feira, às 20 horas, o Estudo
Bíblico será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subes-

timar o valor do exercício da ora-
ção individual e pública. O cristão
genuíno precisa orar. Este meio de
graça fora estabelecido por Deus,
a fim de nos conformar mais e
mais à sua preciosa e perfeita von-
tade. Orar uns pelos outros é uma
prática da solidariedade cristã. A
reunião de orações da igreja visa:
gratidão a Deus por Suas pródi-
gas e abundantes bênçãos, inter-
cessão em favor da saúde dos ir-
mãos enfermos, súplica pelas bên-
çãos de Deus nos trabalhos da 2ª
IPT, oração pela liderança, dentre
outros motivos. Tendo em vista a

importância da prática da oração,
vamos todos participar da reunião
de orações que, nesta quarta-fei-
ra, será dirigida pela Junta
Diaconal.

DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tira-
do dos melhores despojos”
(Hebreus 7:4). É indiscutível e vi-
sível as bênçãos materiais e finan-
ceiras de Deus em nossas famílias
e em nossa igreja. Deus é o dono
do ouro e da prata, todavia, a igreja
vive dos dízimos e das ofertas. Se
toda igreja fosse dizimista faríamos
mais. Louvamos a Deus pela fideli-
dade da maioria, razão pela qual a
nossa igreja oferece todo suporte
e conforto necessário para susten-
tação e promoção dos nossos tra-
balhos: alimentação, material didá-
tico, manutenção dos equipamen-
tos, salários, etc. Que o Deus Pro-
vedor continue com as Suas bên-
çãos repousadas sobre os dizimis-
tas fiéis e sensibilize os infiéis. So-
licitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a)  Perfeito Louvor: Ensaio

após a Escola Dominical, na sala
do Culto Mirim. E na próxima quar-
ta, as 20 horas; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Silvana Pereira e
Lilian Lima; Próximo domingo:
Karine Bastos e Noraci Matos; MA-
TERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noi-



Pastoral

O conhecimento de Deus sobre a
nossa vida é uma questão que na
prática muitas vezes nos passa de-
sapercebidamente. Desta forma dei-
xamos de perceber os benefícios de
tal conhecimento. Perdemos a opor-
tunidade de elucidar muitas dúvidas
por não observarmos esta verdade.
Infelizmente não atentamos o tanto
que deveríamos para o conhecimen-
to de Deus: “Até a cegonha no céu
CONHECE as suas estações; a
rola, a andorinha e o grou obser-
vam o tempo da sua arribação;
mas o meu povo não conhece o
juízo do SENHOR” (Jeremias 8:7).

Precisamos procurar compreen-
der o conhecimento de Deus sobre
nós, um conhecimento que demons-
tra a preocupação pessoal de Deus
com cada um de nós. Não só apren-
der sobre o conhecimento de Deus,
mas fazer como o salmista, afirmar
nosso desejo de que o Senhor es-
teja sondando nossa vida: Sonda-
me ó Deus. O conhecimento de Deus
sobre nós revela algumas verdades:

1ª) Onisciência de Deus – Deus
está presente em cada parte do
espaço criado, inclusive no mais pro-
fundo dos corações. Ninguém es-
capa da presença de Deus. Ele é o
Deus que sempre está presente.
Nenhuma criatura foge aos olhos
perscrutadores do Criador. Não po-
demos fugir de Sua presença: “Para
onde me ausentarei do teu Espí-
rito? Para onde fugirei da tua
face? Se subo aos céus, lá estás;
se faço a minha cama no mais
profundo abismo, lá estás tam-
bém, se tomo as asas da alvora-

da e me detenho nos confins dos
marres, ainda lá me haverá de
guiar a tua mão e a tua destra me
susterá” (Salmo 139:7-10); “por-
que: nele vivemos, nos move-
mos e existimos” (Atos 17:28).

2ª) Seu cuidado para conosco
– Mesmo que nós não percebamos,
Deus está presente em meio ao Seu
povo com benevolência. Segundo
Charnock, teólogo norte americano:
a presença influente de Deus pode
ser comparada à do sol, que, em-
bora a tão grande distância da ter-
ra, está presente no ar e na terra
por sua luz, e dentro da terra por
sua influência em forjar aqueles
metais que estão nas suas profun-
dezas, sem pertencer substancial-
mente a nenhum deles. Ou seja,
Deus é distinto de toda a criação e
está agindo com benevolência
salvadora, santificadora e gloriosa.

3ª) O controle de nossa vida –
A presença de Deus é sempre
confortadora principalmente nos mo-
mentos de muitas dificuldades, pois
podemos nos refugiar naquele que
tem em Suas mãos o controle de nos-
sas vidas (Salmo 46:1-5). Tal co-
nhecimento de Deus sobre nós pode
nos assustar. Temos medo destes
olhos que nos vêem como somos.
Deus tem total controle sobre as
nossas vidas, se O buscarmos per-
ceberemos e desfrutaremos do Seu
cuidado providencial. Que Deus nos
ajude a compreender que o conhe-
cimento de Deus sobre nós é a mai-
or fonte de luz para nossa vida.

Sonda-me, ó Deus

Rev. Jefferson Batista Neres

“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sonda-me, ó Deus, e
conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus

pensamentos.” (Salmo 139:1 e 23)

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 67:1-3
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 66:1-20
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 51:7-10
b) Momentos de Orações Silenciosas
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:

Neemias 11:1-3; 20-24;
12:27-30 e 43-47

b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: “Num Dia Lindo”

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

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 14 horas, Rev. Davi.
Quinta-feira, às 14h30, dona
Edméia. Às 20 horas, Mayla e Auber.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 19h30 – Priscila e Diego
de Souza; Quinta-feira, às 20
horas, Luís Fernando.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim;
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Arsolina, espo-
sa do Sr. Alceu; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác.
Anderson; dona Maria Grippe;
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, es-
posa do Sr. Takeo; dona Sônia,
irmã do Sr. Domingos; dona Te-
rezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba; Lília
e Sr. Jomar, respectivamente,
irmã e pai da Drª. Leila; Patrícia
Vieira; Rev. Benon; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr.
José Ferreira.

Aniversariantes da Semana
07/08 Alenyr de Souza Borges ........................................................
08/08 Ocinéia Martins Bueno...........................................................
08/08 Wesdna Barros Ferreira ........................................................
09/08 Edimar Ismael Dos Santos ....................................................
10/08 Dimitri Andrade Ramos de Sousa ..........................................
10/08 Jônatas Paes de Barros Santiago ...........................................
12/08 Andressa Gomes de Oliveira .................................................

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacra-

mentos instituídos pelo Senhor Je-
sus. É um santo sinal e um selo do
Pacto da Graça, por meio do qual
recebemos graça da parte de Deus.
A sua prática é essencial para o
crescimento na fé. Participar da
Santa Ceia é dever de todo aquele
que verdadeiramente crê no Senhor
Jesus, que se santifica e tem a es-
perança e a certeza da vida eterna.
Só podem participar da Santa Ceia
aqueles que já passaram pelo Ba-
tismo e Pública Profissão de Fé.
Hoje, por ocasião do culto, será mi-
nistrada a Santa Ceia do Senhor.

DIA DOS PAIS
Ser pai é uma dádiva dada pelo

nosso bondoso e gracioso Deus.
Próximo domingo, antes da Esco-
la dominical, das 08h15 às 08h45,
num oferecimento da nossa igreja
e preparação das sociedades: SAF,
UMP e UPA, será servido um delici-
oso e farto café da manhã aos pais
desta igreja, do qual todas as suas
famílias participarão.

DIA DOS AVÓS
Próximo sábado, às 15 horas,

no salão branco, haverá uma pro-
gramação especial para todos os
avós da Igreja. Esta atividade será
realizada pela UCP e pela SAF.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado

às missões na Igreja Presbiteria-
na do Brasil – IPB. O Departamen-
to de Missões de nossa igreja de-
dicará alguns momentos da Su-

te): Gabriela Cavalcante e Odara
Cieslak; Próximo domingo (manhã
e noite): Andreia Santana e
Kataryne Araújo; Observação:
Queridos professores, se por al-
gum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avisem
com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Mirim: Dirigente
responsável: Ev. Ana Eliza; Hoje,
Culto Infantil, Dirigentes: (3 a 6
anos) Évila Cavalcante e Débora
Pires, (7 a 8) Milena Caires e Luisa
Neri; d) Juniores 1: Hoje, aula
na sala do Culto Mirim, traga a Bí-
blia, o álbum e as tarefas; Próximo
domingo: no templo, com os pais;
e) Escala de Férias: Hoje, Classe
Única hoje: Diac. Emanuel Araújo,
na sala do Culto Mirim; Próximo
domingo: Ev. Ana Eliza; f) Queri-
dos Pais: Para o salutar andamen-
to das aulas e o eficiente aprendi-
zado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas re-
sidências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domini-

cal do dia 14/08: Classe I –Wesley;
Classe II – Presb. Pedro; Classe
III – Presb. Kleber; Classe IV –
Presb. Cícero; Classe de Jovens
– Rev. Alexandro; Adolescentes
– Vanessa; Juniores II - Érica.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 14/08. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
67-69, Breve Catecismo: Sexto
Mandamento; Classe dos Jovens,
Lição 2; Classe de Adolescentes,
Lição nº 7;

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Pró-

ximo domingo: Rev. Alexan-
dro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Pró-

ximo Domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác.

Rodrigo; Próximo domingo:
Diác. Júlio e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Hélia e Fernando; Pró-

ximo domingo: Mariinha e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,

Robson R., Jorge e Antônio N.,
Claudenes; Próxima semana:
Diêgo, Wanderlúcio, Anderson,
Emanoel e Antônio B.

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosana; Pró-

ximo domingo: Rozadália  e Lenir
Teixeira.

perintendência da Escola Domini-
cal para falar deste tema tão im-
portante a todos nós. Neste do-
mingo: Minha família, um campo
missionário.

CATECÚMENOS
Na segunda quinzena de

agosto daremos início à nova
temporada da Classe de Catecú-
menos. Portanto, os irmãos oriun-
dos de outra denominação rece-
bidos pelo Conselho e os que de-
sejarem realizar a sua pública pro-
fissão de fé, deverão participar
desta classe. As matrículas pode-
rão ser efetuadas com os secre-
tários da Escola Dominical.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos ex-

pedientes na nossa igreja: Rev.
Jefferson, terças e sextas-feiras,
das 8 às 12 horas; quartas e quin-
tas-feiras, das 14 às 18 horas;
Rev. José Marcos, terças às sex-
tas-feiras, das 8 às 12 horas;
Rev. Alexandro, terças às sex-
tas-feiras, das 14 às 18 horas;
Ev. Ana Eliza, terças às sextas-
feiras, das 08 às 12 horas; Te-
souraria, segundas às sextas-
feiras, das 7h30 às 11h30; Se-
cretaria: segundas às sextas-fei-
ras, das 8 às 13 horas, de se-
gundas às quintas-feiras, das 14
às 17 horas, e, sextas-feiras das
14 às 16 horas.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em A Cruz E O Ministério Cris-

tão, pela editora Fiel, o doutor
Carson, afirma que hoje é comum



Pastoral

O conhecimento de Deus sobre a
nossa vida é uma questão que na
prática muitas vezes nos passa de-
sapercebidamente. Desta forma dei-
xamos de perceber os benefícios de
tal conhecimento. Perdemos a opor-
tunidade de elucidar muitas dúvidas
por não observarmos esta verdade.
Infelizmente não atentamos o tanto
que deveríamos para o conhecimen-
to de Deus: “Até a cegonha no céu
CONHECE as suas estações; a
rola, a andorinha e o grou obser-
vam o tempo da sua arribação;
mas o meu povo não conhece o
juízo do SENHOR” (Jeremias 8:7).

Precisamos procurar compreen-
der o conhecimento de Deus sobre
nós, um conhecimento que demons-
tra a preocupação pessoal de Deus
com cada um de nós. Não só apren-
der sobre o conhecimento de Deus,
mas fazer como o salmista, afirmar
nosso desejo de que o Senhor es-
teja sondando nossa vida: Sonda-
me ó Deus. O conhecimento de Deus
sobre nós revela algumas verdades:

1ª) Onisciência de Deus – Deus
está presente em cada parte do
espaço criado, inclusive no mais pro-
fundo dos corações. Ninguém es-
capa da presença de Deus. Ele é o
Deus que sempre está presente.
Nenhuma criatura foge aos olhos
perscrutadores do Criador. Não po-
demos fugir de Sua presença: “Para
onde me ausentarei do teu Espí-
rito? Para onde fugirei da tua
face? Se subo aos céus, lá estás;
se faço a minha cama no mais
profundo abismo, lá estás tam-
bém, se tomo as asas da alvora-

da e me detenho nos confins dos
marres, ainda lá me haverá de
guiar a tua mão e a tua destra me
susterá” (Salmo 139:7-10); “por-
que: nele vivemos, nos move-
mos e existimos” (Atos 17:28).

2ª) Seu cuidado para conosco
– Mesmo que nós não percebamos,
Deus está presente em meio ao Seu
povo com benevolência. Segundo
Charnock, teólogo norte americano:
a presença influente de Deus pode
ser comparada à do sol, que, em-
bora a tão grande distância da ter-
ra, está presente no ar e na terra
por sua luz, e dentro da terra por
sua influência em forjar aqueles
metais que estão nas suas profun-
dezas, sem pertencer substancial-
mente a nenhum deles. Ou seja,
Deus é distinto de toda a criação e
está agindo com benevolência
salvadora, santificadora e gloriosa.

3ª) O controle de nossa vida –
A presença de Deus é sempre
confortadora principalmente nos mo-
mentos de muitas dificuldades, pois
podemos nos refugiar naquele que
tem em Suas mãos o controle de nos-
sas vidas (Salmo 46:1-5). Tal co-
nhecimento de Deus sobre nós pode
nos assustar. Temos medo destes
olhos que nos vêem como somos.
Deus tem total controle sobre as
nossas vidas, se O buscarmos per-
ceberemos e desfrutaremos do Seu
cuidado providencial. Que Deus nos
ajude a compreender que o conhe-
cimento de Deus sobre nós é a mai-
or fonte de luz para nossa vida.

Sonda-me, ó Deus

Rev. Jefferson Batista Neres

“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sonda-me, ó Deus, e
conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus

pensamentos.” (Salmo 139:1 e 23)

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 67:1-3
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 66:1-20
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 51:7-10
b) Momentos de Orações Silenciosas
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:

Neemias 11:1-3; 20-24;
12:27-30 e 43-47

b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: “Num Dia Lindo”

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

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 14 horas, Rev. Davi.
Quinta-feira, às 14h30, dona
Edméia. Às 20 horas, Mayla e Auber.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 19h30 – Priscila e Diego
de Souza; Quinta-feira, às 20
horas, Luís Fernando.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim;
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Arsolina, espo-
sa do Sr. Alceu; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác.
Anderson; dona Maria Grippe;
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, es-
posa do Sr. Takeo; dona Sônia,
irmã do Sr. Domingos; dona Te-
rezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba; Lília
e Sr. Jomar, respectivamente,
irmã e pai da Drª. Leila; Patrícia
Vieira; Rev. Benon; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr.
José Ferreira.

Aniversariantes da Semana
07/08 Alenyr de Souza Borges ........................................................
08/08 Ocinéia Martins Bueno...........................................................
08/08 Wesdna Barros Ferreira ........................................................
09/08 Edimar Ismael Dos Santos ....................................................
10/08 Dimitri Andrade Ramos de Sousa ..........................................
10/08 Jônatas Paes de Barros Santiago ...........................................
12/08 Andressa Gomes de Oliveira .................................................


