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Aniversariantes da Semana
29/08 Ataliba Candido de Resende ................................................
29/08 Sônia Lúcia Breder Guimarães .............................................
29/08 Natanael Machado Corrêa ....................................................
29/08 Eulina Menezes Ramos ........................................................
30/08 Antônio Nonato da Silva Neto ..............................................
31/08 Júlia França Rangel .............................................................
31/08 Sandro Daniel Soares..........................................................
31/08 Ivo Ferreira .........................................................................
31/08 Mirian Gonçalves da Silva ....................................................
01/09 Andréia da Silva Moura Cavalcante .....................................
01/09 Bruno Benfica de Lima.........................................................
01/09 Isabel Rodrigues de Lima ....................................................
02/09 Stela Andrade de Sousa ......................................................
02/09 Laís Andrade Ramos de Sousa .............................................
03/09 Crisonéia Nonata de Brito Gomes ........................................
03/09 Priscila Barros Ferreira ........................................................
03/09 Teresa de Araújo Pereira .....................................................
03/09 Guilherme Gabriel Santos Arruda ........................................

Pastoral

Vivenciamos um momento
histórico em nosso país com as
olimpíadas. Durante o período
dos jogos olímpicos, o grande
objetivo de todos os atletas foi
a vitória. Contudo, nem todos
a alcançaram. Uns conseguiram
chegar ao topo conquistando,
assim, a medalha de ouro. Ou-
tros, pelo segundo lugar, con-
seguiram a medalha de prata e
outros a medalha de bronze pelo
terceiro lugar. Mas, também,
houve aqueles que não ganha-
ram medalha alguma. A grande
verdade com relação aos jogos
olímpicos é a de que nem todos
saíram vencedores.

Houve os vencedores e os
perdedores. A vitória para os
atletas olímpicos era uma pos-
siblidade, não uma certeza. Por
certo, todos nós experimenta-
mos, ao longo desse período de
jogos olímpicos, um misto de
emoções. Alegramo-nos com
os nossos atletas que alcançam
a vitória e nos entristecemos
juntamente com aqueles que
perderam.

Mas a vida cristã não é uma
olímpiada onde nós, como atle-
tas, nos valemos do nosso de-
sempenho para obtermos a vi-
tória. No versículo acima, em
destaque, o apóstolo Paulo está

concluindo uma seção da Epís-
tola aos Romanos. Essa conclu-
são vai dos versículos 31 a 39.
Nessa conclusão, Paulo declara
em alto e bom som a vitória que
Cristo nos dá. Ele mostra que
Deus está do nosso lado (v.31)
e que não há nada em todo o
universo que possa nos separar
do amor de Deus (v.39). Entre
os versículos mencionados, está
o versículo 37 com a convicta
afirmação de vitória!

O apóstolo aponta a presen-
ça de Deus, ao nosso lado,
como a causa da nossa vitória
e o Seu amor por meio de Cris-
to como o grande motivo pelo
qual nós, como Seu povo, so-
mos vencedores. Assim, temos
a firme convicção de que, em-
bora enfrentemos os dissabo-
res, as intempéries e os dilemas
desta vida, em Cristo Jesus so-
mos mais que vencedores.

Estamos, pois, certos de que
Deus, em Cristo, tem feito de
nossa UPA uma sociedade ven-
cedora. Que o Senhor continue
a abençoar, rica e abundante-
mente, a UPA de nossa igreja e
que os frutos do trabalho dos
adolescentes tragam edificação
para seus membros e promo-
vam a glória de Deus.

Mais que Vencedores

Rev. Alexandro Luiz Ramos

“Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou.” (Romanos 8:37)

Culto de Louvor
PRELÚDIO
 
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 98:1-2
b) Hino Congregacional Nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91:1-16
e) Coral Canto Livre
 
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 100:1-5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
 
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Claudennes
 
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
 
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Eclesiastes 4:9-16
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 49
 
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão

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

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 16 horas, Diego e Priscila.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais deve-
mos orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene; Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira; Dou-
glas Lousan, tio do Diác. Ander-
son; dona Maria Grippe (3353-
5520); dona Marilene, mãe da Jo-
siane e da Josilene; dona Marlu-
ce, esposa do Sr. Takeo (3526-
1268); dona Sônia, irmã do Sr.
Domingos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854); Fabíola
(3435-9834), filha do Diác. Atali-
ba; Lília e Sr. Jomar, respectiva-
mente, irmã e pai da Drª. Leila; Pa-
trícia Vieira (3032-5164); Rev.
Benon (3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr. Antô-
nio Gomes, pai da Hélia, Sr. José
Antônio, pai da Jane; Sr. José Fer-
reira (3037-9935), Sr. José Neves,
pai da Meire.
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ANIVERSÁRIO DA UPA
“Rendei graças ao Senhor,

porque ele é bom, porque a sua
misericórdia dura para sempre”
(Salmo 118:1). Hoje, no culto à noi-
te, comemoraremos mais um aniver-
sário da nossa UPA. Nossos para-
béns aos adolescentes pela vida
cristã e dedicação à obra do Se-
nhor. Após o culto, no Salão Bran-
co, haverá uma recepção para con-
fraternização de todos.

ALMOÇO DOS ESTADOS
Em comemoração ao dia da Esco-

la Dominical, numa promoção da Su-
perintendência dessa Escola, hoje, às
11h30, haverá o almoço dos Estados.

PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Dominical,

as plenárias da SAF, UPH, UMP e UPA
ocorrerão respectivamente, Sala da
Classe I, Sala da Classe II, Sala de
Classe de Mocidade e Sala da Clas-
se da UPA. Ressaltamos que a au-
sência dos sócios gera prejuízos às
referidas reuniões.

FETRAM
A Federação do Trabalho Mas-

culino – FETRAM/PTAN está convi-
dando a todos os interessados em
participar do Bíblia, Ação social e
Culto – BAC, a ser realizado no pró-
ximo sábado, na Congregação Pres-
biterial do Girassol-GO. Existem al-
gumas atividades que estamos pre-
cisamos de voluntários, tais como:
Orientação e Aconselhamento Pas-
toral; Distribuição de Biblinhas;
Evangelismo de crianças; Palestras
orientativas para mulheres; Orien-
tação jurídica; etc. Os interessa-
dos em participar procurar o Diác.
Rodrigo ou Presb. Lusérgio.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado às

cedência, para que não haja prejuí-
zo no ensino das crianças; c) Culto
Infantil: Hoje,  Dirigentes: (3 a 6
anos) Évila Cavalcante e Débora Pi-
res, (7 a 8) Milena Caires e Luísa
Neri; Próximo domingo: Culto Mirim;
d) Juniores 1: Hoje, aula na sala do
Culto Mirim, traga a Bíblia, o álbum
e as tarefas; Próximo domingo: Cul-
to Mirim ;  e) Escala: Hoje, Classe
Única para as crianças do Jardim I
ao Intermediário, na sala do Inter-
mediário, na sala do Culto Mirim:
Diác. Emanuel Araújo, aula especi-
al: Eu, sou um missionário; f) Aula
Especial: Queridos Professores,
hoje, haverá uma aula especial, na
sala do Conselho, após a abertura
da Escola Dominical. Precisamos da
presença de todos os professores
do Jardim I ao Intermediário. g) Sá-
bado Legal: No próximo sábado, das
14h30 às 17 horas, com histórias
bíblicas, brincadeiras, oficinas e um
delicioso lanche. Participe, traga
seus amiguinhos. h) Queridos Pais:
Para o salutar andamento das aulas
e o eficiente aprendizado dos pe-
queninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Minis-
tério da Infância. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 04/09: Classe I – Rev. Je-
fferson; Classe II – Wesley; Clas-
se III - Presb. Paulinho; Classe IV
– Presb. Lusérgio; Classe de Jo-
vens – Rev. Alexandro; Adolescen-
tes – Vanessa; Catecúmenos –
Presb. Pedro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

04/09. Classes de Adultos: Classes

I, II, III e IV – Perguntas 73-75,
Breve Catecismo: Oitavo Manda-
mento; Classe dos Jovens, Lição 4;
Classe de Adolescentes, Lição nº 9;
Catecúmenos, Lição 3.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Marcus Kleber; Pró-

ximo Domingo: Presb. Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson e
Diác. Júlio.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: Hélia
e Marta.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago, Douglas,

Natan, Demétrius e Elizeu; Próxi-
ma semana: J. Cláudio, Jorge, An-
tônio N., Claudennes e Robson.

CHAZINHO
Próximo domingo: Graça e

Diva.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, Rev. Benon; Às 15
horas, Pedro Rodrigues; Às 16 ho-
ras, dona Wylliene; Às 17 horas, Sr.
José Ferreira. Quinta-feira, às 16
horas, Lucas e família.

missões na Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB. O Departamento de Mis-
sões de nossa igreja dedicará alguns
momentos da Superintendência da
Escola Dominical para falar deste tema
tão importante a todos nós. Neste
domingo: Até os confins da Terra.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Oh! Como é bom e agradá-

vel viverem unidos os irmãos! Ali,
ordena o SENHOR a sua bênção e
a vida para sempre” (Salmo 133:
1-3b). Próximo sábado, às 19 ho-
ras, será celebrado mais um aniver-
sário da 3ª Congregação da 2ª IPT
em Águas Lindas-GO, cujo obreiro é
o Ev. Daniel. O Coral Cantares par-
ticipará da Liturgia do Culto. Todos
estão convidados para, juntos, ce-
lebrarmos este momento histórico.

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 ho-

ras, em sua sala, haverá uma reu-
nião administrativa do Conselho.
Todos os senhores pastores e pres-
bíteros estão convocados.

ACAMP FEUPA
As inscrições para o acampa-

mento da FEUPA encerram-se hoje.
Os interessados deverão procurar o
Lucas ou a Odara para inscrições e
informações. O acampamento será
da próxima sexta-feira até domingo
às 14 horas na Chácara Recanto
Damando.

CASA CHEIA
Hoje, após o culto, haverá Casa

Cheia. Será na residência do Viní-
cius, filho do Diác. Marcelo no se-
guinte endereço: Colônia Agrícola
Samambaia, Chácara 122, Lote 17/
B. Vamos participar.

BÍBLIAS ESQUECIDAS
Há muitas Bíblias esquecidas



nos trabalhos de nossa igreja. Tais
Bíblias estão na mesa de som do
Salão Social. Solicitamos que os
donos peguem-nas, até o próximo
domingo.

SANTA CEIA
Próximo domingo, conforme nos-

so bom costume, por ocasião do
culto, será a ministração da Santa
Ceia do Senhor. Portanto, haverá
uma semana para nos preparar: “To-
mou Jesus um pão, e, abençoan-
do-o, o partiu, e o deu aos discí-
pulos, dizendo: Tomai, comei;
isto é o meu corpo. A seguir, to-
mou um cálice e, tendo dado gra-
ças, o deu aos discípulos, dizen-
do: Bebei dele todos” (Mateus
26:26 -27).

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Instruindo O Coração da

Criança, Ted e Margy Tripp, salien-
tam que desde a sua interação com
outras crianças até a instrução e
correção que recebem em casa, as
crianças interpretam suas experiên-
cias a partir de uma cosmovisão que
busca responder às suas perguntas
fundamentais: Quem sou eu? Para
que existo? Onde posso encontrar
alegria? Por essa razão, precisamos
providenciar para nossas crianças
uma estrutura bíblica, persuasiva e
consistente, para que compreendam
o mundo que Deus criou, bem como
o seu papel nele. Instruir o coração
da criança é essencial para pasto-
rear o coração da criança. A instru-
ção que você lhes dá não apenas
informa sua mente, mas também é
direcionada a persuadir seu coração
a respeito da sabedoria e da vera-
cidade dos caminhos de Deus. Gra-
ve a verdade no coração de seus
filhos, não para controlá-los ou do-
miná-los, e sim para direcioná-los ao
maior gozo e alegria que podem ex-

perimentar - deleitarem-se em Deus
e na excelência de Seus caminhos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 128: Quais são os pe-

cados dos inferiores contra os seus
superiores? Resposta: Os pecados
dos inferiores contra os seus supe-
riores são: toda negligência dos de-
veres exigidos para com eles; a in-
veja, o desprezo e a rebelião contra
suas pessoas e posições, em seus
conselhos, mandamentos e corre-
ções legítimos; a maldição, a zom-
baria e todo comportamento rebel-
de e escandaloso, que vem a ser
uma vergonha e desonra para eles
e para o seu governo. Referências:
Êxodo 21:15; Deuteronômio 21:18,
20-21; Provérbios 19:26; 1º Samuel
8:7; 2º Samuel 15:1-12; Isaías 2:25;
Salmo 2:25; Mateus 15:5-6.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito edi-
ficantes. É um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões
estão em uma das mesinhas na saí-
da do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

REV. JEFFERSON
Hoje o Rev. Jefferson será o men-

sageiro no culto de aniversário da
nossa 4ª Congregação em Águas Lin-
das de Goiás, razão pela qual estará
ausente do culto solene da 2ª IPT.

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

atendimento ao convite da I P em
Brazlândia, será o pregador na Es-
cola Dominical e no culto, e na pró-
xima quarta-feira, no momento do
culto, estará na Congregação em
Santa Maria-DF.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem entre
nós e que a fé que celebramos jun-
tos possa encher as suas vidas de
alegria e esperança. Sejam bem-vin-
dos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e contem-
porâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

ESTUDO BÍBLICO
Quando nos tornamos sinceros

seguidores de Cristo, desejamos vi-
ver plenamente o amor, a alegria e
livres de ansiedade. Ainda que amar
os inimigos pareça algo impossível.
Até mesmo ser pacientes com a fa-
mília muitas vezes é difícil. Como
podemos nobremente vestir os tra-
jes da graça quando estamos tão
ocupados lutando com os velhos
padrões de comportamento? Preci-
samos cultivar o fruto do Espírito em
nossas vidas: amor, alegria, paz, lon-
ganimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, e domínio pró-
prio. 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 Espírito Santo
que vamos nos debruçar nos estu-
dos semanais dos próximos meses.
Próxima quarta-feira, às 20 horas, o
Estudo Bíblico será sobre a longani-
midade, ministrado pelo Rev. Alexan-
dro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subesti-

mar o valor do exercício da oração

individual e pública. O cristão genu-
íno precisa orar. Este meio de graça
fora estabelecido por Deus, a fim de
nos conformar mais e mais à sua pre-
ciosa e perfeita vontade. Orar uns
pelos outros é uma prática da soli-
dariedade cristã. A reunião de ora-
ções da igreja visa: gratidão a Deus
por suas pródigas e abundantes bên-
çãos, intercessão em favor da saú-
de dos irmãos enfermos, súplica pe-
las bênçãos 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 quar-
ta-feira será dirigida pela Junta Dia-
conal.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à

casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar
sobre vós bênção sem medida”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-nos
fiéis na entrega dos nossos dízimos
e ofertas. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus nomes na
lista de dizimistas fixada no mural
do Salão Social, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, após

a Escola Dominical, na sala do Culto
Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lilian Lima e Silvana Pereira; Próxi-
mo domingo: Noraci Bastos e Karine
Matos; MATERNAL 1 e 2, Hoje (ma-
nhã e noite): Andreia Santana e
Kataryne Araújo; Próximo domingo
(manhã e noite): Gabriela Cavalcante
e Odara Cieslak. Observação: Que-
ridos professores, se por algum mo-
tivo não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR, nos avisem com ante-



nos trabalhos de nossa igreja. Tais
Bíblias estão na mesa de som do
Salão Social. Solicitamos que os
donos peguem-nas, até o próximo
domingo.

SANTA CEIA
Próximo domingo, conforme nos-

so bom costume, por ocasião do
culto, será a ministração da Santa
Ceia do Senhor. Portanto, haverá
uma semana para nos preparar: “To-
mou Jesus um pão, e, abençoan-
do-o, o partiu, e o deu aos discí-
pulos, dizendo: Tomai, comei;
isto é o meu corpo. A seguir, to-
mou um cálice e, tendo dado gra-
ças, o deu aos discípulos, dizen-
do: Bebei dele todos” (Mateus
26:26 -27).

INDICAÇÃO DE LITERATURA
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atendimento ao convite da I P em
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cola Dominical e no culto, e na pró-
xima quarta-feira, no momento do
culto, estará na Congregação em
Santa Maria-DF.
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Esperamos que se sintam bem entre
nós e que a fé que celebramos jun-
tos possa encher as suas vidas de
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dos.
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ser acessada, gratuitamente, pelo
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livres de ansiedade. Ainda que amar
os inimigos pareça algo impossível.
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mília muitas vezes é difícil. Como
podemos nobremente vestir os tra-
jes da graça quando estamos tão
ocupados lutando com os velhos
padrões de comportamento? Preci-
samos cultivar o fruto do Espírito em
nossas vidas: amor, alegria, paz, lon-
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fidelidade, mansidão, e domínio pró-
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Próxima quarta-feira, às 20 horas, o
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dro.
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íno precisa orar. Este meio de graça
fora estabelecido por Deus, a fim de
nos conformar mais e mais à sua pre-
ciosa e perfeita vontade. Orar uns
pelos outros é uma prática da soli-
dariedade cristã. A reunião de ora-
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çãos, intercessão em favor da saú-
de dos irmãos enfermos, súplica pe-
las bênçãos 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 quar-
ta-feira será dirigida pela Junta Dia-
conal.
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“Trazei todos os dízimos à

casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar
sobre vós bênção sem medida”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-nos
fiéis na entrega dos nossos dízimos
e ofertas. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus nomes na
lista de dizimistas fixada no mural
do Salão Social, semanalmente.
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a) Perfeito Louvor: Hoje, após

a Escola Dominical, na sala do Culto
Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
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Aniversariantes da Semana
29/08 Ataliba Candido de Resende ................................................
29/08 Sônia Lúcia Breder Guimarães .............................................
29/08 Natanael Machado Corrêa ....................................................
29/08 Eulina Menezes Ramos ........................................................
30/08 Antônio Nonato da Silva Neto ..............................................
31/08 Júlia França Rangel .............................................................
31/08 Sandro Daniel Soares..........................................................
31/08 Ivo Ferreira .........................................................................
31/08 Mirian Gonçalves da Silva ....................................................
01/09 Andréia da Silva Moura Cavalcante .....................................
01/09 Bruno Benfica de Lima.........................................................
01/09 Isabel Rodrigues de Lima ....................................................
02/09 Stela Andrade de Sousa ......................................................
02/09 Laís Andrade Ramos de Sousa .............................................
03/09 Crisonéia Nonata de Brito Gomes ........................................
03/09 Priscila Barros Ferreira ........................................................
03/09 Teresa de Araújo Pereira .....................................................
03/09 Guilherme Gabriel Santos Arruda ........................................

Pastoral

Vivenciamos um momento
histórico em nosso país com as
olimpíadas. Durante o período
dos jogos olímpicos, o grande
objetivo de todos os atletas foi
a vitória. Contudo, nem todos
a alcançaram. Uns conseguiram
chegar ao topo conquistando,
assim, a medalha de ouro. Ou-
tros, pelo segundo lugar, con-
seguiram a medalha de prata e
outros a medalha de bronze pelo
terceiro lugar. Mas, também,
houve aqueles que não ganha-
ram medalha alguma. A grande
verdade com relação aos jogos
olímpicos é a de que nem todos
saíram vencedores.

Houve os vencedores e os
perdedores. A vitória para os
atletas olímpicos era uma pos-
siblidade, não uma certeza. Por
certo, todos nós experimenta-
mos, ao longo desse período de
jogos olímpicos, um misto de
emoções. Alegramo-nos com
os nossos atletas que alcançam
a vitória e nos entristecemos
juntamente com aqueles que
perderam.

Mas a vida cristã não é uma
olímpiada onde nós, como atle-
tas, nos valemos do nosso de-
sempenho para obtermos a vi-
tória. No versículo acima, em
destaque, o apóstolo Paulo está

concluindo uma seção da Epís-
tola aos Romanos. Essa conclu-
são vai dos versículos 31 a 39.
Nessa conclusão, Paulo declara
em alto e bom som a vitória que
Cristo nos dá. Ele mostra que
Deus está do nosso lado (v.31)
e que não há nada em todo o
universo que possa nos separar
do amor de Deus (v.39). Entre
os versículos mencionados, está
o versículo 37 com a convicta
afirmação de vitória!

O apóstolo aponta a presen-
ça de Deus, ao nosso lado,
como a causa da nossa vitória
e o Seu amor por meio de Cris-
to como o grande motivo pelo
qual nós, como Seu povo, so-
mos vencedores. Assim, temos
a firme convicção de que, em-
bora enfrentemos os dissabo-
res, as intempéries e os dilemas
desta vida, em Cristo Jesus so-
mos mais que vencedores.

Estamos, pois, certos de que
Deus, em Cristo, tem feito de
nossa UPA uma sociedade ven-
cedora. Que o Senhor continue
a abençoar, rica e abundante-
mente, a UPA de nossa igreja e
que os frutos do trabalho dos
adolescentes tragam edificação
para seus membros e promo-
vam a glória de Deus.

Mais que Vencedores

Rev. Alexandro Luiz Ramos

“Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou.” (Romanos 8:37)

Culto de Louvor
PRELÚDIO
 
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 98:1-2
b) Hino Congregacional Nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91:1-16
e) Coral Canto Livre
 
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 100:1-5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
 
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Claudennes
 
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
 
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Eclesiastes 4:9-16
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 49
 
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão

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

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 16 horas, Diego e Priscila.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais deve-
mos orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene; Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira; Dou-
glas Lousan, tio do Diác. Ander-
son; dona Maria Grippe (3353-
5520); dona Marilene, mãe da Jo-
siane e da Josilene; dona Marlu-
ce, esposa do Sr. Takeo (3526-
1268); dona Sônia, irmã do Sr.
Domingos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854); Fabíola
(3435-9834), filha do Diác. Atali-
ba; Lília e Sr. Jomar, respectiva-
mente, irmã e pai da Drª. Leila; Pa-
trícia Vieira (3032-5164); Rev.
Benon (3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr. Antô-
nio Gomes, pai da Hélia, Sr. José
Antônio, pai da Jane; Sr. José Fer-
reira (3037-9935), Sr. José Neves,
pai da Meire.

ANIVERSÁRIO DA UPA
“Rendei graças ao Senhor,

porque ele é bom, porque a sua
misericórdia dura para sempre”
(Salmo 118:1). Hoje, no culto à noi-
te, comemoraremos mais um aniver-
sário da nossa UPA. Nossos para-
béns aos adolescentes pela vida
cristã e dedicação à obra do Se-
nhor. Após o culto, no Salão Bran-
co, haverá uma recepção para con-
fraternização de todos.

ALMOÇO DOS ESTADOS
Em comemoração ao dia da Esco-

la Dominical, numa promoção da Su-
perintendência dessa Escola, hoje, às
11h30, haverá o almoço dos Estados.

PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Dominical,

as plenárias da SAF, UPH, UMP e UPA
ocorrerão respectivamente, Sala da
Classe I, Sala da Classe II, Sala de
Classe de Mocidade e Sala da Clas-
se da UPA. Ressaltamos que a au-
sência dos sócios gera prejuízos às
referidas reuniões.

FETRAM
A Federação do Trabalho Mas-

culino – FETRAM/PTAN está convi-
dando a todos os interessados em
participar do Bíblia, Ação social e
Culto – BAC, a ser realizado no pró-
ximo sábado, na Congregação Pres-
biterial do Girassol-GO. Existem al-
gumas atividades que estamos pre-
cisamos de voluntários, tais como:
Orientação e Aconselhamento Pas-
toral; Distribuição de Biblinhas;
Evangelismo de crianças; Palestras
orientativas para mulheres; Orien-
tação jurídica; etc. Os interessa-
dos em participar procurar o Diác.
Rodrigo ou Presb. Lusérgio.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado às

cedência, para que não haja prejuí-
zo no ensino das crianças; c) Culto
Infantil: Hoje,  Dirigentes: (3 a 6
anos) Évila Cavalcante e Débora Pi-
res, (7 a 8) Milena Caires e Luísa
Neri; Próximo domingo: Culto Mirim;
d) Juniores 1: Hoje, aula na sala do
Culto Mirim, traga a Bíblia, o álbum
e as tarefas; Próximo domingo: Cul-
to Mirim ;  e) Escala: Hoje, Classe
Única para as crianças do Jardim I
ao Intermediário, na sala do Inter-
mediário, na sala do Culto Mirim:
Diác. Emanuel Araújo, aula especi-
al: Eu, sou um missionário; f) Aula
Especial: Queridos Professores,
hoje, haverá uma aula especial, na
sala do Conselho, após a abertura
da Escola Dominical. Precisamos da
presença de todos os professores
do Jardim I ao Intermediário. g) Sá-
bado Legal: No próximo sábado, das
14h30 às 17 horas, com histórias
bíblicas, brincadeiras, oficinas e um
delicioso lanche. Participe, traga
seus amiguinhos. h) Queridos Pais:
Para o salutar andamento das aulas
e o eficiente aprendizado dos pe-
queninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Minis-
tério da Infância. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 04/09: Classe I – Rev. Je-
fferson; Classe II – Wesley; Clas-
se III - Presb. Paulinho; Classe IV
– Presb. Lusérgio; Classe de Jo-
vens – Rev. Alexandro; Adolescen-
tes – Vanessa; Catecúmenos –
Presb. Pedro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

04/09. Classes de Adultos: Classes

I, II, III e IV – Perguntas 73-75,
Breve Catecismo: Oitavo Manda-
mento; Classe dos Jovens, Lição 4;
Classe de Adolescentes, Lição nº 9;
Catecúmenos, Lição 3.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Marcus Kleber; Pró-

ximo Domingo: Presb. Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson e
Diác. Júlio.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: Hélia
e Marta.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago, Douglas,

Natan, Demétrius e Elizeu; Próxi-
ma semana: J. Cláudio, Jorge, An-
tônio N., Claudennes e Robson.

CHAZINHO
Próximo domingo: Graça e

Diva.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, Rev. Benon; Às 15
horas, Pedro Rodrigues; Às 16 ho-
ras, dona Wylliene; Às 17 horas, Sr.
José Ferreira. Quinta-feira, às 16
horas, Lucas e família.

missões na Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB. O Departamento de Mis-
sões de nossa igreja dedicará alguns
momentos da Superintendência da
Escola Dominical para falar deste tema
tão importante a todos nós. Neste
domingo: Até os confins da Terra.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Oh! Como é bom e agradá-

vel viverem unidos os irmãos! Ali,
ordena o SENHOR a sua bênção e
a vida para sempre” (Salmo 133:
1-3b). Próximo sábado, às 19 ho-
ras, será celebrado mais um aniver-
sário da 3ª Congregação da 2ª IPT
em Águas Lindas-GO, cujo obreiro é
o Ev. Daniel. O Coral Cantares par-
ticipará da Liturgia do Culto. Todos
estão convidados para, juntos, ce-
lebrarmos este momento histórico.

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 ho-

ras, em sua sala, haverá uma reu-
nião administrativa do Conselho.
Todos os senhores pastores e pres-
bíteros estão convocados.

ACAMP FEUPA
As inscrições para o acampa-

mento da FEUPA encerram-se hoje.
Os interessados deverão procurar o
Lucas ou a Odara para inscrições e
informações. O acampamento será
da próxima sexta-feira até domingo
às 14 horas na Chácara Recanto
Damando.

CASA CHEIA
Hoje, após o culto, haverá Casa

Cheia. Será na residência do Viní-
cius, filho do Diác. Marcelo no se-
guinte endereço: Colônia Agrícola
Samambaia, Chácara 122, Lote 17/
B. Vamos participar.

BÍBLIAS ESQUECIDAS
Há muitas Bíblias esquecidas



Aniversariantes da Semana
29/08 Ataliba Candido de Resende ................................................
29/08 Sônia Lúcia Breder Guimarães .............................................
29/08 Natanael Machado Corrêa ....................................................
29/08 Eulina Menezes Ramos ........................................................
30/08 Antônio Nonato da Silva Neto ..............................................
31/08 Júlia França Rangel .............................................................
31/08 Sandro Daniel Soares..........................................................
31/08 Ivo Ferreira .........................................................................
31/08 Mirian Gonçalves da Silva ....................................................
01/09 Andréia da Silva Moura Cavalcante .....................................
01/09 Bruno Benfica de Lima.........................................................
01/09 Isabel Rodrigues de Lima ....................................................
02/09 Stela Andrade de Sousa ......................................................
02/09 Laís Andrade Ramos de Sousa .............................................
03/09 Crisonéia Nonata de Brito Gomes ........................................
03/09 Priscila Barros Ferreira ........................................................
03/09 Teresa de Araújo Pereira .....................................................
03/09 Guilherme Gabriel Santos Arruda ........................................

Pastoral

Vivenciamos um momento
histórico em nosso país com as
olimpíadas. Durante o período
dos jogos olímpicos, o grande
objetivo de todos os atletas foi
a vitória. Contudo, nem todos
a alcançaram. Uns conseguiram
chegar ao topo conquistando,
assim, a medalha de ouro. Ou-
tros, pelo segundo lugar, con-
seguiram a medalha de prata e
outros a medalha de bronze pelo
terceiro lugar. Mas, também,
houve aqueles que não ganha-
ram medalha alguma. A grande
verdade com relação aos jogos
olímpicos é a de que nem todos
saíram vencedores.

Houve os vencedores e os
perdedores. A vitória para os
atletas olímpicos era uma pos-
siblidade, não uma certeza. Por
certo, todos nós experimenta-
mos, ao longo desse período de
jogos olímpicos, um misto de
emoções. Alegramo-nos com
os nossos atletas que alcançam
a vitória e nos entristecemos
juntamente com aqueles que
perderam.

Mas a vida cristã não é uma
olímpiada onde nós, como atle-
tas, nos valemos do nosso de-
sempenho para obtermos a vi-
tória. No versículo acima, em
destaque, o apóstolo Paulo está

concluindo uma seção da Epís-
tola aos Romanos. Essa conclu-
são vai dos versículos 31 a 39.
Nessa conclusão, Paulo declara
em alto e bom som a vitória que
Cristo nos dá. Ele mostra que
Deus está do nosso lado (v.31)
e que não há nada em todo o
universo que possa nos separar
do amor de Deus (v.39). Entre
os versículos mencionados, está
o versículo 37 com a convicta
afirmação de vitória!

O apóstolo aponta a presen-
ça de Deus, ao nosso lado,
como a causa da nossa vitória
e o Seu amor por meio de Cris-
to como o grande motivo pelo
qual nós, como Seu povo, so-
mos vencedores. Assim, temos
a firme convicção de que, em-
bora enfrentemos os dissabo-
res, as intempéries e os dilemas
desta vida, em Cristo Jesus so-
mos mais que vencedores.

Estamos, pois, certos de que
Deus, em Cristo, tem feito de
nossa UPA uma sociedade ven-
cedora. Que o Senhor continue
a abençoar, rica e abundante-
mente, a UPA de nossa igreja e
que os frutos do trabalho dos
adolescentes tragam edificação
para seus membros e promo-
vam a glória de Deus.

Mais que Vencedores

Rev. Alexandro Luiz Ramos

“Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou.” (Romanos 8:37)

Culto de Louvor
PRELÚDIO
 
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 98:1-2
b) Hino Congregacional Nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91:1-16
e) Coral Canto Livre
 
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 100:1-5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
 
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Claudennes
 
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
 
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Eclesiastes 4:9-16
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 49
 
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão

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

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 16 horas, Diego e Priscila.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais deve-
mos orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene; Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira; Dou-
glas Lousan, tio do Diác. Ander-
son; dona Maria Grippe (3353-
5520); dona Marilene, mãe da Jo-
siane e da Josilene; dona Marlu-
ce, esposa do Sr. Takeo (3526-
1268); dona Sônia, irmã do Sr.
Domingos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854); Fabíola
(3435-9834), filha do Diác. Atali-
ba; Lília e Sr. Jomar, respectiva-
mente, irmã e pai da Drª. Leila; Pa-
trícia Vieira (3032-5164); Rev.
Benon (3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr. Antô-
nio Gomes, pai da Hélia, Sr. José
Antônio, pai da Jane; Sr. José Fer-
reira (3037-9935), Sr. José Neves,
pai da Meire.


