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Pastoral

Batalhando por Cristo, Lutan-
do com amor, Sou um Soldado
de nosso Senhor, este é o lema
da União de Crianças Presbiteria-
nas – UCP. Em virtude da comemo-
ração do Dia Nacional da Criança
Presbiteriana, 12 de outubro, hoje
é um dia especial para as crianças
e os irmãos envolvidos no Departa-
mento Infantil. É importante tomar-
mos conhecimento como este tra-
balho começou em nossa querida
Igreja Presbiteriana do Brasil – IPB.

De acordo com o Rev. Ângelo
Vieira, pastor da 1ª Igreja Presbi-
teriana Resplendor, entre 1940-1942
na Igreja Presbiteriana de S. José
del Rei-MG havia um trabalho dife-
renciado na igreja denominado Liga
Juvenil. Nas tardes de sábado, na
casa da diretora (ao lado da igre-
ja), dona Lavínia, senhora consa-
grada, animada e dedicada, reuni-
am-se os sócios desta Liga. Conta-
nos a história que, na sua simplici-
dade, com poucos e precários re-
cursos, dona Lavínia proporcionava
horas felizes às crianças, com brin-
cadeiras, estudos, trabalhos e deli-
ciosos lanches. Havia reuniões es-
peciais e festivas com várias ativi-
dades. Anos mais tarde, outra Liga
Juvenil fora criada, agora na 1ª IPB
de Niterói-RJ.

Ainda que não se saiba como e
quando iniciou a Liga Juvenil na IPB,
em 1980, numa reunião realizada em
São Paulo foi proposto trocar o
nome da Liga Juvenil para União de
Crianças Presbiterianas – UCP. O
trabalho de crianças, até então, era

vinculado ao trabalho das senho-
ras, com a direção da Secretaria
Nacional de SAFs. Pouco depois
(1982), foi criada a Secretaria de
Infância das UCPs.

A Tia Custódia, uma das pionei-
ras neste ministério dentro da IPB,
disse: “Pelas misericórdias do Se-
nhor, durante anos, tendo estado à
frente deste trabalho, aqui na mi-
nha igreja. Tem sido uma grande
bênção na minha vida, muito aprendi
e muito me edifiquei ensinando as
crianças. O meu grande desejo é
que em todas as nossas Igrejas haja
UCPs organizadas, ativas e que tra-
balhem com muito dinamismo pre-
parando as nossas crianças na vida
cristã levando-as a seguir e servir
ao Senhor Jesus com muito amor.
O trabalho é realmente maravilho-
so. Que Deus, o nosso Pai, nos aben-
çoe e desperte as nossas igrejas
para este tão importante trabalho”.

Pela sua excepcionalidade, não
há uma Confederação Nacional de
UCPs, razão pela qual não haver
lema e nem tema para o quadriênio
(2014-2018). Estima-se, conforme
dados da Secretaria Executiva do
Supremo Concílio da IPB, que 78.000
crianças sejam sócias da UCP. Para
participar desta importante Socie-
dade, a criança deve ter entre 6 e
11 anos. Parabéns às nossas queri-
das Crianças Presbiterianas e as
valorosas irmãs e irmãos que se de-
dicam ministerialmente para o cres-
cimento delas.

Crônica UCP

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-3
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 90:1-17
e) Hino Congregacional nº 14

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 80:3
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Elizeu

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Isadora Lana

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Musical: Vida com Jesus – UCP

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

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
09/10 Janete Aranha Cavalcante Teixeira ...................................... 99929-7781
09/10 Hayane Cristina Ribeiro dos Santos ..................................... 99959-4414
10/10 Ana Eliza Ribeiro do Nascimento .......................................... 98198-5868
12/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo ...........................................................
12/10 Simone Aparecida Ferreira de Souza ................................... 98137-1437
14/10 Ângelo Roberto Faria de Matos ............................................. 98311-1817
15/10 Helena Kiyomi Nogueira ...................................................... 99211-6988
15/10 Beatriz Vasconcelos Benevides ............................................ 98434-5512

feira, às 15 horas, Ev. Ana Eliza,
com a SAF; Quinta-feira – das
14h às 18 horas, diversas visitas
a irmãos enfermos.

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:
Alessandra, Filha da Dona
Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alenir, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. An-
derson; dona Maria Grippe
(3353-5520); dona Marilene,
mãe da Josiane e da Josilene;
dona Marluce, esposa do Sr.
Takeo (3526-1268); dona Sônia,
irmã do Sr. Domingos; dona Te-
rezinha; dona Wylliene (3536-
7854); Lília e Sr. Jomar, respec-
tivamente, irmã e pai da Drª. Leila;
Patrícia Vieira (3032-5164);
Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Clau-
dennes; Sr. Antônio Gomes, pai
da Hélia, Sr. José Antônio, pai
da Jane; Sr. José Ferreira (3037-
9935).
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ANIVERSÁRIO UCP
Desde ontem estamos come-

morando o aniversário de nossa
UCP. Hoje, haverá participação da
diretoria da UCP na liturgia do cul-
to e o musical: Vida com Jesus.
Vamos agradecer a Deus por Suas
heranças em nossa igreja e os
cooperadores do Departamento
Infantil.

JUNTA DIACONAL
Hoje, após a Escola Domini-

cal, haverá reunião da Junta
Diaconal. Todos os diáconos es-
tão convocados.

JANTAR DE CASAIS
O desajuste familiar é um dos

principais problemas de nossa so-
ciedade. A família biblicamente ori-
entada é alvo da falácia filosófica
pós-moderna. Neste contexto,
não precisamos da opinião dos
homens, mas da direção de Deus.
A nossa igreja tem realizado di-
versas atividades para os casais.
A data do último Jantar de Casais
deste ano foi antecipada. Será dia
22 de outubro, às 19h30, no Res-
taurante Fogo do Galpão, na SHA,
Conjunto 6, Chácara 21 – Águas
Claras-DF (sistema de rodízio de
galetos, carnes, massas, sucos e
refrigerantes à vontade). A inscri-
ção é R$ 50,00 e poderá ser reali-
zada com o Diác. Claudennes e
Helayne. As inscrições serão efe-
tivadas mediante pagamento e
encerradas quando esgotarem as
vagas. Haverá momento de refle-
xão nas Escrituras e sociabilização.
As vagas são limitadas.

UCP, para crianças de 5 a 11 anos,
sob o tema: O Segredo dos
guardiões. Será nos dias 29, 30 e
31 de outubro, na Chácara: Barra
do Dia (www.barradodia.com.br).
As inscrições estão abertas, pelo
valor de R$ 60,00; g) Acampa-
mento Presbiterial: Haverá o
acampamento para todas as crian-
ças de 5 a 11 anos pelo nosso
Presbitério, sob o tema:
Conectados. Será nos dias 21, 22
e 23 de outubro. As inscrições
estão abertas, pelo valor de R$
60,00 e poderão ser efetivadas
até o dia 10 de outubro; h) Que-
ridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem
das atividades do Ministério da
Infância. Por isso, antes de saí-
rem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 16/10: Classe I –
Presb. Israel; Classe II –  Presb.
Paulinho; Classe III – Wanildete;
Classe IV – Rev. Alexandro;
Classe de Jovens – Fabrício;
Adolescentes – Vanessa; Cate-
cúmenos – Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 16/10. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
89-93, Breve Catecismo: Escritu-
ras e Sacramentos; Classe dos

COLETA DE MANTIMENTOS
Até a próxima quarta-feira, a

SAF e a UPH estarão coletando ali-
mentos não perecíveis, exceto café,
para a Casa de Recuperação CERV
em Águas Lindas-GO. A doações
poderão ser entregues para o ca-
sal Diác. Antônio Barbosa e dona
Izabel. A visita será no próximo sá-
bado. Saída da porta do templo,
às 14 horas, pontualmente.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Rendei graças ao Senhor,

porque ele é bom, porque a sua
misericórdia dura para sem-
pre” (Salmo 118:1). Próximo sá-
bado, às 18h30, será o culto de
gratidão pelo aniversário de nos-
sa Congregação em Arinos-MG.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos es-

tará na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoral-
mente àqueles irmãos.

CULTO DO BEBÊ
Em 19 de outubro, quinta-feira,

às 20 horas, haverá o “Culto do
Bebê” em gratidão ao nosso bon-
doso Deus pelas suas heranças em
nossa igreja. Solicitamos às mães
dos bebês nascidos no período de
novembro de 2015 a outubro de
2016 que procurem as irmãs Lígia
e/ou Cila para inscrição com vistas
ao recebimento da Bíblia do bebê.

2ª CONFERÊNCIA
REFORMADA 2ª IPT

Em decorrência do desencon-
tro de agenda do preletor, a 2ª

Jovens, Lição 9; Classe de Ado-
lescentes, Lição 1; Catecúmenos,
Lição 7.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

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: Leonardo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson
e Diác. Ângelo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Marta e Noraci; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael e
Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo,

Emanoel, Antônio B., Wanderlú-
cio e Anderson; Próxima sema-
na: Jorge, William, Antônio B.,
Robson e Tiago.

CHAZINHO
Próximo domingo: Rosânge-

la e Conceni.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-



Conferência de Fé Reformada da
2ª IPT, previsionada para trans-
correr de 22 a 23 de outubro, foi
adiada para o mês de novembro.
Nas próximas edições do Boletim
Dominical descreveremos mais
detalhes desta Conferência tão
relevante para a igreja e sua ação
evangelística.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Os Dez Mandamentos

Para Hoje: atitudes que trans-
formam as nossas vidas, Israel
Belo reconhece que muitos livros
já foram escritos sobre os Dez
Mandamentos. Uns se concentram
nos aspectos morais do Decálogo.
Outros dão ênfase a questões es-
pirituais. Sua obra pretende apli-
car a sabedoria milenar ao nosso
cotidiano. Um dos pontos altos,
por exemplo, é o capítulo sobre a
corrupção do Brasil. Em seu pre-
fácio, o juiz federal William
Douglas acha que a obra é útil e
abrangente. Veio em boa hora. “O
texto é poderoso, libertador e
extraordinário”.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 134: Qual é o sex-

to mandamento? Resposta: O
sexto mandamento é: “Não ma-
tarás.” Referências: Êxodo
20:13.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um minis-
tério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24

horas por dia. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão
em uma das mesinhas na saída
do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

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.

FÉ REFORMADA
Da próxima terça até sexta-

feira, os pastores, Rev. Alexan-
dro e Rev. José Marcos, partici-
parão da 14ª Conferência da Fé
Reformada em Goiânia-GO, razão
pela qual estarão ausentes dos
trabalhos de nossa igreja.

ESTUDO BÍBLICO
A fé foi um dos temas centrais

da Reforma Protestante do sécu-
lo 16, Sola Fide (somente a fé).
Qual relevância da fé para os nos-
sos dias? Estamos numa atmos-
fera religiosa com diversas mani-
festações de fé. Conforme as Es-
crituras, a fé genuína é aquela que
crê e vive o Evangelho de Cristo
Jesus. Aliás, o apóstolo Tiago,
declarou que a fé dissociada de
obras é morta, Tiago 2.26. A fé
cristã é mais que um mero acre-
ditar. Produz os seus frutos. Por-
tanto, próxima quarta-feira, às 20
horas, será ministrado o segun-
do estudo da série: A Fé Que
Agrada a Deus, pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
De acordo com Richard

Foster, pastor norte americano:
“Orar é mudar. Isso é uma gra-
ça maravilhosa. Deus, por sua
bondade, providenciou um meio
pelo qual nossa vida pode ser
tomada por amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bonda-
de, fidelidade, mansidão e do-
mínio próprio. A oração envol-
ve pessoas com preocupações
normais na presença de um
Deus Pai amoroso e compassi-
vo”. A prática da oração é im-
prescindível para uma vida cris-
tã vigorosa. Sempre estamos em
débito com a oração, ou seja,
nunca, oramos o suficiente.
Quanto mais nos colocamos em
oração mais percebemos a ne-
cessidade de orar. Portanto, com
gratidão e devoção vamos todos
participar da reunião de orações
que nesta quarta-feira, será
dirigida pela UPH.

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
irmãos que confirmem seus no-
mes na lista de dizimistas fixada
no mural do Salão Social, sema-
nalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio após a Escola Dominical, no
templo; Quarta-feira às 20 horas;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Silvana Pereira e Lilian Lima; Pró-
ximo domingo: Priscila e Wesdna
Barros; MATERNAL 1 e 2, Hoje
(manhã e noite): Andréia Santa-
na e Kataryne Araújo; Próximo
domingo (manhã e noite): Patrí-
cia Ferreira e Odara Cieslak. Ob-
servação: Queridos professores,
se por algum motivo não pude-
rem cumprir a escala, POR FAVOR,
nos avisem com antecedência,
para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Culto In-
fantil: Hoje, não haverá o culto
infantil em virtude do aniversário
da UCP. Todas as crianças deve-
rão permanecer no templo; Pró-
ximo domingo: Dirigentes: (3 a 6
anos) Lucas Silva e Lil ian
Cerqueira, (7 a 8 anos) Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores I: Hoje e próximo do-
mingo no templo com os pais; e)
Cantata de Natal: Iniciamos os
ensaios para a Cantata de Natal.
Efetue a inscrição do seu filho nes-
te domingo na sala do Culto Mi-
rim, e retire também o CD para
ouvirem com seus filhos em casa.
Pedimos a colaboração dos se-
nhores pais para que desloquem
seus filhos aos ensaios. Somente
participarão da Cantata, aqueles
que forem assíduos aos ensaios.
Haverá chamada de controle de
presença das crianças. f) Acam-
pamento UCP: Vem aí o nosso
tão esperado acampamento da



Conferência de Fé Reformada da
2ª IPT, previsionada para trans-
correr de 22 a 23 de outubro, foi
adiada para o mês de novembro.
Nas próximas edições do Boletim
Dominical descreveremos mais
detalhes desta Conferência tão
relevante para a igreja e sua ação
evangelística.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Os Dez Mandamentos

Para Hoje: atitudes que trans-
formam as nossas vidas, Israel
Belo reconhece que muitos livros
já foram escritos sobre os Dez
Mandamentos. Uns se concentram
nos aspectos morais do Decálogo.
Outros dão ênfase a questões es-
pirituais. Sua obra pretende apli-
car a sabedoria milenar ao nosso
cotidiano. Um dos pontos altos,
por exemplo, é o capítulo sobre a
corrupção do Brasil. Em seu pre-
fácio, o juiz federal William
Douglas acha que a obra é útil e
abrangente. Veio em boa hora. “O
texto é poderoso, libertador e
extraordinário”.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 134: Qual é o sex-

to mandamento? Resposta: O
sexto mandamento é: “Não ma-
tarás.” Referências: Êxodo
20:13.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um minis-
tério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24

horas por dia. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão
em uma das mesinhas na saída
do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

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.

FÉ REFORMADA
Da próxima terça até sexta-

feira, os pastores, Rev. Alexan-
dro e Rev. José Marcos, partici-
parão da 14ª Conferência da Fé
Reformada em Goiânia-GO, razão
pela qual estarão ausentes dos
trabalhos de nossa igreja.

ESTUDO BÍBLICO
A fé foi um dos temas centrais

da Reforma Protestante do sécu-
lo 16, Sola Fide (somente a fé).
Qual relevância da fé para os nos-
sos dias? Estamos numa atmos-
fera religiosa com diversas mani-
festações de fé. Conforme as Es-
crituras, a fé genuína é aquela que
crê e vive o Evangelho de Cristo
Jesus. Aliás, o apóstolo Tiago,
declarou que a fé dissociada de
obras é morta, Tiago 2.26. A fé
cristã é mais que um mero acre-
ditar. Produz os seus frutos. Por-
tanto, próxima quarta-feira, às 20
horas, será ministrado o segun-
do estudo da série: A Fé Que
Agrada a Deus, pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
De acordo com Richard

Foster, pastor norte americano:
“Orar é mudar. Isso é uma gra-
ça maravilhosa. Deus, por sua
bondade, providenciou um meio
pelo qual nossa vida pode ser
tomada por amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bonda-
de, fidelidade, mansidão e do-
mínio próprio. A oração envol-
ve pessoas com preocupações
normais na presença de um
Deus Pai amoroso e compassi-
vo”. A prática da oração é im-
prescindível para uma vida cris-
tã vigorosa. Sempre estamos em
débito com a oração, ou seja,
nunca, oramos o suficiente.
Quanto mais nos colocamos em
oração mais percebemos a ne-
cessidade de orar. Portanto, com
gratidão e devoção vamos todos
participar da reunião de orações
que nesta quarta-feira, será
dirigida pela UPH.

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
irmãos que confirmem seus no-
mes na lista de dizimistas fixada
no mural do Salão Social, sema-
nalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio após a Escola Dominical, no
templo; Quarta-feira às 20 horas;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Silvana Pereira e Lilian Lima; Pró-
ximo domingo: Priscila e Wesdna
Barros; MATERNAL 1 e 2, Hoje
(manhã e noite): Andréia Santa-
na e Kataryne Araújo; Próximo
domingo (manhã e noite): Patrí-
cia Ferreira e Odara Cieslak. Ob-
servação: Queridos professores,
se por algum motivo não pude-
rem cumprir a escala, POR FAVOR,
nos avisem com antecedência,
para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Culto In-
fantil: Hoje, não haverá o culto
infantil em virtude do aniversário
da UCP. Todas as crianças deve-
rão permanecer no templo; Pró-
ximo domingo: Dirigentes: (3 a 6
anos) Lucas Silva e Lil ian
Cerqueira, (7 a 8 anos) Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores I: Hoje e próximo do-
mingo no templo com os pais; e)
Cantata de Natal: Iniciamos os
ensaios para a Cantata de Natal.
Efetue a inscrição do seu filho nes-
te domingo na sala do Culto Mi-
rim, e retire também o CD para
ouvirem com seus filhos em casa.
Pedimos a colaboração dos se-
nhores pais para que desloquem
seus filhos aos ensaios. Somente
participarão da Cantata, aqueles
que forem assíduos aos ensaios.
Haverá chamada de controle de
presença das crianças. f) Acam-
pamento UCP: Vem aí o nosso
tão esperado acampamento da



Pastoral

Batalhando por Cristo, Lutan-
do com amor, Sou um Soldado
de nosso Senhor, este é o lema
da União de Crianças Presbiteria-
nas – UCP. Em virtude da comemo-
ração do Dia Nacional da Criança
Presbiteriana, 12 de outubro, hoje
é um dia especial para as crianças
e os irmãos envolvidos no Departa-
mento Infantil. É importante tomar-
mos conhecimento como este tra-
balho começou em nossa querida
Igreja Presbiteriana do Brasil – IPB.

De acordo com o Rev. Ângelo
Vieira, pastor da 1ª Igreja Presbi-
teriana Resplendor, entre 1940-1942
na Igreja Presbiteriana de S. José
del Rei-MG havia um trabalho dife-
renciado na igreja denominado Liga
Juvenil. Nas tardes de sábado, na
casa da diretora (ao lado da igre-
ja), dona Lavínia, senhora consa-
grada, animada e dedicada, reuni-
am-se os sócios desta Liga. Conta-
nos a história que, na sua simplici-
dade, com poucos e precários re-
cursos, dona Lavínia proporcionava
horas felizes às crianças, com brin-
cadeiras, estudos, trabalhos e deli-
ciosos lanches. Havia reuniões es-
peciais e festivas com várias ativi-
dades. Anos mais tarde, outra Liga
Juvenil fora criada, agora na 1ª IPB
de Niterói-RJ.

Ainda que não se saiba como e
quando iniciou a Liga Juvenil na IPB,
em 1980, numa reunião realizada em
São Paulo foi proposto trocar o
nome da Liga Juvenil para União de
Crianças Presbiterianas – UCP. O
trabalho de crianças, até então, era

vinculado ao trabalho das senho-
ras, com a direção da Secretaria
Nacional de SAFs. Pouco depois
(1982), foi criada a Secretaria de
Infância das UCPs.

A Tia Custódia, uma das pionei-
ras neste ministério dentro da IPB,
disse: “Pelas misericórdias do Se-
nhor, durante anos, tendo estado à
frente deste trabalho, aqui na mi-
nha igreja. Tem sido uma grande
bênção na minha vida, muito aprendi
e muito me edifiquei ensinando as
crianças. O meu grande desejo é
que em todas as nossas Igrejas haja
UCPs organizadas, ativas e que tra-
balhem com muito dinamismo pre-
parando as nossas crianças na vida
cristã levando-as a seguir e servir
ao Senhor Jesus com muito amor.
O trabalho é realmente maravilho-
so. Que Deus, o nosso Pai, nos aben-
çoe e desperte as nossas igrejas
para este tão importante trabalho”.

Pela sua excepcionalidade, não
há uma Confederação Nacional de
UCPs, razão pela qual não haver
lema e nem tema para o quadriênio
(2014-2018). Estima-se, conforme
dados da Secretaria Executiva do
Supremo Concílio da IPB, que 78.000
crianças sejam sócias da UCP. Para
participar desta importante Socie-
dade, a criança deve ter entre 6 e
11 anos. Parabéns às nossas queri-
das Crianças Presbiterianas e as
valorosas irmãs e irmãos que se de-
dicam ministerialmente para o cres-
cimento delas.

Crônica UCP

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-3
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 90:1-17
e) Hino Congregacional nº 14

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 80:3
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Elizeu

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Isadora Lana

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Musical: Vida com Jesus – UCP

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

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
09/10 Janete Aranha Cavalcante Teixeira ...................................... 99929-7781
09/10 Hayane Cristina Ribeiro dos Santos ..................................... 99959-4414
10/10 Ana Eliza Ribeiro do Nascimento .......................................... 98198-5868
12/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo ...........................................................
12/10 Simone Aparecida Ferreira de Souza ................................... 98137-1437
14/10 Ângelo Roberto Faria de Matos ............................................. 98311-1817
15/10 Helena Kiyomi Nogueira ...................................................... 99211-6988
15/10 Beatriz Vasconcelos Benevides ............................................ 98434-5512

feira, às 15 horas, Ev. Ana Eliza,
com a SAF; Quinta-feira – das
14h às 18 horas, diversas visitas
a irmãos enfermos.

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:
Alessandra, Filha da Dona
Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alenir, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. An-
derson; dona Maria Grippe
(3353-5520); dona Marilene,
mãe da Josiane e da Josilene;
dona Marluce, esposa do Sr.
Takeo (3526-1268); dona Sônia,
irmã do Sr. Domingos; dona Te-
rezinha; dona Wylliene (3536-
7854); Lília e Sr. Jomar, respec-
tivamente, irmã e pai da Drª. Leila;
Patrícia Vieira (3032-5164);
Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Clau-
dennes; Sr. Antônio Gomes, pai
da Hélia, Sr. José Antônio, pai
da Jane; Sr. José Ferreira (3037-
9935).

ANIVERSÁRIO UCP
Desde ontem estamos come-

morando o aniversário de nossa
UCP. Hoje, haverá participação da
diretoria da UCP na liturgia do cul-
to e o musical: Vida com Jesus.
Vamos agradecer a Deus por Suas
heranças em nossa igreja e os
cooperadores do Departamento
Infantil.

JUNTA DIACONAL
Hoje, após a Escola Domini-

cal, haverá reunião da Junta
Diaconal. Todos os diáconos es-
tão convocados.

JANTAR DE CASAIS
O desajuste familiar é um dos

principais problemas de nossa so-
ciedade. A família biblicamente ori-
entada é alvo da falácia filosófica
pós-moderna. Neste contexto,
não precisamos da opinião dos
homens, mas da direção de Deus.
A nossa igreja tem realizado di-
versas atividades para os casais.
A data do último Jantar de Casais
deste ano foi antecipada. Será dia
22 de outubro, às 19h30, no Res-
taurante Fogo do Galpão, na SHA,
Conjunto 6, Chácara 21 – Águas
Claras-DF (sistema de rodízio de
galetos, carnes, massas, sucos e
refrigerantes à vontade). A inscri-
ção é R$ 50,00 e poderá ser reali-
zada com o Diác. Claudennes e
Helayne. As inscrições serão efe-
tivadas mediante pagamento e
encerradas quando esgotarem as
vagas. Haverá momento de refle-
xão nas Escrituras e sociabilização.
As vagas são limitadas.

UCP, para crianças de 5 a 11 anos,
sob o tema: O Segredo dos
guardiões. Será nos dias 29, 30 e
31 de outubro, na Chácara: Barra
do Dia (www.barradodia.com.br).
As inscrições estão abertas, pelo
valor de R$ 60,00; g) Acampa-
mento Presbiterial: Haverá o
acampamento para todas as crian-
ças de 5 a 11 anos pelo nosso
Presbitério, sob o tema:
Conectados. Será nos dias 21, 22
e 23 de outubro. As inscrições
estão abertas, pelo valor de R$
60,00 e poderão ser efetivadas
até o dia 10 de outubro; h) Que-
ridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem
das atividades do Ministério da
Infância. Por isso, antes de saí-
rem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 16/10: Classe I –
Presb. Israel; Classe II –  Presb.
Paulinho; Classe III – Wanildete;
Classe IV – Rev. Alexandro;
Classe de Jovens – Fabrício;
Adolescentes – Vanessa; Cate-
cúmenos – Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 16/10. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
89-93, Breve Catecismo: Escritu-
ras e Sacramentos; Classe dos

COLETA DE MANTIMENTOS
Até a próxima quarta-feira, a

SAF e a UPH estarão coletando ali-
mentos não perecíveis, exceto café,
para a Casa de Recuperação CERV
em Águas Lindas-GO. A doações
poderão ser entregues para o ca-
sal Diác. Antônio Barbosa e dona
Izabel. A visita será no próximo sá-
bado. Saída da porta do templo,
às 14 horas, pontualmente.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Rendei graças ao Senhor,

porque ele é bom, porque a sua
misericórdia dura para sem-
pre” (Salmo 118:1). Próximo sá-
bado, às 18h30, será o culto de
gratidão pelo aniversário de nos-
sa Congregação em Arinos-MG.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos es-

tará na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoral-
mente àqueles irmãos.

CULTO DO BEBÊ
Em 19 de outubro, quinta-feira,

às 20 horas, haverá o “Culto do
Bebê” em gratidão ao nosso bon-
doso Deus pelas suas heranças em
nossa igreja. Solicitamos às mães
dos bebês nascidos no período de
novembro de 2015 a outubro de
2016 que procurem as irmãs Lígia
e/ou Cila para inscrição com vistas
ao recebimento da Bíblia do bebê.

2ª CONFERÊNCIA
REFORMADA 2ª IPT

Em decorrência do desencon-
tro de agenda do preletor, a 2ª

Jovens, Lição 9; Classe de Ado-
lescentes, Lição 1; Catecúmenos,
Lição 7.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

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: Leonardo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson
e Diác. Ângelo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Marta e Noraci; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael e
Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo,

Emanoel, Antônio B., Wanderlú-
cio e Anderson; Próxima sema-
na: Jorge, William, Antônio B.,
Robson e Tiago.

CHAZINHO
Próximo domingo: Rosânge-

la e Conceni.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-



Pastoral

Batalhando por Cristo, Lutan-
do com amor, Sou um Soldado
de nosso Senhor, este é o lema
da União de Crianças Presbiteria-
nas – UCP. Em virtude da comemo-
ração do Dia Nacional da Criança
Presbiteriana, 12 de outubro, hoje
é um dia especial para as crianças
e os irmãos envolvidos no Departa-
mento Infantil. É importante tomar-
mos conhecimento como este tra-
balho começou em nossa querida
Igreja Presbiteriana do Brasil – IPB.

De acordo com o Rev. Ângelo
Vieira, pastor da 1ª Igreja Presbi-
teriana Resplendor, entre 1940-1942
na Igreja Presbiteriana de S. José
del Rei-MG havia um trabalho dife-
renciado na igreja denominado Liga
Juvenil. Nas tardes de sábado, na
casa da diretora (ao lado da igre-
ja), dona Lavínia, senhora consa-
grada, animada e dedicada, reuni-
am-se os sócios desta Liga. Conta-
nos a história que, na sua simplici-
dade, com poucos e precários re-
cursos, dona Lavínia proporcionava
horas felizes às crianças, com brin-
cadeiras, estudos, trabalhos e deli-
ciosos lanches. Havia reuniões es-
peciais e festivas com várias ativi-
dades. Anos mais tarde, outra Liga
Juvenil fora criada, agora na 1ª IPB
de Niterói-RJ.

Ainda que não se saiba como e
quando iniciou a Liga Juvenil na IPB,
em 1980, numa reunião realizada em
São Paulo foi proposto trocar o
nome da Liga Juvenil para União de
Crianças Presbiterianas – UCP. O
trabalho de crianças, até então, era

vinculado ao trabalho das senho-
ras, com a direção da Secretaria
Nacional de SAFs. Pouco depois
(1982), foi criada a Secretaria de
Infância das UCPs.

A Tia Custódia, uma das pionei-
ras neste ministério dentro da IPB,
disse: “Pelas misericórdias do Se-
nhor, durante anos, tendo estado à
frente deste trabalho, aqui na mi-
nha igreja. Tem sido uma grande
bênção na minha vida, muito aprendi
e muito me edifiquei ensinando as
crianças. O meu grande desejo é
que em todas as nossas Igrejas haja
UCPs organizadas, ativas e que tra-
balhem com muito dinamismo pre-
parando as nossas crianças na vida
cristã levando-as a seguir e servir
ao Senhor Jesus com muito amor.
O trabalho é realmente maravilho-
so. Que Deus, o nosso Pai, nos aben-
çoe e desperte as nossas igrejas
para este tão importante trabalho”.

Pela sua excepcionalidade, não
há uma Confederação Nacional de
UCPs, razão pela qual não haver
lema e nem tema para o quadriênio
(2014-2018). Estima-se, conforme
dados da Secretaria Executiva do
Supremo Concílio da IPB, que 78.000
crianças sejam sócias da UCP. Para
participar desta importante Socie-
dade, a criança deve ter entre 6 e
11 anos. Parabéns às nossas queri-
das Crianças Presbiterianas e as
valorosas irmãs e irmãos que se de-
dicam ministerialmente para o cres-
cimento delas.

Crônica UCP

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor
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ADORAÇÃO
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CONTRIÇÃO
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b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Elizeu

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Isadora Lana

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Musical: Vida com Jesus – UCP

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

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
09/10 Janete Aranha Cavalcante Teixeira ...................................... 99929-7781
09/10 Hayane Cristina Ribeiro dos Santos ..................................... 99959-4414
10/10 Ana Eliza Ribeiro do Nascimento .......................................... 98198-5868
12/10 Aparecida Pedrosa de Figueiredo ...........................................................
12/10 Simone Aparecida Ferreira de Souza ................................... 98137-1437
14/10 Ângelo Roberto Faria de Matos ............................................. 98311-1817
15/10 Helena Kiyomi Nogueira ...................................................... 99211-6988
15/10 Beatriz Vasconcelos Benevides ............................................ 98434-5512

feira, às 15 horas, Ev. Ana Eliza,
com a SAF; Quinta-feira – das
14h às 18 horas, diversas visitas
a irmãos enfermos.

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:
Alessandra, Filha da Dona
Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alenir, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. An-
derson; dona Maria Grippe
(3353-5520); dona Marilene,
mãe da Josiane e da Josilene;
dona Marluce, esposa do Sr.
Takeo (3526-1268); dona Sônia,
irmã do Sr. Domingos; dona Te-
rezinha; dona Wylliene (3536-
7854); Lília e Sr. Jomar, respec-
tivamente, irmã e pai da Drª. Leila;
Patrícia Vieira (3032-5164);
Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Clau-
dennes; Sr. Antônio Gomes, pai
da Hélia, Sr. José Antônio, pai
da Jane; Sr. José Ferreira (3037-
9935).


