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Pastoral

Estamos no mês de comemoração
da Reforma Protestante. As igrejas
históricas, das quais fazemos parte,
são herdeiras do legado da Reforma
Protestante do século 16. A partir da
Reforma, a nossa identidade foi cla-
ramente delineada e definida. Mas,
afinal de contas, o que é Fé Reforma-
da? O que significa ser reformado não
apenas historicamente, mas na pre-
sente conjuntura em que vivemos:
igreja, nação e mundo? A Fé Refor-
mada está arregimentada na Bíblia
Sagrada, nos Catecismos e Confis-
sões de Fé. Dentre os principais te-
mas que perfazem a Fé Reformada
destacamos quatro: a) Doutrina das
Escrituras, b) Doutrina da Soberania
de Deus, c) Doutrina da Depravação
Completa do Homem, e, d) Doutrina
da Irresistível Graça de Deus.

a) Doutrina das Escrituras –
“Toda Escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino” (2ª Timó-
teo 3:16). A Reforma redescobriu e
acentuou novamente a autoridade
das Escrituras, Antigo e Novo Testa-
mentos. A Bíblia é a Palavra de Deus
e tem autoridade normativa. Segun-
do John Richard: “podemos repousar
nela completamente, depender dela para
tudo o que precisamos saber para vi-
ver e morrer de maneira feliz”. Portan-
to, a Bíblia deve ser obedecida, pois,
norteia e confere sentido a todas as
nossas experiências de vida.

b) Doutrina da Soberania de
Deus – “Com quem comparareis a
Deus? Ou que coisa semelhante
confrontareis com ele?” (Isaías
40:18). A soberania de Deus é a Sua
marca maior. Deus é o Rei, o Senhor
da história, o Suserano do Universo,
não o homem. Deus é livre e indepen-
dente de qualquer criatura ou coisa
fora de Si mesmo. Ele conhece todas
as coisas desde o “princípio da eter-
nidade”. Deus é onipotente. Portan-
to, Ele é o Criador, Governador,

Mantenedor e Direcionador de todo
o cosmos.

c) Doutrina da Completa Depra-
vação Humana – “Todas as nações
são perante ele como cousa que
não é nada; ele as considera me-
nos do que nada, como um vácuo”
(Isaías 40:17). Quando contempla-
mos Deus em Sua glória e santidade
nos tornamos cientes de nossa insig-
nificância. Apreciamos quem nós so-
mos: o reverendo, o doutor, o execu-
tivo, o diretor, etc. A Fé Reformada
coloca as nossas pretensões em seu
devido lugar. Em relação ao pecado,
o homem não está adoentado, mas
está morto.

d) Doutrina da Irresistível Gra-
ça – “Porque pela graça sois sal-
vos, mediante a fé, e isto não vem
de vós; é dom de Deus; não de
obras, para que ninguém se glorie”
(Efésios 2:8-9). Em face do seu qua-
dro de pecado e desventura
condenatória, o homem precisa ur-
gentemente de um Salvador ou Re-
dentor. A Salvação pertence ao Se-
nhor é o lema dos Reformados. A Sal-
vação é um dom que Cristo conquis-
tou por livre e espontânea vontade.
Quando o eleito é atingido pela Ma-
ravilhosa Graça não pode oferecer
resistência. João Calvino disse: “Deus
é irresistível”.

Esses são alguns dos temas de
que a Fé Reformada trata. Que Deus
nos ajude a sermos fiéis praticantes
da Sua Palavra. Que creiamos na So-
berania de Deus a despeito das tra-
gédias assoladoras da humanidade.
Que sempre esteja clara em nossas
mentes, a condição caída e deprava-
da do homem. Que percebamos a
graça de Deus tomar o curso de nos-
sa existência rumo à gloriosa Salva-
ção reservada aos Seus filhos, na
mediação de Cristo. Amém.

Identidade Reformada

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 100
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Daniel 9:8-9
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. Júlio

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novo Membro

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 8-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 222

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

POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Natan,

Moisés F., Wanderlúcio e J. Cláudio;
Próxima semana: Antônio N., João,
Demétrius, Ataliba e Diêgo.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Gilvânia; Próxi-

mo domingo: Márcia e Midian.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Sexta-feira,

das 14h às 18 horas, diversas visitas
a irmãos enfermos e às 20 horas,
Diác. William e Mariângela.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Amanda e Geraldo; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Jonathan Kishima.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu leito

de enfermidade, e da doença o res-
taurará” (Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos orar e visi-
tar: Alessandra, Filha da Dona Marilene;
Bernardo, neto da dona Márcia Amorim;
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Alenyr, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do Diác.
Moisés Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; 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, respectivamente, irmã
e pai da Drª. Leila; Patrícia Vieira (3032-
5164); Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes;
Sr. Antônio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935).

Aniversariantes da Semana
23/10 Ciro Chaban Junqueira ........................................................ 98150-4979
23/10 Diêgo Lopes Ferreira ........................................................... 98259-3320
23/10 Isabella Lumena.................................................................. 99833-9504
25/10 Antônio Martins Neto .............................................................................
26/10 Karen Caroline C. Silva ......................................................999116-9006
26/10 Eloi Martins de Oliveira .......................................................... 3562-9417
26/10 Evaniza de Melo Resende ...................................................... 3351-1196
28/10 Gustavo Daniel S. Soares .................................................... 99177-6117
28/10 Augusto Teixeira Honorato ..................................................... 3353-4310
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PLENÁRIAS DE ELEIÇÔES
No dia 6 de novembro de 2016,

os plenários de nossas Sociedades
Internas reunir-se-ão para eleger e/
ou reeleger a diretoria para o ano
eclesiástico de 2017. Entre os gran-
des privilégios da vida cristã desta-
ca-se o servir ao Senhor. O Conse-
lho da 2ª IPT, em 2002, estabeleceu
os requisitos essenciais para ocupar
cargos e postos de trabalho nesta
igreja, como segue: 1) Ser membro
comungante dela (exceto para a di-
retoria da UCP); 2) Aceitar as doutri-
nas e normas da igreja; 3) Frequen-
tar com assiduidade os trabalhos re-
gulares, especialmente os dominicais;
4) Ser dizimista fiel e pontual; 5) Dar
bom testemunho dentro e fora da
igreja; 6. Enfim, aceitar a Bíblia como
única e infalível regra de fé e prática.
Os nomes dos candidatos eleitos de-
verão ser encaminhados ao Conse-
lho, mediante formulário fornecido
pela secretária da igreja, a irmã Pa-
trícia.

REUNIÃO EQUIPES CÂNTICOS
Hoje, depois de dez minutos do

término do Culto Solene, o Rev.
Jefferson e os Presbíteros: Emanuel,
Marcus Kleber e Sandro reunir-se-ão
com as Equipes de Cânticos, na sala
da Classe I. É importante a participa-
ção de todos os componentes.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
“Rendei graças ao Senhor, por-

que ele é bom, porque a sua mise-
ricórdia dura para sempre” (Salmo
136:1). Próxima quinta-feira, às 20
horas, na residência da nossa irmã,
dona Maria de Fátima, na CSB 4, Lote
5, Ap. 604, Ed.Nícia, haverá um culto
de ação de graças promovido pela
UPH. Toda a igreja está convidada.

FIOS DE PRATA
“Ensina-nos a contar os nossos

dias, para que alcancemos coração
sábio” (Salmo 90:12). Próxima sex-
ta-feira, a partir das 10 horas, na re-
sidência da nossa querida irmã, dona
Marta, na QNA 54, Casa 7, Taguatin-

saio após a Escola Dominical, na sala
do Culto Mirim; Quarta-feira às 20
horas; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Noraci Bastos e Karine Matos;
Próximo domingo: Li l ian Lima e
Silvana Pereira; MATERNAL 1 e 2,
Hoje (manhã e noite): Patr íc ia
Ferreira e Odara Cieslak; Próximo
domingo (manhã e noite): Andréia
Santana e Kataryne Araújo. Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avisem
com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Infantil: Hoje, Dirigen-
tes: (3 a 6 anos) Milena Caires e
Luisa Neri, (7 a 8 anos) Évila Caval-
cante e Marcos Cerqueira; Próximo
domingo, Dirigentes: (3 a 6 anos)
Lucas Silva e Lilian Cerqueira, (7 a 8
anos) Victória Couto e Beatriz Ma-
chado; d) Juniores I: Hoje, após o
momento de louvor na sala do culto
mirim e próximo domingo no templo
com os pais; e) Cantata de Natal:
Iniciamos os ensaios para a Cantata
de Natal. Efetue a inscrição do seu
filho neste domingo na sala do Cul-
to Mirim, e retire também o CD para
ouvirem em casa. Pedimos a colabo-
ração dos senhores pais para que
desloquem seus filhos aos ensaios.
Somente participarão da Cantata,
aqueles que forem assíduos aos
ensaios. Haverá chamada de contro-
le de presença das crianças; f)
Acampamento UCP: Vem aí o nos-
so tão esperado acampamento da
UCP, para crianças de 5 a 11 anos,
sob o tema: O Segredo dos
guardiões. Será no próximo final de
semana, na Chácara: Barra do Dia
(www.barradodia.com.br). Hoje é o
ÚLTIMO dia para a inscrição, pelo va-
lor de R$ 60,00. Preencha a inscri-
ção e faça o pagamento com a Cláu-
dia Soares após a Escola Dominical
ou Culto; g) Equipe Acampamento
UCP: HOJE, reunião após o culto, na
sala do Conselho, TODA equipe está
convocada para esta reunião, com
a Ev. Ana Eliza; h) Camiseta do Per-
feito Louvor: O pagamento da cami-

ga Norte – Fone 3352-5510, haverá
um trabalho especial com o Grupo
Fios de Prata. Momentos de gratidão
e louvor a Deus e comunhão com os
irmãos, durante o almoço. Todos os
irmãos do Grupo Fios de Prata estão
convidados para participar.

CULTO REFORMA PROTESTANTE
Próxima quarta-feira, às 20 horas,

será realizado, na Igreja Presbiteria-
na Nacional, um culto promovido pela
Igreja Presbiteriana do Brasil em ce-
lebração aos 500 anos da Reforma
Protestante. A Igreja Presbiteriana
Nacional fica na SGAS 906, Conjunto
A, Bloco I.

SAF
 Próximo sábado, haverá o Encon-

tro de SAF’s AMIGAS da Federação,
na 1ª Igreja Presbiteriana em Águas
Lindas-GO. Saída do templo às 8 ho-
ras e retorno às 15 horas. Haverá VAN
para àquelas que deram o seu nome.

CONSELHO DE ENSINO
Próximo domingo, após a Escola

Dominical, na sala da Classe I, have-
rá uma breve, porém, importantíssi-
ma reunião do Conselho de Ensino.
Solicitamos, encarecidamente, aos
professores de Adolescentes, Jovens
e adultos que, por favor não faltem.

EV. CRISTIANO
Hoje, na Escola Dominical da 4ª

Congregação, o Conselho ouvirá e,
logo após, se reunirá com o Ev.
Cristiano Santos, na condição de can-
didato a assumir aquele campo a par-
tir de janeiro de 2017. O Ev. Cristiano
será o mensageiro do culto à noite
da 4ª Congregação. As nossas boas
vindas a este precioso obreiro e sua
família, seguidas de súplicas a Deus
pelos trabalhos deste dia.

2ª CONFERÊNCIA REFORMADA 2ª IPT
Em decorrência do desencontro

de agenda do preletor, a 2ª Confe-
rência de Fé Reformada da 2ª IPT,
previsionada para transcorrer este
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mês de novembro. De 12 a 13 de no-
vembro, receberemos em nossa igre-
ja o Prof. Adauto Lourenço que, mi-
nistrará um ciclo de palestras evan-
gelísticas. Vamos convidar o máximo
de pessoas descrentes. Encorajamos
aos nossos jovens que convidem seus
colegas de faculdade para ouvirem
sobre o Criacionismo sob a perspec-
tiva bíblica e científica. Nas próximas
edições do Boletim Dominical amplia-
remos as informações deste trabalho
de cunho evangelístico.

NOVOS MEMBROS
“E, assim, habite Cristo em vos-

so coração, pela fé, estando vós ar-
raigados e alicerçados em amor”
(Efésios 3:17). Em sua última reunião,
o Conselho, recebeu como membro de
nossa igreja o irmão Wellington da
Silva. A este irmão as nossas boas
vindas seguidas de súplicas a Deus,
a fim de que a igreja seja uma bên-
ção em sua vida e ele seja bênção na
igreja.

CASA CHEIA
Hoje, logo após o culto, haverá

“Casa Cheia” especial em comemora-
ção ao aniversário do Gabriel Cieslak,
sócio da UPA. Será na residência dele
e da irmã Odara, situada na QND 42,
Casa 19. Solicitamos a participação de
todos.

ACAMPAMENTO FEMOTAN 2017
A cada dois anos, a Federação de

Mocidades do PTAN realiza um acam-
pamento no período de Carnaval. Em
2017, esse acampamento comemora-
rá 10 anos de realização. Será reali-
zado do dia 25 ao dia 28 de feverei-
ro, no Recanto Cristão Riacho Doce.
Até o dia 31/10 o valor será de R$
180,00 (à vista), até o dia 31/12 será
de R$ 200,00 e, em 2017, será de R$
210,00, ambos podendo ser parcela-
dos até o mês do acampamento. O
Conselho incentiva a participação de
todos os jovens reembolsando R$
90,00 do valor pago por cada
acampante mediante a apresentação
de comprovante de pagamento. Para

dúvidas ou mais informações, falar
com o Hugo Ferreira.

VISITA FEMOTAN
No próximo domingo, por ocasião

da Escola Dominical, a diretoria da
FEMOTAN virá visitar os irmãos da
mocidade, trará a lição e fará uma
gincana sobre as cartas de 1ª e 2ª
Tessalonicenses. Assim sendo, estu-
dem as duas cartas e participem.

REV. JOSÉ MARCOS
Desde ontem o Rev. José Marcos

está na Congregação em Arinos-MG
e hoje, no momento do culto, estará
na Congregação em Garapuava-MG,
assistindo pastoralmente àqueles ir-
mãos. Próxima quarta-feira estará na
Congregação em Santa Maria-DF mi-
nistrando o estudo bíblico.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Calvinismo: as antigas dou-

trinas da graça, pela Editora Knox, o
Rev. Paulo Anglada responde a per-
guntas do tipo: O que é calvinismo?
Qual é a essência do calvinismo? O
sistema teológico conhecido como
calvinismo é o resultado bíblico de
duas doutrinas: a doutrina da queda
do homem e a doutrina da soberania
de Deus. Este livro aborda temas cen-
trais da doutrina calvinista, como os
cinco pontos do calvinismo, a relação
entre calvinismo e evangelismo e as
implicações práticas do calvinismo na
vida cristã. É necessário ressaltar em
nossos dias a importância das anti-
gas doutrinas da graça. Precisamos
considerá-las melhor, precisamos
estudá-las mais profundamente, crer
firmemente nelas e pregá-las com
convicção, ousadia, sinceridade e gra-
ça, para o bem da Igreja, para a con-
versão dos perdidos e para a glória
do nosso Deus.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 136: Quais são os pe-

cados proibidos no sexto mandamen-
to? Resposta: Os pecados proibidos
no sexto mandamento são: o tirar a
nossa vida ou a de outrem, exceto no

caso de justiça pública, guerra legíti-
ma, ou defesa necessária; a negligên-
cia ou retirada dos meios lícitos ou
necessários para a preservação da
vida; a ira pecaminosa, o ódio, a in-
veja, o desejo de vingança; todas as
paixões excessivas e cuidados dema-
siados; o uso imoderado de comida,
bebida, trabalho e recreios; as pala-
vras provocadoras; a opressão, a con-
tenda, os espancamentos, os
ferimentos e tudo o que tende à des-
truição da vida de alguém. Referên-
cias: Gênesis 9:6; Êxodo 1:14; Nú-
meros 35:16; Deuteronômio 20:1-20;
Isaías 3:15; Provérbios 10:12;
Mateus 5:22; Lucas 21:34; Atos
16:28; Romanos 12:19; Gálatas 5:15;
Efésios 4:31; Hebreus 11:32-34; 1ª
Pedro 4:3-4; 1ª João 3:15; Tiago 2:5.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. É um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que funci-
ona 24 horas por dia. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão em
uma das mesinhas na saída do nos-
so templo. Disque paz, 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguin-
te link: http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
A fé foi um dos temas centrais da

Reforma Protestante do século 16,
Sola Fide (somente a fé). Qual rele-
vância da fé para os nossos dias?
Estamos numa atmosfera religiosa
com diversas manifestações de fé.
Conforme as Escrituras, 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 cris-
tã é mais que um mero acreditar. Pro-
duz os seus frutos. Portanto, próxi-
ma quarta-feira, às 20 horas, será
ministrado o terceiro estudo da sé-

rie: A Fé Que Agrada a Deus, pelo
Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, des-

tacado escritor e conferencista esta-
dunidense: “a oração precisa ter prio-
ridade na vida do crente. A profundida-
de da igreja não é medida pelo sucesso
diante dos homens, mas pela intimida-
de com Deus. A grandeza de uma igreja
é medida não pela beleza de seu edifício
ou pela pujança de seu orçamento, mas
pelo poder espiritual por meio da ora-
ção”. No século 19, o pregador britâ-
nico, Rev. Charles Haddon Spurgeon
disse que em muitas igrejas a reunião
de orações era apenas o esqueleto
de uma reunião, onde as pessoas não
mais compareciam. Ele concluiu: Se
uma igreja não ora, ela está morta.
Segundo o Rev. Hernandes Dias
Lopes, ministro presbiteriano: “a ora-
ção não é um calmante para a alma,
mas o despertamento para uma nova
ação”. O apóstolo Paulo considerou a
oração como uma luta e uma luta
agônica, Romanos 15:30. “Para Jacó
a oração foi uma luta com o Se-
nhor. A mulher sirifenícia também
lutou com Senhor por meio da ora-
ção e saiu vitoriosa”. Tendo em vis-
ta a relevância da prática da oração
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 manti-
mento em minha casa; e provai-
me nisto, diz o Senhor dos Exérci-
tos, se eu não vos abrir as janelas
do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida” (Malaquias
3:10). Mantenhamo-nos fiéis na en-
trega dos nossos dízimos e ofertas.
Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista de di-
zimistas fixada no mural do Salão So-
cial, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-
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Pastoral

Estamos no mês de comemoração
da Reforma Protestante. As igrejas
históricas, das quais fazemos parte,
são herdeiras do legado da Reforma
Protestante do século 16. A partir da
Reforma, a nossa identidade foi cla-
ramente delineada e definida. Mas,
afinal de contas, o que é Fé Reforma-
da? O que significa ser reformado não
apenas historicamente, mas na pre-
sente conjuntura em que vivemos:
igreja, nação e mundo? A Fé Refor-
mada está arregimentada na Bíblia
Sagrada, nos Catecismos e Confis-
sões de Fé. Dentre os principais te-
mas que perfazem a Fé Reformada
destacamos quatro: a) Doutrina das
Escrituras, b) Doutrina da Soberania
de Deus, c) Doutrina da Depravação
Completa do Homem, e, d) Doutrina
da Irresistível Graça de Deus.

a) Doutrina das Escrituras –
“Toda Escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino” (2ª Timó-
teo 3:16). A Reforma redescobriu e
acentuou novamente a autoridade
das Escrituras, Antigo e Novo Testa-
mentos. A Bíblia é a Palavra de Deus
e tem autoridade normativa. Segun-
do John Richard: “podemos repousar
nela completamente, depender dela para
tudo o que precisamos saber para vi-
ver e morrer de maneira feliz”. Portan-
to, a Bíblia deve ser obedecida, pois,
norteia e confere sentido a todas as
nossas experiências de vida.

b) Doutrina da Soberania de
Deus – “Com quem comparareis a
Deus? Ou que coisa semelhante
confrontareis com ele?” (Isaías
40:18). A soberania de Deus é a Sua
marca maior. Deus é o Rei, o Senhor
da história, o Suserano do Universo,
não o homem. Deus é livre e indepen-
dente de qualquer criatura ou coisa
fora de Si mesmo. Ele conhece todas
as coisas desde o “princípio da eter-
nidade”. Deus é onipotente. Portan-
to, Ele é o Criador, Governador,

Mantenedor e Direcionador de todo
o cosmos.

c) Doutrina da Completa Depra-
vação Humana – “Todas as nações
são perante ele como cousa que
não é nada; ele as considera me-
nos do que nada, como um vácuo”
(Isaías 40:17). Quando contempla-
mos Deus em Sua glória e santidade
nos tornamos cientes de nossa insig-
nificância. Apreciamos quem nós so-
mos: o reverendo, o doutor, o execu-
tivo, o diretor, etc. A Fé Reformada
coloca as nossas pretensões em seu
devido lugar. Em relação ao pecado,
o homem não está adoentado, mas
está morto.

d) Doutrina da Irresistível Gra-
ça – “Porque pela graça sois sal-
vos, mediante a fé, e isto não vem
de vós; é dom de Deus; não de
obras, para que ninguém se glorie”
(Efésios 2:8-9). Em face do seu qua-
dro de pecado e desventura
condenatória, o homem precisa ur-
gentemente de um Salvador ou Re-
dentor. A Salvação pertence ao Se-
nhor é o lema dos Reformados. A Sal-
vação é um dom que Cristo conquis-
tou por livre e espontânea vontade.
Quando o eleito é atingido pela Ma-
ravilhosa Graça não pode oferecer
resistência. João Calvino disse: “Deus
é irresistível”.

Esses são alguns dos temas de
que a Fé Reformada trata. Que Deus
nos ajude a sermos fiéis praticantes
da Sua Palavra. Que creiamos na So-
berania de Deus a despeito das tra-
gédias assoladoras da humanidade.
Que sempre esteja clara em nossas
mentes, a condição caída e deprava-
da do homem. Que percebamos a
graça de Deus tomar o curso de nos-
sa existência rumo à gloriosa Salva-
ção reservada aos Seus filhos, na
mediação de Cristo. Amém.

Identidade Reformada

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 100
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Daniel 9:8-9
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. Júlio

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novo Membro

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 8-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 222

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

POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Natan,

Moisés F., Wanderlúcio e J. Cláudio;
Próxima semana: Antônio N., João,
Demétrius, Ataliba e Diêgo.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Gilvânia; Próxi-

mo domingo: Márcia e Midian.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Sexta-feira,

das 14h às 18 horas, diversas visitas
a irmãos enfermos e às 20 horas,
Diác. William e Mariângela.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Amanda e Geraldo; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Jonathan Kishima.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu leito

de enfermidade, e da doença o res-
taurará” (Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos orar e visi-
tar: Alessandra, Filha da Dona Marilene;
Bernardo, neto da dona Márcia Amorim;
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Alenyr, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do Diác.
Moisés Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; 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, respectivamente, irmã
e pai da Drª. Leila; Patrícia Vieira (3032-
5164); Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes;
Sr. Antônio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935).

Aniversariantes da Semana
23/10 Ciro Chaban Junqueira ........................................................ 98150-4979
23/10 Diêgo Lopes Ferreira ........................................................... 98259-3320
23/10 Isabella Lumena.................................................................. 99833-9504
25/10 Antônio Martins Neto .............................................................................
26/10 Karen Caroline C. Silva ......................................................999116-9006
26/10 Eloi Martins de Oliveira .......................................................... 3562-9417
26/10 Evaniza de Melo Resende ...................................................... 3351-1196
28/10 Gustavo Daniel S. Soares .................................................... 99177-6117
28/10 Augusto Teixeira Honorato ..................................................... 3353-4310

PLENÁRIAS DE ELEIÇÔES
No dia 6 de novembro de 2016,

os plenários de nossas Sociedades
Internas reunir-se-ão para eleger e/
ou reeleger a diretoria para o ano
eclesiástico de 2017. Entre os gran-
des privilégios da vida cristã desta-
ca-se o servir ao Senhor. O Conse-
lho da 2ª IPT, em 2002, estabeleceu
os requisitos essenciais para ocupar
cargos e postos de trabalho nesta
igreja, como segue: 1) Ser membro
comungante dela (exceto para a di-
retoria da UCP); 2) Aceitar as doutri-
nas e normas da igreja; 3) Frequen-
tar com assiduidade os trabalhos re-
gulares, especialmente os dominicais;
4) Ser dizimista fiel e pontual; 5) Dar
bom testemunho dentro e fora da
igreja; 6. Enfim, aceitar a Bíblia como
única e infalível regra de fé e prática.
Os nomes dos candidatos eleitos de-
verão ser encaminhados ao Conse-
lho, mediante formulário fornecido
pela secretária da igreja, a irmã Pa-
trícia.

REUNIÃO EQUIPES CÂNTICOS
Hoje, depois de dez minutos do

término do Culto Solene, o Rev.
Jefferson e os Presbíteros: Emanuel,
Marcus Kleber e Sandro reunir-se-ão
com as Equipes de Cânticos, na sala
da Classe I. É importante a participa-
ção de todos os componentes.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
“Rendei graças ao Senhor, por-

que ele é bom, porque a sua mise-
ricórdia dura para sempre” (Salmo
136:1). Próxima quinta-feira, às 20
horas, na residência da nossa irmã,
dona Maria de Fátima, na CSB 4, Lote
5, Ap. 604, Ed.Nícia, haverá um culto
de ação de graças promovido pela
UPH. Toda a igreja está convidada.

FIOS DE PRATA
“Ensina-nos a contar os nossos

dias, para que alcancemos coração
sábio” (Salmo 90:12). Próxima sex-
ta-feira, a partir das 10 horas, na re-
sidência da nossa querida irmã, dona
Marta, na QNA 54, Casa 7, Taguatin-

saio após a Escola Dominical, na sala
do Culto Mirim; Quarta-feira às 20
horas; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Noraci Bastos e Karine Matos;
Próximo domingo: Li l ian Lima e
Silvana Pereira; MATERNAL 1 e 2,
Hoje (manhã e noite): Patr íc ia
Ferreira e Odara Cieslak; Próximo
domingo (manhã e noite): Andréia
Santana e Kataryne Araújo. Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avisem
com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Infantil: Hoje, Dirigen-
tes: (3 a 6 anos) Milena Caires e
Luisa Neri, (7 a 8 anos) Évila Caval-
cante e Marcos Cerqueira; Próximo
domingo, Dirigentes: (3 a 6 anos)
Lucas Silva e Lilian Cerqueira, (7 a 8
anos) Victória Couto e Beatriz Ma-
chado; d) Juniores I: Hoje, após o
momento de louvor na sala do culto
mirim e próximo domingo no templo
com os pais; e) Cantata de Natal:
Iniciamos os ensaios para a Cantata
de Natal. Efetue a inscrição do seu
filho neste domingo na sala do Cul-
to Mirim, e retire também o CD para
ouvirem em casa. Pedimos a colabo-
ração dos senhores pais para que
desloquem seus filhos aos ensaios.
Somente participarão da Cantata,
aqueles que forem assíduos aos
ensaios. Haverá chamada de contro-
le de presença das crianças; f)
Acampamento UCP: Vem aí o nos-
so tão esperado acampamento da
UCP, para crianças de 5 a 11 anos,
sob o tema: O Segredo dos
guardiões. Será no próximo final de
semana, na Chácara: Barra do Dia
(www.barradodia.com.br). Hoje é o
ÚLTIMO dia para a inscrição, pelo va-
lor de R$ 60,00. Preencha a inscri-
ção e faça o pagamento com a Cláu-
dia Soares após a Escola Dominical
ou Culto; g) Equipe Acampamento
UCP: HOJE, reunião após o culto, na
sala do Conselho, TODA equipe está
convocada para esta reunião, com
a Ev. Ana Eliza; h) Camiseta do Per-
feito Louvor: O pagamento da cami-

ga Norte – Fone 3352-5510, haverá
um trabalho especial com o Grupo
Fios de Prata. Momentos de gratidão
e louvor a Deus e comunhão com os
irmãos, durante o almoço. Todos os
irmãos do Grupo Fios de Prata estão
convidados para participar.

CULTO REFORMA PROTESTANTE
Próxima quarta-feira, às 20 horas,

será realizado, na Igreja Presbiteria-
na Nacional, um culto promovido pela
Igreja Presbiteriana do Brasil em ce-
lebração aos 500 anos da Reforma
Protestante. A Igreja Presbiteriana
Nacional fica na SGAS 906, Conjunto
A, Bloco I.

SAF
 Próximo sábado, haverá o Encon-

tro de SAF’s AMIGAS da Federação,
na 1ª Igreja Presbiteriana em Águas
Lindas-GO. Saída do templo às 8 ho-
ras e retorno às 15 horas. Haverá VAN
para àquelas que deram o seu nome.

CONSELHO DE ENSINO
Próximo domingo, após a Escola

Dominical, na sala da Classe I, have-
rá uma breve, porém, importantíssi-
ma reunião do Conselho de Ensino.
Solicitamos, encarecidamente, aos
professores de Adolescentes, Jovens
e adultos que, por favor não faltem.

EV. CRISTIANO
Hoje, na Escola Dominical da 4ª

Congregação, o Conselho ouvirá e,
logo após, se reunirá com o Ev.
Cristiano Santos, na condição de can-
didato a assumir aquele campo a par-
tir de janeiro de 2017. O Ev. Cristiano
será o mensageiro do culto à noite
da 4ª Congregação. As nossas boas
vindas a este precioso obreiro e sua
família, seguidas de súplicas a Deus
pelos trabalhos deste dia.

2ª CONFERÊNCIA REFORMADA 2ª IPT
Em decorrência do desencontro

de agenda do preletor, a 2ª Confe-
rência de Fé Reformada da 2ª IPT,
previsionada para transcorrer este
final de semana, foi adiada para o

seta poderá ser feito para a Cláudia
Soares. O valor é R$ 20,00 por coris-
ta; i) Queridos Pais: Para o salutar
andamento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é mui-
to importante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ativida-
des do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas resi-
dências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 30/10: Classe I – Presb.
Kleber; Classe II – Presb. Marcus
Kleber; Classe III – Presb. Paulinho;
Classe IV – Presb. Sóstenes; Classe
de Jovens – Rev. Alexandro; Adoles-
centes – Presb. Sandro; Catecúme-
nos – Presb. Cícero.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

30/10. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 98-101, Bre-
ve Catecismo: Oração; Classe dos Jo-
vens, Lição 11; Classe de Adolescen-
tes, Lição 3; Catecúmenos, Lição 9.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio; Próximo

domingo: Presb. Marcus Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Próxi-

mo domingo: Diác. Rodrigo e Leonar-
do.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Fernando e Noraci; Próxi-

mo domingo: Presb. Cláudio e Hélia.



Pastoral

Estamos no mês de comemoração
da Reforma Protestante. As igrejas
históricas, das quais fazemos parte,
são herdeiras do legado da Reforma
Protestante do século 16. A partir da
Reforma, a nossa identidade foi cla-
ramente delineada e definida. Mas,
afinal de contas, o que é Fé Reforma-
da? O que significa ser reformado não
apenas historicamente, mas na pre-
sente conjuntura em que vivemos:
igreja, nação e mundo? A Fé Refor-
mada está arregimentada na Bíblia
Sagrada, nos Catecismos e Confis-
sões de Fé. Dentre os principais te-
mas que perfazem a Fé Reformada
destacamos quatro: a) Doutrina das
Escrituras, b) Doutrina da Soberania
de Deus, c) Doutrina da Depravação
Completa do Homem, e, d) Doutrina
da Irresistível Graça de Deus.

a) Doutrina das Escrituras –
“Toda Escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino” (2ª Timó-
teo 3:16). A Reforma redescobriu e
acentuou novamente a autoridade
das Escrituras, Antigo e Novo Testa-
mentos. A Bíblia é a Palavra de Deus
e tem autoridade normativa. Segun-
do John Richard: “podemos repousar
nela completamente, depender dela para
tudo o que precisamos saber para vi-
ver e morrer de maneira feliz”. Portan-
to, a Bíblia deve ser obedecida, pois,
norteia e confere sentido a todas as
nossas experiências de vida.

b) Doutrina da Soberania de
Deus – “Com quem comparareis a
Deus? Ou que coisa semelhante
confrontareis com ele?” (Isaías
40:18). A soberania de Deus é a Sua
marca maior. Deus é o Rei, o Senhor
da história, o Suserano do Universo,
não o homem. Deus é livre e indepen-
dente de qualquer criatura ou coisa
fora de Si mesmo. Ele conhece todas
as coisas desde o “princípio da eter-
nidade”. Deus é onipotente. Portan-
to, Ele é o Criador, Governador,

Mantenedor e Direcionador de todo
o cosmos.

c) Doutrina da Completa Depra-
vação Humana – “Todas as nações
são perante ele como cousa que
não é nada; ele as considera me-
nos do que nada, como um vácuo”
(Isaías 40:17). Quando contempla-
mos Deus em Sua glória e santidade
nos tornamos cientes de nossa insig-
nificância. Apreciamos quem nós so-
mos: o reverendo, o doutor, o execu-
tivo, o diretor, etc. A Fé Reformada
coloca as nossas pretensões em seu
devido lugar. Em relação ao pecado,
o homem não está adoentado, mas
está morto.

d) Doutrina da Irresistível Gra-
ça – “Porque pela graça sois sal-
vos, mediante a fé, e isto não vem
de vós; é dom de Deus; não de
obras, para que ninguém se glorie”
(Efésios 2:8-9). Em face do seu qua-
dro de pecado e desventura
condenatória, o homem precisa ur-
gentemente de um Salvador ou Re-
dentor. A Salvação pertence ao Se-
nhor é o lema dos Reformados. A Sal-
vação é um dom que Cristo conquis-
tou por livre e espontânea vontade.
Quando o eleito é atingido pela Ma-
ravilhosa Graça não pode oferecer
resistência. João Calvino disse: “Deus
é irresistível”.

Esses são alguns dos temas de
que a Fé Reformada trata. Que Deus
nos ajude a sermos fiéis praticantes
da Sua Palavra. Que creiamos na So-
berania de Deus a despeito das tra-
gédias assoladoras da humanidade.
Que sempre esteja clara em nossas
mentes, a condição caída e deprava-
da do homem. Que percebamos a
graça de Deus tomar o curso de nos-
sa existência rumo à gloriosa Salva-
ção reservada aos Seus filhos, na
mediação de Cristo. Amém.

Identidade Reformada

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 100
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Daniel 9:8-9
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. Júlio

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novo Membro

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 8-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 222

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

POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Natan,

Moisés F., Wanderlúcio e J. Cláudio;
Próxima semana: Antônio N., João,
Demétrius, Ataliba e Diêgo.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Gilvânia; Próxi-

mo domingo: Márcia e Midian.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Sexta-feira,

das 14h às 18 horas, diversas visitas
a irmãos enfermos e às 20 horas,
Diác. William e Mariângela.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Amanda e Geraldo; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Jonathan Kishima.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu leito

de enfermidade, e da doença o res-
taurará” (Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos orar e visi-
tar: Alessandra, Filha da Dona Marilene;
Bernardo, neto da dona Márcia Amorim;
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Alenyr, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do Diác.
Moisés Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; 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, respectivamente, irmã
e pai da Drª. Leila; Patrícia Vieira (3032-
5164); Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes;
Sr. Antônio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935).
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