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Paulo Honorato .................................................................................3353-4310
Pedro Marra ......................................................................................3562-2702
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DIÁCONOS
Anderson Poubel .............. 98586-8888
Antônio Neto .................... 98509-8568
Antônio Barbosa .............. 98331-2610
Angelo de Matos .............. 98311-1817
Arthur Figueiredo ............. 99153-6469
Ataliba Resende ................. 3352-1693
Claudennes Cunha ............  3353-4811
Demétrius Nery ................ 99982-1789
Diego Ferreira .................. 98259-3320
Douglas Cerqueira ........... 99981-8004
Elizeu Couto ....................... 3543-6296
Emanoel Silva .................... 3372-1831
João Marques ................... 99158-9786

Jorge Santiago ................. 99553-3765
José de Andrade ................ 3397-5129
José Júnior ......................... 4101-7867
Júlio de Araújo ................. 99918-8131
Moisés Ferreira ................ 99986-7359
Moisés Couto ..................... 3374-9887
Natan Machado ................ 99623-0038
Robson da Silva ................. 3475-9648
Rodrigo Andriazzi ............... 3353-2231
Tiago Ferreira .................... 3353-2132
Wanderlúcio Júnior ........... 98438-1914
William de Araújo............... 3435-7560

SONOPLASTIA DA IGREJA
E-mail: .................................................................... sonoplastia2ipt@gmail.com

DISQUE PAZ ....................................................................................3354-1313

Nº 1.433 – 8 de janeiro de 2017

TRABALHOS SEMANAIS
Quarta-Feira: .....................  Reunião de Orações e Estudo Bíblico, às 20 horas
Domingo: ....................... Escola Dominical, às 9 horas; Culto Solene, às 18h30

SECRETÁRIA DA IGREJA
Patrícia Ferreira ..............................................................................98185-6376



Pastoral

O homem é um ser esperan-
çoso. Seu desejo de conhecer
o futuro, a busca por satisfação
e pelo sentido da vida, são evi-
dências de que o ser humano,
seja ele, douto ou indouto, cré-
dulo ou incrédulo, é um ser es-
perançoso. O filósofo alemão
Nietzsch sustentava que “a es-
perança era o pior dos males,
porque ela prolonga o tormento
dos homens”. Contudo, ele mes-
mo passou a vida tentando in-
terpretar o mundo. A Esperan-
ça é algo inerente no ser huma-
no e isso é inegável.

A esperança na vida do ser
humano é um fator, extrema-
mente, motivador. Obviamente
que há outros fatores motiva-
dores, como por exemplo, a fé,
o amor, os desejos, entre ou-
tros. Segundo a observação do
escritor, pensador e poeta inglês
Samuel Johnson “onde não há
esperança não há esforço”. A
esperança é um fator essencial
na vida do ser humano. Diga-se
de passagem, que, a esperança
é um atributo desejável da vida
humana.

Por isso, encontramos com
muita frequência, relatos de es-

Nossa Viva Esperança

Rev. Alexandro Luiz Ramos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 14
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 111:1-10
e) Hino Congregacional nº 74

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1ª João 1:7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c)  Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Jorge

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Isaías 6:1-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 221

CONCLUSÃO
a) Impetração da Bênção
b) Amém Tríplice

POSLÚDIO

perança, na Bíblia. O apóstolo
Pedro nos apresenta como fator
motivador, a ressureição de Je-
sus dentre os mortos. Assim, ele
nos fala da “viva esperança”. É
preciso atentar-se para o versículo
4 que diz: “para uma herança
incorruptível, sem mácula,
imarcescível, reservada nos
céus para vós outros”.

Nossa viva esperança, en-
tão, é o Jesus ressurreto de
entre os mortos. Ele garante
nossa herança. Uma herança
imperecível, pura e que não per-
de a validade. Isso deve nos
motivar, pois, nossa esperança
está firmada naquele que deixou
um túmulo vazio ao terceiro dia;
naquele que venceu a morte,
naquele que venceu o pecado,
naquele que triunfou sobre prin-
cipados e potestades.

Assim, começamos mais um
novo ano com a firme convic-
ção de que nossa esperança não
murcha, não é vazia, não é
retrograda e nem tampouco
morta. Pelo contrário, nossa
esperança é viva e vive pelos
séculos dos séculos, amém.

“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo
a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva

esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os
mortos” (1ª Pedro 1:3)

Aniversariantes da Semana
08/01 Bartira Neri Barbosa .............................................................. 3491-3726
08/01 Cleomar Webert Alves da Silva ............................................ 99858-9066
09/01 Alice Maria de Castro Pereira ................................................ 3561-5039
10/01 Neusa Alves de Araújo .......................................................... 3435-7560
10/01 Ailton Ferreira ....................................................................... 3353-2132
11/01 Rosangela Vasconcelos Campos Dantas ................................. 3546-5561
12/01 Kalley da Silva Gomes........................................................... 3563-8156
12/01 Moisés Ferreira da Silva ........................................................ 3355-2517
12/01 Claudina Neri Barros ........................................................... 99628-5121
13/01 Cila Alves de Oliveira ............................................................ 3036-1999
13/01 Vanessa Nascimento dos Santos ............................................ 3263-1821
13/01 Neuza Machado de Mesquita Barros ....................................... 3352-7126
14/01 Alice Gomes Carolino ............................................................ 3353-2410

Sou dizimista
porque...

• Participo das bênçãos de
Deus (Malaquias 3:10-11)

• Deus é dono de tudo (Sal-
mo 24:1)

• Tudo vem das mãos de
Deus (2º Crônicas 29:14)

• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
• Deus supre minhas necessi-

dades (Filipenses 4:19)

“Honra ao Senhor com
teus bens e com a

primícia de toda a tua
renda; e se encherão
fartamente os teus

celeiros, e transbordarão
de vinho os teus lagares”

(Provérbios 3:9-10)
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SEMANA DE ORAÇÕES
Encerramos na sexta-fei-

ra passada a SEMANA
MUNDIAL DE ORAÇÃO,
com a participação de todas
as sociedades internas, Jun-
ta Diaconal e do Coral Can-
tares. Tivemos o privilégio
de começar o ano na pre-
sença do nosso, bondoso,
Deus. Foram momentos de
edificação e de intercessão
em favor da igreja. Que o
Senhor continue a derramar
Suas, inefáveis, bênçãos
sobre Seu povo.

INDICAÇÃO
DE LITERATURA

O livro O Que é uma
Igreja Saudável? (Mark
Dever), trás algumas per-
guntas e respostas sobre
uma igreja saudável .
Como descrever uma
igreja ideal, e qual a dife-
rença dela para outras? E
em que ela é diferente no
agir com a sociedade? O
autor propõe perguntas e

respostas sobre este as-
sunto. O autor nos mos-
tra as características da
igreja saudável: entendi-
mento do Evangelho, pre-
gação expositiva e teolo-
gia bíblica. Ele mostra
como desenvolver estas
características na igreja,
desafiando os cristãos a
cuidarem da igreja.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 147: Quais

são os deveres exigidos no
décimo mandamento? Res-
posta: Os deveres exigidos
no décimo mandamento
são: um pleno contenta-
mento com a nossa condi-
ção e uma disposição cari-
dosa da alma para com o
nosso próximo, de modo que
todos os nossos desejos e
afetos relativos a ele se in-
clinem para todo o seu bem
e promovam o mesmo. Re-
ferências: Hebreus 13:5;
1ª Timóteo 1:5;6:6; Filipen-
ses 2:4; Romanos 12:15.

LEMA PARA 2017
UMA IGREJA CENTRADA NO EVANGELHO DE CRISTO

Evangelizar e Discipular

RECEPCIONISTAS
Hoje: Marta e Presb. Na-

tanael; Próximo domingo:
Hélia e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Jorge,

Tiago, William, Antônio B. e
Robson; Próxima semana:
Anderson, J. Cláudio, Natan,
Moisés F. e Wanderlúcio.

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e

Conceni; Próximo domin-
go: Gilvânia e Salvina.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade,
e da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos
orar e visitar: Alessandra,
Filha da Dona Marilene; Diác.

Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Arsolina,
esposa do Sr. Alceu; dona
Edmeia (3568-7853), avó
do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Ma-
ria 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
Terezinha; dona Wylliene
(3536-7854); Lília e Sr.
Jomar, respectivamente,
irmã e pai da Drª. Leila; Pa-
trícia 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).

REVERÊNCIA NO SANTUÁRIO
Coopere para que haja reverência na Casa do Senhor.

Chegue sempre cinco minutos antes de começar o
culto.

Não converse durante o culto.
Não entre no santuário e nem se levante durante

a leitura bíblica.
Acompanhe o pregador durante a mensagem.

DESLIGUE O CELULAR!!



DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um mi-

nistério com mensagens
curtas e muito edificantes.
É um ministério de evange-
lização e aconselhamento
que funciona 24 horas por
dia. Vamos divulgar este tra-
balho. Os cartões estão em
uma das mesinhas na saída
do nosso templo. Disque
paz, 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio

IPB, músicas cristãs clássi-
cas e contemporâneas de
qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente,
pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às

20 horas, será ministrado
mais um estudo da série:
A Fé que Agrada a Deus.
Estudaremos a respeito da
fé de Jacó. O estudo será
ministrado pelo Rev. Ale-
xandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às

20h30, a reunião de orações
será conduzida pela SAF.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Solicitamos ao dizimis-

tas que confirmem seus no-
mes na lista fixada no mu-
ral do Salão Social, sema-
nalmente.

DEPARTAMENTO
INFANTIL

a) Perfeito Louvor:
Está de férias. Retornará às
suas atividades no início de
fevereiro; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Silvana Pe-
reira e Lílian Lima; Próxi-
mo domingo: Priscila e
Wesdna Barros; MATERNAL
1 e 2, Hoje (manhã e noi-
te): Olívia e Odara Cieslak;
Próximo domingo (manhã
e noite): Kamila Santiago
e Kataryne Araújo. Obser-
vação: Queridos professo-
res, se por algum motivo
não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos
avisem com antecedência,
para que não haja prejuízo
no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje para
crianças de 4 a 8 anos na

sala do Culto Mirim, Diri-
gente responsável:
Rayane; d) Escola Domi-
nical: Hoje Classe Única
para as classes do Jardim
ao Primário 2, na sala do
Culto Mirim. Responsável:
Rayane; e) Classe do In-
termediário assistirá aula
na sala dos Adolescentes;
f) Juniores I: Durante este
período de escala de férias
permanecerão com seus
pais no templo; g) Cami-
seta do Perfeito Louvor:
O pagamento da camiseta
poderá ser feito com a Cláu-
dia Soares. O valor será de
R$ 20,00 por corista; h)
Férias Ev. Ana Eliza: Du-
rante as férias da Ev. Ana
Eliza, a responsável pela
Coordenação dos trabalhos
do Departamento Infantil
será a estudante de mis-
sões, Rayane; i) Queridos
Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o efi-
ciente aprendizado dos pe-
queninos é muito impor-
tante as crianças portarem
Bíblias para participarem
das atividades do Ministé-
rio da Infância. Por isso,

antes de saírem de suas re-
sidências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Do-

minical do próximo domin-
go, 15/01: Classe I - Sônia;
Classes II , III e IV  – Rev.
Alexandro; Classe de Jo-
vens – Presb. Marcus
Kleber; Adolescentes –
Hugo.

LIÇÕES
Lições da Escola Domini-

cal do próximo domingo:
Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Lição 3; Clas-
se de Jovens, Lição 6; Clas-
se de Adolescentes, Lição 11.

PREGADORES
Hoje e próximo domin-

go: Rev. Alexandro.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próxi-

mo domingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor;

Próximo domingo: Kainós.
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Lições da Escola Domini-

cal do próximo domingo:
Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Lição 3; Clas-
se de Jovens, Lição 6; Clas-
se de Adolescentes, Lição 11.

PREGADORES
Hoje e próximo domin-

go: Rev. Alexandro.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próxi-

mo domingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor;

Próximo domingo: Kainós.



Pastoral

O homem é um ser esperan-
çoso. Seu desejo de conhecer
o futuro, a busca por satisfação
e pelo sentido da vida, são evi-
dências de que o ser humano,
seja ele, douto ou indouto, cré-
dulo ou incrédulo, é um ser es-
perançoso. O filósofo alemão
Nietzsch sustentava que “a es-
perança era o pior dos males,
porque ela prolonga o tormento
dos homens”. Contudo, ele mes-
mo passou a vida tentando in-
terpretar o mundo. A Esperan-
ça é algo inerente no ser huma-
no e isso é inegável.

A esperança na vida do ser
humano é um fator, extrema-
mente, motivador. Obviamente
que há outros fatores motiva-
dores, como por exemplo, a fé,
o amor, os desejos, entre ou-
tros. Segundo a observação do
escritor, pensador e poeta inglês
Samuel Johnson “onde não há
esperança não há esforço”. A
esperança é um fator essencial
na vida do ser humano. Diga-se
de passagem, que, a esperança
é um atributo desejável da vida
humana.

Por isso, encontramos com
muita frequência, relatos de es-

Nossa Viva Esperança

Rev. Alexandro Luiz Ramos

Culto de Louvor
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a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 14
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 111:1-10
e) Hino Congregacional nº 74

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1ª João 1:7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c)  Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Jorge

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Isaías 6:1-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 221

CONCLUSÃO
a) Impetração da Bênção
b) Amém Tríplice

POSLÚDIO

perança, na Bíblia. O apóstolo
Pedro nos apresenta como fator
motivador, a ressureição de Je-
sus dentre os mortos. Assim, ele
nos fala da “viva esperança”. É
preciso atentar-se para o versículo
4 que diz: “para uma herança
incorruptível, sem mácula,
imarcescível, reservada nos
céus para vós outros”.

Nossa viva esperança, en-
tão, é o Jesus ressurreto de
entre os mortos. Ele garante
nossa herança. Uma herança
imperecível, pura e que não per-
de a validade. Isso deve nos
motivar, pois, nossa esperança
está firmada naquele que deixou
um túmulo vazio ao terceiro dia;
naquele que venceu a morte,
naquele que venceu o pecado,
naquele que triunfou sobre prin-
cipados e potestades.

Assim, começamos mais um
novo ano com a firme convic-
ção de que nossa esperança não
murcha, não é vazia, não é
retrograda e nem tampouco
morta. Pelo contrário, nossa
esperança é viva e vive pelos
séculos dos séculos, amém.

“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo
a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva

esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os
mortos” (1ª Pedro 1:3)

Aniversariantes da Semana
08/01 Bartira Neri Barbosa .............................................................. 3491-3726
08/01 Cleomar Webert Alves da Silva ............................................ 99858-9066
09/01 Alice Maria de Castro Pereira ................................................ 3561-5039
10/01 Neusa Alves de Araújo .......................................................... 3435-7560
10/01 Ailton Ferreira ....................................................................... 3353-2132
11/01 Rosangela Vasconcelos Campos Dantas ................................. 3546-5561
12/01 Kalley da Silva Gomes........................................................... 3563-8156
12/01 Moisés Ferreira da Silva ........................................................ 3355-2517
12/01 Claudina Neri Barros ........................................................... 99628-5121
13/01 Cila Alves de Oliveira ............................................................ 3036-1999
13/01 Vanessa Nascimento dos Santos ............................................ 3263-1821
13/01 Neuza Machado de Mesquita Barros ....................................... 3352-7126
14/01 Alice Gomes Carolino ............................................................ 3353-2410

Sou dizimista
porque...

• Participo das bênçãos de
Deus (Malaquias 3:10-11)

• Deus é dono de tudo (Sal-
mo 24:1)

• Tudo vem das mãos de
Deus (2º Crônicas 29:14)

• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
• Deus supre minhas necessi-

dades (Filipenses 4:19)

“Honra ao Senhor com
teus bens e com a

primícia de toda a tua
renda; e se encherão
fartamente os teus

celeiros, e transbordarão
de vinho os teus lagares”

(Provérbios 3:9-10)

SEMANA DE ORAÇÕES
Encerramos na sexta-fei-

ra passada a SEMANA
MUNDIAL DE ORAÇÃO,
com a participação de todas
as sociedades internas, Jun-
ta Diaconal e do Coral Can-
tares. Tivemos o privilégio
de começar o ano na pre-
sença do nosso, bondoso,
Deus. Foram momentos de
edificação e de intercessão
em favor da igreja. Que o
Senhor continue a derramar
Suas, inefáveis, bênçãos
sobre Seu povo.

INDICAÇÃO
DE LITERATURA

O livro O Que é uma
Igreja Saudável? (Mark
Dever), trás algumas per-
guntas e respostas sobre
uma igreja saudável .
Como descrever uma
igreja ideal, e qual a dife-
rença dela para outras? E
em que ela é diferente no
agir com a sociedade? O
autor propõe perguntas e

respostas sobre este as-
sunto. O autor nos mos-
tra as características da
igreja saudável: entendi-
mento do Evangelho, pre-
gação expositiva e teolo-
gia bíblica. Ele mostra
como desenvolver estas
características na igreja,
desafiando os cristãos a
cuidarem da igreja.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 147: Quais

são os deveres exigidos no
décimo mandamento? Res-
posta: Os deveres exigidos
no décimo mandamento
são: um pleno contenta-
mento com a nossa condi-
ção e uma disposição cari-
dosa da alma para com o
nosso próximo, de modo que
todos os nossos desejos e
afetos relativos a ele se in-
clinem para todo o seu bem
e promovam o mesmo. Re-
ferências: Hebreus 13:5;
1ª Timóteo 1:5;6:6; Filipen-
ses 2:4; Romanos 12:15.

LEMA PARA 2017
UMA IGREJA CENTRADA NO EVANGELHO DE CRISTO

Evangelizar e Discipular

RECEPCIONISTAS
Hoje: Marta e Presb. Na-

tanael; Próximo domingo:
Hélia e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Jorge,

Tiago, William, Antônio B. e
Robson; Próxima semana:
Anderson, J. Cláudio, Natan,
Moisés F. e Wanderlúcio.

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e

Conceni; Próximo domin-
go: Gilvânia e Salvina.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade,
e da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos
orar e visitar: Alessandra,
Filha da Dona Marilene; Diác.

Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Arsolina,
esposa do Sr. Alceu; dona
Edmeia (3568-7853), avó
do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Ma-
ria 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
Terezinha; dona Wylliene
(3536-7854); Lília e Sr.
Jomar, respectivamente,
irmã e pai da Drª. Leila; Pa-
trícia 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).

REVERÊNCIA NO SANTUÁRIO
Coopere para que haja reverência na Casa do Senhor.

Chegue sempre cinco minutos antes de começar o
culto.

Não converse durante o culto.
Não entre no santuário e nem se levante durante

a leitura bíblica.
Acompanhe o pregador durante a mensagem.

DESLIGUE O CELULAR!!
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