
PASTORES:
Rev. Jefferson Batista Neres (Efetivo) .............................. 3963-7922 – 98272-1211

rev.jeffersonipb@yahoo.com.br
Rev. Alexandro Luiz Ramos (Auxiliar) ......................... (61) 3263-1821 – 98139-1069

rev.alexandroramos@gmail.com
Rev.Evando Honorato de Oliveira (Emérito) ..................... 3036-1999 – 99284-8670
Rev.Benon Wanderley Paes (Emérito) .................................................... 3352-1274

EVANGELISTAS:
Ev. Daniel Pereira Pani ........................ 3616-3670 – 99688-2249 (3ª Congregação)
Ev. Cristiano Santos .................................................. 3613-7354 (4ª Congregação)
Ev. Valdemir Belarmino da Silva ........ (38) 3674-2006 (Congregação em Garapuava-MG)
Ev. Rogério Pereira Balbino ..... 3394-3506 – 99638-1986 (Congregação Santa Maria)
Ev. Sílvio Sérgio Geraldini .. (38) 3635-2627 – 99129-9809 (Congregação em Arinos-MG)
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento ............... 98198-5868 (Departamento Infantil)

E-mail: minfancia2ipt@gmail.com

PRESBÍTEROS:
Emanuel Rafael ..................................................................................... 3353-4652
Joel Nogueira ........................................................................................ 3039-5583
Lusérgio de Souza ................................................................................ 3546-3708
Marcus Viana ........................................................................................ 3034-0225
Natanael Correa ................................................................................... 3964-5381
Paulo Honorato ..................................................................................... 3353-4310
Pedro Marra ..........................................................................................3562-2702
Robson da Conceição ............................................................................ 3032-5164
Sandro Soares .................................................................................... 99298-7189
Sóstenes Cavalcante ............................................................................. 3877-1201
Israel Ferreira (Emérito)
Saulo Resente (Emérito)

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 1.437 – 5 de fevereiro 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

Os grandes ícones da Refor-
ma Protestante do século 16 eram
homens de igreja. Absolutamen-
te vinculados a vivência eclesíastica
local, ou seja, a participação efe-
tiva nas vitórias e dilemas dos ir-
mãos de suas igrejas. Conforme
o Pr. Franklin Ferreira: “Agostinho
se ligou tão fortemente a uma co-
munidade que o nome da cidade
onde ele serviu foi associado ao
seu nome. O nome de Martinho
Lutero foi conectado ao
da cidade leste da Alema-
nha onde ele exerceu sua
carreira. O ministério de
João Calvino se confunde
com a história de uma
importante cidade suíça
de fala francesa”. Na his-
tória são diversificados os
exemplos de líderes cris-
tãos que estavam forte-
mente relacionados com suas ci-
dades e igrejas locais.

Foram crentes que trabalharam
com urgência e zelo, para, sob a
graça de Deus, edificarem igrejas
biblicamente saudáveis. Não pode-
mos negar – ao mesmo tempo que
houve um crescimento numérico
expressivo da igreja evangélica
brasileira, cresceu também a su-
perficialidade bíblica e confessional.
Há até mesmo, Bacharéis em Teo-
logia são ordenados sem sequer

Igreja – Fé Reformada
(Parte III)

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 148:1
b) Hino Congregacional nº 7
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 147:1-20
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Lamentações 3:21-22
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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Gênesis 15:12-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 105
e) Ministração da Ceia do Senhor
d) Cântico: Porque Ele Vive

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

POSLÚDIO

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 neces-
sidades (Filipenses 4:19)

Solicitamos ao
dizimistas que

confirmem seus nomes
na lista fixada no mural

do Salão Social,
semanalmente.

“Foram crentes
que trabalharam
com urgência e
zelo, para, sob a
graça de Deus,

edificarem
igrejas

biblicamente
saudáveis.”

Aniversariantes da Semana
05/02 Felipe Barros Pires ................................................................. 3967-6376
05/02 Igor de Souza de Andrade ..................................................... 3397-5129
06/02 Saul Pereira Nogueira ............................................................ 3434-4148
07/02 Sara Correa de Castro Figueiredo ....................................... 999232-7733
08/02 Driele de Souza .................................................................. 999303 5091
10/02 Gabriel Webert de O. Alves ...................................................99418-8686

terem lido as
Escr i turas
em sua tota-
lidade e com dificuldades de expo-
sição das doutrinas básicas do
cristianismo: Deus, pecado, cruz,
salvação, graça e fé.

As heresias neo-pentecostais
têm grande visibilidade. A santifi-
cação está atrelada ao legalismo
e moralismo árido e sem vida. O
serviço político dos cristãos não

raro é servilismo aos
“donos do poder mun-
dano”. Ao ponderarmos
sobre nosso contexto
percebemos que há mui-
ta obra a ser realizada
na direção de Igrejas Bi-
blicamente Saudáveis.
Que Deus desperte a
igreja evangélica brasilei-
ra a se voltar para a Sua

Palavra: “se o meu povo, que
se chama pelo meu nome, se
humilhar, e orar, e me buscar,
e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei
dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra”
(2º Crônicas 7:14).

Extraído e Adaptado da
Revista Fé para hoje:

A necessidade de
Igrejas saudáveis, Franklin

Ferreira, 2012.
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OFICIAIS
Conforme nosso “Plano de

Ação”, próximo sábado, às 20
horas, no Salão Branco, have-
rá o Jantar de Confraternização
dos Oficiais da Igreja juntamen-
te com suas esposas e filhos.

REUNIÃO
Próximo domin-

go, após o Culto a
Junta Diaconal se
reunirá na Sala da
Classe II. Todos os
diáconos estão convocados.

HOMEM PRESBITERIANO
Em setembro de 1966 reali-

zou-se em Campinas, São Pau-
lo, o 1º Congresso Nacional dos
Homens Presbiterianos, quando
foi escolhido como “Dia do Ho-
mem Presbiteriano”, o primeiro
domingo do mês de fevereiro. A
história do Homem Presbiteria-
no é uma história de vivência da
Palavra de Deus. Parabéns a to-
dos os homens da nossa igreja
e, que continuem escrevendo a
história de um testemunho cris-
tão nas páginas de suas vidas.

CORAL CANTARES
“Cantarei ao Senhor, por-

quanto me tem feito muito
bem” (Salmo 13:6). Hoje, no
Culto Solene, o Coral Cantares
retornará ao louvor a Deus nas
Liturgias do Culto Solene. As ins-
crições estão abertas. Se você
deseja servir ao Senhor nesse
ministério, procure a Sílvia ou
Joselita e faça já sua inscrição.

REUNIÃO DE OBREIROS
A reunião de obreiros foi adia-

da para 14 de fevereiro de 2017.

CLASSE CASAIS
Somos conhecedores dos

males e lutas que a família cris-
tã tem enfrentado em nosso
tempo. Com vistas a edificação
e orientação bíblica dos casais
da 2ª IPT, as aulas da Classe de
Casais retornarão hoje, na sala
V localizada na Galeria. A priori-
dade serão os Jovens Casais,
com até 7 anos de matrimônio.

PRESBÍTEROS PÚLPITO
Hoje: Presb. Robson; Pró-

ximo domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Pró-

ximo domingo: Kainós.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Hélia e Lucas; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael
e Marta.

PLANTÃO
Nesta semana: Jorge,

William, Antônio B., Robson e
Tiago; Próxima semana: An-
derson, Natan, Moisés F., Wan-
derlúcio e J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia; Próxi-

mo domingo: Leila e Iolanda.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-

feira, às 14h30, Alessandra (visi-
ta com SAF); às 20 horas, Diác.
Claudennes e Helayne; Sexta-fei-
ra, às 20 horas, Gláucia e Cherlles.

CEIA
DO SENHOR

Hoje no Culto à
Noite. “Fazei
isto em memória de mim”.

INTERCESSÃO
“O Senhor o

susterá em seu
leito de enfer-
midade, e da
doença o res-
taurará” (Salmo
41:3). Irmãos
enfermos pelos quais devemos
orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; 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, espo-
sa do Sr. Takeo (3526-1268);
dona Sônia, irmã do Sr. Domin-
gos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854); Lília e
Sr. Jomar, respectivamente,
irmã e pai da Drª. Leila; Patrí-
cia 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).



CATECÚMENOS
As matrículas para a Classe de

Catecúmenos estão abertas e
poderão ser efetivadas com as
secretárias da Escola Dominical.
Os irmãos que pretendem pro-
fessar a fé e que são oriundos de
outra denominação devem parti-
cipar. As aulas começarão na pri-
meira quinzena de fevereiro.

FEMOTAN
De 25 a 28 de feve-

reiro de 2017, no Recan-
to Cristão Riacho Doce,
será realizado o Acam-
pamento da Femotan. O
valor da inscrição é R$
210,00 por acampante. A 2ª IPT
pagará R$ 90,00 de cada inscrição.
Dúvidas ou mais informações, falar
com Hugo Ferreira.

ZELADORIA
A Silvania está cobrindo as fé-

rias da Rosana até 26 de feve-
reiro.

INDICAÇÃO DE LI-
TERATURA

Em O Abismo En-
tre Promessa E
Realidade, Iain M.
Duguid, trata da inqui-

etante indagação: Como se sen-
te quando parece haver uma
imensa diferença entre o que
Deus prometeu e aquilo que você
vê agora?

REUNIÃO DE
ORAÇÕES

Próxima quarta-feira,
às 20h30, a Reunião de
Orações será conduzido pela
dona Diva.

DEPARTAMEN-
TO INFANTIL

a) Perfeito
Louvor: Ensaio
após a Escola Do-
minical, na sala do
Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁ-
RIO – Hoje: Priscila e Wesdna Bar-
ros; Próximo domingo: Silvana
Pereira e Lílian Lima; MATERNAL 1:
Hoje (manhã e noite) Jéssika e
Gabrielle Couto; Próximo domin-
go: Vanessa e Andréia; MATERNAL
2: Hoje (manhã e noite) Olívia e
Odara Cieslak; Próximo domingo
Kataryne Araújo e Líllian Cerquei-
ra. Observação: Queridos profes-
sores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avisem com antece-
dência, para que não haja prejuí-

zo no ensino das crianças; c) Cul-
to Mirim: Hoje para crianças de 4
a 8 anos na sala do Culto Mirim,
Dirigente responsável: Ev. Ana
Eliza; Próximo domingo: Culto In-
fantil; d) Escola Dominical: Hoje
se iniciam as aulas no Departamen-
to Infantil por faixa etária, a identi-
ficação das idades estão nas por-
tas das salas; e) Palestra para
os Pais: Convidamos a todos os
pais que tem filhos participando do
Departamento Infantil, para uma
palestra especial, próximo domin-
go, após a abertura da Escola Do-
minical, na classe do Culto Mirim
com o Rev. Jefferson; f) Cami-
seta do Perfeito Louvor: O pa-
gamento da camiseta poderá ser
feito com a Cláudia Soares. O va-
lor será de R$ 20,00 por corista;
g) Queridos Pais: Para o salutar
andamento das aulas e o eficien-
te aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem das
atividades do Ministério da Infân-

cia. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas
Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do próximo domingo, 12/
02: Classe I – Wesley; Classe
II – Rev. Jefferson; Classe III
– Presb. Cícero; Classe IV – Fa-
brício; Classe de Casais –
Presb. Paulo; Classe de Jovens
– Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes – Presb. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

próximo domingo, 12/02: Clas-
ses de Adultos: Classes I, II, III
e IV – Lição 7; Classe de Casais
– Lição 2; Classe de Adolescen-
tes – Lição 13.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Jefferson.

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, será

ministrado mais um estudo da série, A Fé
que Agrada a Deus: os pais de Moisés
e a fé que contagia, sob a ministração
do Rev. Jefferson.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 151: Quais são as circunstânci-

as agravantes que tornam alguns pecados
mais odiosos do que outros? Resposta: Al-
guns pecados se tornam mais agravantes: 1º 
Em razão dos ofensores, se forem pessoas
de idade mais madura, de maior experiência
ou graça; se forem eminentes pela vida cristã,
dons, posição, ofícios; se forem guias para outros e pessoas cujo
exemplo será, provavelmente, seguido por outros. Referências:
Jeremias 2:8 e 5:4-5; 1º Reis 11:9; 2 º Samuel 12:7, 9 e 14;
Ezequiel 8:11-12; Lucas 12:47; João 3:10; 1ª Coríntios 5:1;  Tiago
4:17; Romanos 2:21, 22 e 24; Gálatas 2:14; 2ª Pedro 2:2.
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02: Classe I – Wesley; Classe
II – Rev. Jefferson; Classe III
– Presb. Cícero; Classe IV – Fa-
brício; Classe de Casais –
Presb. Paulo; Classe de Jovens
– Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes – Presb. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

próximo domingo, 12/02: Clas-
ses de Adultos: Classes I, II, III
e IV – Lição 7; Classe de Casais
– Lição 2; Classe de Adolescen-
tes – Lição 13.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Jefferson.

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, será

ministrado mais um estudo da série, A Fé
que Agrada a Deus: os pais de Moisés
e a fé que contagia, sob a ministração
do Rev. Jefferson.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 151: Quais são as circunstânci-

as agravantes que tornam alguns pecados
mais odiosos do que outros? Resposta: Al-
guns pecados se tornam mais agravantes: 1º 
Em razão dos ofensores, se forem pessoas
de idade mais madura, de maior experiência
ou graça; se forem eminentes pela vida cristã,
dons, posição, ofícios; se forem guias para outros e pessoas cujo
exemplo será, provavelmente, seguido por outros. Referências:
Jeremias 2:8 e 5:4-5; 1º Reis 11:9; 2 º Samuel 12:7, 9 e 14;
Ezequiel 8:11-12; Lucas 12:47; João 3:10; 1ª Coríntios 5:1;  Tiago
4:17; Romanos 2:21, 22 e 24; Gálatas 2:14; 2ª Pedro 2:2.



Pastoral

Os grandes ícones da Refor-
ma Protestante do século 16 eram
homens de igreja. Absolutamen-
te vinculados a vivência eclesíastica
local, ou seja, a participação efe-
tiva nas vitórias e dilemas dos ir-
mãos de suas igrejas. Conforme
o Pr. Franklin Ferreira: “Agostinho
se ligou tão fortemente a uma co-
munidade que o nome da cidade
onde ele serviu foi associado ao
seu nome. O nome de Martinho
Lutero foi conectado ao
da cidade leste da Alema-
nha onde ele exerceu sua
carreira. O ministério de
João Calvino se confunde
com a história de uma
importante cidade suíça
de fala francesa”. Na his-
tória são diversificados os
exemplos de líderes cris-
tãos que estavam forte-
mente relacionados com suas ci-
dades e igrejas locais.

Foram crentes que trabalharam
com urgência e zelo, para, sob a
graça de Deus, edificarem igrejas
biblicamente saudáveis. Não pode-
mos negar – ao mesmo tempo que
houve um crescimento numérico
expressivo da igreja evangélica
brasileira, cresceu também a su-
perficialidade bíblica e confessional.
Há até mesmo, Bacharéis em Teo-
logia são ordenados sem sequer

Igreja – Fé Reformada
(Parte III)

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 148:1
b) Hino Congregacional nº 7
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 147:1-20
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Lamentações 3:21-22
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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Gênesis 15:12-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 105
e) Ministração da Ceia do Senhor
d) Cântico: Porque Ele Vive

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

POSLÚDIO

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 neces-
sidades (Filipenses 4:19)

Solicitamos ao
dizimistas que

confirmem seus nomes
na lista fixada no mural

do Salão Social,
semanalmente.

“Foram crentes
que trabalharam
com urgência e
zelo, para, sob a
graça de Deus,

edificarem
igrejas

biblicamente
saudáveis.”

Aniversariantes da Semana
05/02 Felipe Barros Pires ................................................................. 3967-6376
05/02 Igor de Souza de Andrade ..................................................... 3397-5129
06/02 Saul Pereira Nogueira ............................................................ 3434-4148
07/02 Sara Correa de Castro Figueiredo ....................................... 999232-7733
08/02 Driele de Souza .................................................................. 999303 5091
10/02 Gabriel Webert de O. Alves ...................................................99418-8686

terem lido as
Escr i turas
em sua tota-
lidade e com dificuldades de expo-
sição das doutrinas básicas do
cristianismo: Deus, pecado, cruz,
salvação, graça e fé.

As heresias neo-pentecostais
têm grande visibilidade. A santifi-
cação está atrelada ao legalismo
e moralismo árido e sem vida. O
serviço político dos cristãos não

raro é servilismo aos
“donos do poder mun-
dano”. Ao ponderarmos
sobre nosso contexto
percebemos que há mui-
ta obra a ser realizada
na direção de Igrejas Bi-
blicamente Saudáveis.
Que Deus desperte a
igreja evangélica brasilei-
ra a se voltar para a Sua

Palavra: “se o meu povo, que
se chama pelo meu nome, se
humilhar, e orar, e me buscar,
e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei
dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra”
(2º Crônicas 7:14).

Extraído e Adaptado da
Revista Fé para hoje:

A necessidade de
Igrejas saudáveis, Franklin

Ferreira, 2012.

OFICIAIS
Conforme nosso “Plano de

Ação”, próximo sábado, às 20
horas, no Salão Branco, have-
rá o Jantar de Confraternização
dos Oficiais da Igreja juntamen-
te com suas esposas e filhos.

REUNIÃO
Próximo domin-

go, após o Culto a
Junta Diaconal se
reunirá na Sala da
Classe II. Todos os
diáconos estão convocados.

HOMEM PRESBITERIANO
Em setembro de 1966 reali-

zou-se em Campinas, São Pau-
lo, o 1º Congresso Nacional dos
Homens Presbiterianos, quando
foi escolhido como “Dia do Ho-
mem Presbiteriano”, o primeiro
domingo do mês de fevereiro. A
história do Homem Presbiteria-
no é uma história de vivência da
Palavra de Deus. Parabéns a to-
dos os homens da nossa igreja
e, que continuem escrevendo a
história de um testemunho cris-
tão nas páginas de suas vidas.

CORAL CANTARES
“Cantarei ao Senhor, por-

quanto me tem feito muito
bem” (Salmo 13:6). Hoje, no
Culto Solene, o Coral Cantares
retornará ao louvor a Deus nas
Liturgias do Culto Solene. As ins-
crições estão abertas. Se você
deseja servir ao Senhor nesse
ministério, procure a Sílvia ou
Joselita e faça já sua inscrição.

REUNIÃO DE OBREIROS
A reunião de obreiros foi adia-

da para 14 de fevereiro de 2017.

CLASSE CASAIS
Somos conhecedores dos

males e lutas que a família cris-
tã tem enfrentado em nosso
tempo. Com vistas a edificação
e orientação bíblica dos casais
da 2ª IPT, as aulas da Classe de
Casais retornarão hoje, na sala
V localizada na Galeria. A priori-
dade serão os Jovens Casais,
com até 7 anos de matrimônio.

PRESBÍTEROS PÚLPITO
Hoje: Presb. Robson; Pró-

ximo domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Pró-

ximo domingo: Kainós.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Hélia e Lucas; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael
e Marta.

PLANTÃO
Nesta semana: Jorge,

William, Antônio B., Robson e
Tiago; Próxima semana: An-
derson, Natan, Moisés F., Wan-
derlúcio e J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia; Próxi-

mo domingo: Leila e Iolanda.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-

feira, às 14h30, Alessandra (visi-
ta com SAF); às 20 horas, Diác.
Claudennes e Helayne; Sexta-fei-
ra, às 20 horas, Gláucia e Cherlles.

CEIA
DO SENHOR

Hoje no Culto à
Noite. “Fazei
isto em memória de mim”.

INTERCESSÃO
“O Senhor o

susterá em seu
leito de enfer-
midade, e da
doença o res-
taurará” (Salmo
41:3). Irmãos
enfermos pelos quais devemos
orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; 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, espo-
sa do Sr. Takeo (3526-1268);
dona Sônia, irmã do Sr. Domin-
gos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854); Lília e
Sr. Jomar, respectivamente,
irmã e pai da Drª. Leila; Patrí-
cia 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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