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Pastoral

Crescimento Bíblico da Igreja
“E o que de minha parte ouviste através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e
também idôneos para instruir a outros” (2ª Timóteo 2:20)
O crescimento numérico e qua- imprescindível marca para o creslitativo da igreja não é um modis- cimento salutar da igreja. A dinâmo recheado de pragmatismo mica do discipulado nas páginas
antropocêntrico, mas uma con- das Escrituras é impressionante.
cepção bíblica, oriunda da vonta- Homens e mulheres se dedicaram
de soberana de Deus. Há algu- a transmitir a verdade de Deus a
mas verdades que precisamos outros. Paulo considerou que soconsiderar quando pensamos em freu como que dores de parto, a
crescimento bíblico e saufim de que o caráter de
dável da igreja:
Cristo fosse formado em
“Paulo
1ª) O genuíno cresciseus discípulos (Gálatas
considerou que
mento numérico e espiri4:19). Crescimento nusofreu como
tual da igreja cristã advém
mérico sem discipulado
que dores de
de Deus, “acrescentanão é um atalho, é um
parto, a fim de
va-lhes o Senhor, dia a
beco sem saída.
que o caráter de
dia, os que iam sendo
4ª) Quando membros
Cristo
fosse
salvos” (Atos 2:47b). É
de uma determinada coDeus por intermédio de formado em munidade crescem à seSeu Espírito quem dá seus discípulos” melhança de Cristo, é
crescimento à igreja, conDeus quem recebe glóvencendo o pecador da justiça, ria. Este é o maior prêmio: a condo pecado e do juízo.
vicção de que estamos no cami2ª) A despeito de Deus ser a nho certo. A certeza de que escausa primeira desse crescimen- tamos cumprindo a vontade de
to, o realiza por meio de nossa nosso Senhor expressando as
obediência em pregar o Evange- Suas virtudes e os homens o glolho, que é o poder de Deus para rificando. Por isso, disse Jesus:
Salvação de todo aquele que crê “Assim brilhe também a vos(Romanos 1:16). É Deus quem dá sa luz diante dos homens,
o crescimento, mas Ele o operou para que vejam as vossas
porque “Paulo plantou e Apolo boas obras e glorifiquem a
regou” (1ª Coríntios 3:6).
vosso Pai que está nos céus”
3ª) O caminho do discipulado (Mateus 5:16).
é longo e trabalhoso, mas é uma
Rev. Jefferson Batista Neres
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PRELÚDIO
CEIA
vocados.

DO SENHOR
____________________________________________________________________________________________ ADORAÇÃO
Próximo domingo.
a) Convite:
Salmo 32:11
REV.
ALEXANDRO
b)
Hino
Congregacional
nº passada
19
“Fazei
isto
memória
de
Desde sexta-feira
_______________________
______________em
_____________
________________________________
__________ c) a)
Oração
até hoje pela manhã o Rev. Alexanmim”.
____________________________________________________________________________________________
PLENÁRIAS
Hoje,
da
Domini_______
________________depois
____________________
________Escola
____________________
_____________________
cal, as plenárias da SAF, UPH e UPA
ocorrerão respectivamente, Sala da
____________________________________________________________________________________________
Classe I, Sala da Classe II e Sala
da Classe da UPA. Ressaltamos que
____________________________________________________________________________________________
a ausência dos sócios gera prejuízos às referidas reuniões
____________________________________________________________________________________________

CURSO PARA GESTANTES
_______
__________________
_____________________________
_________
__________________
___________
Numa
promoção
de
nossa
SAF,
desde quarta-feira passada com encerramento, hoje, na Escola Dominical, da 4ª Congregação, está sendo
realizado o curso para gestantes. Inscreveram-se vinte gestantes.

d) Leitura Bíblica: Salmo 30:1-12

dro e sua esposa Vanessa estão
e) Hino Congregacional nº 110
participando do II Encontro de Pastores
do Sínodo de Taguatinga proCONTRIÇÃO
movido
pelaBíblica,
SAF, motivo
pelo qual,
a) Leitura
em Uníssono:
estão
ausentes
de
nossa
igreja; b)
Salmo 31:16
b) Momentos
de Orações
Silenciosas
Próxima
quarta-feira,
às 20
horas,
c)
Oração
Audível
de
Confissão
o Rev. Alexandro estará na Congregação da 2ª IPT na Região AdmiCELEBRAÇÃO
nistrativa
em Santa Maria ministrana) Equipe de Cânticos: Kainós
do
o Estudo Bíblico.
b) Coral Perfeito Louvor
c) Conjunto Devoção

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson lecionará
CONSAGRAÇÃO
em
Congregação
de Águas
a) nossa
Oração4ªde
Gratidão: Diác.
Júlio
Lindas de Goiás, encerramento do
PASTORAIS
Curso
para Gestantes, razão pela
a) Saudação
aos Visitantes
qual
estará ausente
dos trabalhos
b) Reforço
Avisos do Boletim
matinais
na de
Sede.

BATE-PAPO DE CASAIS
EDIFICAÇÃO
Em 13 de maio, a partir das 20 ho- VISITAS PASTORAIS
a) Oração Preparatória
dizimista
porque...
Rev.Bíblica:
Jefferson
– Segundaras, Sou
na residência
do casal
Wesley e
b) Do
Leitura
1ª Coríntios
1:1-3
às 14h30,
Wylliene
Barros;
Tânia,
os casaisdas
da bênçãos
nossa igreja
estão feira,
• Participo
de Deus
c) Mensagem:
Rev.
Jefferson
(Malaquias 3:10-11)
às 20 horas, Dayse
convidados
de
Casais,
sob Quinta-feira,
d) Hino Congregacional
• Deus éBate-Papo
dono de tudo
(Salmo
24:1)
• Tudo
vem
das mãos
de Deus
o tema:
EA
Família?
Como
Vai? (1º
Du- Viana e família.
Crônicas 29:14)
CONCLUSÃO
Do Rev. Alexandro – Terça-feirante
o Bate-Papo
casais
haverá
• Obedeço
a Deusdos
(Atos
5:29)
a) às
Oração
Final (Intercessão
Aniver• programação
Deus supre minhas
necessidades
20 horas,
Karen Caroline;
uma
direcionada
para as ra,
(Filipenses 4:19)
sariantes Conjugais)
às 20 horas, Vinícius
crianças, na Igreja. Os interessados em Quinta-feira,
b) Impetração da Bênção
Solicitamos
ao dizimistas
que
participar
, favor confirmar
presença
com Honorato.
confirmem seus nomes na lista
c) Amém Tríplice
a Equipe
de Casais
ou pelo
fixada
no mural
doWhatsApp,
Salão
Social,
BÍBLICO
Grupo dos
Casaissemanalmente.
2ª IPT. Pedimos a to- ESTUDO
POSLÚDIO
Próxima quartados a observação da pontualidade, a
20 horas,
fim de aproveitarmosAniversariantes
da melhor manei- feira,
daàsSemana
começaremos
uma
ra possível
o
nosso
tempo.
01/05 Rozilda Vieira da Silva .........................................................
99984-1324
01/05 José Francelino Pereira Junior ..............................................
98137-9644
nova série, Perso05/05 Arthur Menezes Ramos ........................................................ 98140-0913
nagens
ao
Redor
da
Cruz: A
CONSELHO
06/05 Willian Otávio Lima Rodrigues .............................................. 98520-8259
06/05
Vinicius
Comaccio às
Honorato
................................................
98238-9453
Mulher De Pilatos – CasamenPróxima
sexta-feira,
20 ho-

to e Sonhos sob a ministração do
Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações
será conduzida pela Junta
Diaconal.
GRUPO EMME
Em decorrência de agenda apertada, o Grupo de Escola de Música
e de Evangelismo – EMME não visitará a nossa igreja com o seu musical este ano.
VEÍCULOS IGREJA
O agendamento dos veículos da
igreja, Kombi e Van, somente serão
realizados com o Rev. Jefferson. Prioridade absoluta aos trabalhos da
2ª IPT.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Ensaio após a Escola
Dominical, no Templo;
Hoje as crianças participarão da
liturgia no culto. Pais tragam seus
filhos às 18 horas; b) Escalas:
BERÇÁRIO (manhã e noite) – Hoje:
Karine Matos e Noraci Bastos; Próximo domingo: Priscila e Wesdna
Barros. MATERNAL 1 (manhã e noi-

te) – Hoje: Jéssika e Gabrielle
Couto; próximo domingo: Andréia
e Vanessa Cristina. MATERNAL 2
(manhã e noite) – Hoje: Kataryne
de Araújo e Líllian Caroline; próximo domingo: Odara e Olívia Cieslak.
Observação: 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 crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim para crianças de 3 a 8 anos. Dirigentes responsáveis: Victória Couto, Beatriz
Machado e Marcos Cerqueira, Culto 8; Próximo domingo: Culto Mirim, dirigente responsável: Diác.
Emanoel; d) Sábado Legal e UCP:
Será, dia 13 de maio, para crianças de 4 a 11 anos, das 14h30 às
22 horas, com histórias, músicas,
dinâmicas, oficinas, brincadeiras e
muito mais. Esta programação será
diferenciada. À tarde haverá a programação do Sábado Legal e as
crianças permanecerão conosco
até à noite. A programação da UCP
terá como tema, Kids Games. As
crianças poderão trazer seus brinquedos para compartilharem e se
divertirem com seus amiguinhos; e)
Responsáveis pelo Departamento Infantil e Coordenação:
Na ausência da Ev. Ana Eliza, neste
mês de abril, os responsáveis pelo

INDICAÇÃO DE LITERATURA
A consciência de Michael Horton das discussões atuais
na teologia e filosofia em sua obra Doutrinas da Fé Cristã combinam com seu compromisso articulado com a ortodoxia histórica.

Departamento Infantil serão o
Diác. Emanoel e a Patrícia Ferreira.
Caso necessitem de algum material além destes irmãos procurem a
Tina ou a Érica; f) Queridos Pais:
Para o salutar andamento das aulas e o eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para participarem das atividades do Ministério da Infância. Por isso, antes
de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de pegar suas Bíblias.

Arthur Ramos, no seguinte endereço: Rua 12, Chácara 148, Casa 27,
Vicente Pires.

UPA
Amanhã haverá uma
atividade evangelística
promovida pela UPA.
Será no Parque da Cidade. Saída às 9 horas da 2ªIPT. Todos os adolescentes estão convidados.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical
de 07/05: Classes I, II, III e IV –
Rev. Jefferson; Classe de Casais Presb. Sandro; Classe de Jovens
– Rev. Alexandro; Classe de Adolescentes – Hugo; Classe de Catecúmenos – Presb. Cícero.

UMP
Próxima sexta feira, a
partir das 20 horas, haverá
o estudo bíblico na epístola
aos Romanos, promovido
pela UMP. Será na residência do

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 07/05: Classes de
Adultos: Classes I, II, III e IV – Lição 03; Classe de Casais – Lição
01; Estudos no Breve Catecismo –

CASA CHEIA
Próximo domingo, após o culto
haverá “CASA CHEIA”, na residência da Maria Clara Silveira, no seguinte endereço: Rua 6, Chácara
242, Lote 10, Vicente Pires. Todos
os jovens e adolescentes estão convidados.
ESCALAS

CATECISMO MAIOR
Pergunta 160: Que se exige dos que ouvem
a Palavra pregada? Resposta: Exige-se dos que
ouvem a Palavra pregada que atendam a ela com
diligência, preparação e oração; que comparem
com as Escrituras aquilo que ouvem; que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a Palavra de Deus; que
meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros; que a
escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas
vidas. Referências: Deuteronômio 6:6-7; Salmo 84:1, 2 e 4; 119:1118; Lucas 8:18; 1ª Pedro 2:1-2; Efésios 6:17-18; Atos 17:11; Hebreus
2:1, 4:12 e Tiago 1:21.

CHAZINHO
Pastoral

O Pacto das Obras, páginas 157 a
160; Adolescentes – Lição 10; Classe de Catecúmenos – Lição 8.

Hoje: Rosângela e Conceni;
Próximo domingo: Graciele e
Joselina.

Crescimento Bíblico da Igreja

PREGADORES
“E o que de minha parte ouviste através de muitas
Hoje e próximo domingo: Rev. INTERCESSÃO
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e
Jefferson.
“O Senhor o sustambém idôneos para instruir a outros” (2ª Timóteo 2:20)
terá em seu leito de
PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
enfermidade, e da
O crescimento
numérico
e qua- doença
imprescindível
marca para o cresHoje:
Presb. Emanuel;
Próximo
o restaurará”
litativo da Presb.
igreja não
é um modis- (Salmo
cimento41:3).
salutarIrmãos
da igreja. A dinâdomingo:
Lusérgio.
mo recheado de pragmatismo enfermos
mica do pelos
discipulado
nas páginas
quais devemos
orar
antropocêntrico, mas uma con- edas
Escrituras
é
impressionante.
PIANISTAS
visitar: Alessandra, Filha da Dona
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a
verdade
de
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avó do Diác. Moisés Ferreira;
mas verdades que precisamos Dharlyson,
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considerou
que
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crescimento
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de que
o caráter
de
Grippe
(3353go:
Atos
Louvor.
dável
da de
igreja:
Cristo
fosse
formado
em
5520); dona Marilene, mãe da
“Paulo
1ª) O genuíno cresciseus discípulos (Gálatas
Josiane
considerou
que e da Josilene; dona
SONOPLASTIA
mento numérico e espiri4:19).
Crescimento
nuMarluce,
esposa
do Sr. Takeo
sofreu
como
Mauro
e Wellington;
PrótualHoje:
da igreja
cristã
advém
mérico
sem
discipulado
(3526-1268); dona Neuza, mãe do
ximo
domingo:
Diác. Ângelo eque
Diác.dores de não é um atalho, é um
de Deus,
“acrescentae Patrícia (3044-6996);
parto, aDiác.
fim William
de
Júlio.
va-lhes o Senhor, dia a
beco
sem
dona
Sônia,
irmã
do saída.
Sr. Domingos;
que o caráter de
dia, os que iam sendo
4ª)
Quando
membros
dona
Terezinha;
Lília
e Sr.
Jomar,
Cristo fosse
RECEPCIONISTAS
salvos” (Atos 2:47b). É
de
uma
determinada
corespectivamente,
irmã
e
pai
da Drª.
formado
em
Hoje:
Carol,
Meire
e
Presb.
CláuDeus por intermédio de
munidade
à seLeila; Patrícia
Vieiracrescem
(3032-5164);
dio;
Jaqueline,
seus discípulos”
SeuPróximo
Espíritodomingo:
quem dá
melhança
de
Cristo,
Sophia, sobrinha do Diác. Clauden-é
Noraci e Presb. Natanael.
crescimento à igreja, conDeus quem
recebe
nes; Sr. Adolfo
C. Pereira,
tioglóda
vencendo o pecador da justiça, dona
ria. Este
é
o
maior
prêmio:
a
conMarta
(3352-5510);
Sr.
AnPLANTÃO
do pecado e do juízo.
vicçãoGomes,
de que estamos
no camitônio
pai da Hélia;
Sr.
Nesta semana: Natan,
2ª) A despeito de Deus ser a José
nho Antônio,
certo. A pai
certeza
de
queJosé
esda
Jane;
Sr.
Diêgo, Antônio N., Antônio
causa primeira desse crescimen- Ferreira
tamos cumprindo
a vontade de
(3037-9935).
B. e Douglas; Próxima seto, o realiza por meio de nossa nosso Senhor expressando as
mana: João, Moisés C.,
obediência em pregar o Evange- Suas virtudes e os homens o gloElizeu, Moisés F. e Robson.

lho, que é o poder de Deus para
Salvação de todo aquele que crê
(Romanos 1:16). É Deus quem dá
o crescimento, mas Ele o operou
porque “Paulo plantou e Apolo
regou” (1ª Coríntios 3:6).
3ª) O caminho do discipulado
é longo e trabalhoso, mas é uma

rificando. Por isso, disse Jesus:
“Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a
vosso Pai que está nos céus”
(Mateus 5:16).
Rev. Jefferson Batista Neres

Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 32:11
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 30:1-12
e) Hino Congregacional nº 110

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 31:16
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Conjunto Devoção
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Júlio
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

Sou dizimista porque...
• Participo das bênçãos de Deus
(Malaquias 3:10-11)
• Deus é dono de tudo (Salmo 24:1)
• Tudo vem das mãos de Deus (1º
Crônicas 29:14)
• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
• Deus supre minhas necessidades
(Filipenses 4:19)
Solicitamos ao dizimistas que
confirmem seus nomes na lista
fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

EDIFICAÇÃO
a) Oração Preparatória
b) Leitura Bíblica: 1ª Coríntios 1:1-3
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
01/05
01/05
05/05
06/05
06/05

Rozilda Vieira da Silva .........................................................
José Francelino Pereira Junior ..............................................
Arthur Menezes Ramos ........................................................
Willian Otávio Lima Rodrigues ..............................................
Vinicius Comaccio Honorato ................................................

99984-1324
98137-9644
98140-0913
98520-8259
98238-9453

