Nº 1.453 – 28 de maio de 2017

Pastoral

Família Cristã
“Sê tu uma bênção... em ti serão benditas todas as
famílias da terra” (Gênesis 12:2 e 4)
Neste mês de maio, a Igreja ção deixa um rastro de perverPresbiteriana do Brasil está ce- sidade, infidelidade, promiscuilebrando a família como fora di- dade, rebeldia, desunião, obstivinamente estabelecida por Deus nação, indisciplina, luxúria, intoe de acordo com os princípios lerância e egocentrismo.
eternos e perenes de Sua PalaSe a família deixar de cumvra. A história da humanidade co- prir a sua missão toda a sociemeçou com uma família: ho- dade padecerá. O nosso país tem
mem, mulher e filhos.
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A família, pelos padrões bí- influência por meio de famílias biblicos tem sido fortemente ata- blicamente saudáveis. As famícada. O mundo jaz no maligno lias são o cartão postal da igre(1ª João 5:19). Por isso, inspi- ja. A família cristã tem a missão
rados pelo maligno há uma vas- de ser testemunho vivo de salta produção de literaturas, fil- vação. Eis a nossa missão: “eu
mes, novelas, desenhos, propa- e a minha casa serviremos ao
gandas e coisas tais que desvir- Senhor” (Josué 24:15).
tuam a família à luz das Escrituras Sagradas. Toda esta produRev. Jefferson Batista Neres
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Hoje,
e será o mensageiro do culto à noi-

depois do Culto Solene, em sua sala
para exame de candidato ao
pastorado auxiliar da igreja. 2ª) Próxima sexta-feira, às 20 horas, em
sua sala para tratar de diversas
matérias de ordem administrativa e
espiritual. Os evangelistas deverão
comparecer a esta reunião munidos
de seus relatórios ministeriais e financeiros. 3ª) Próximo domingo,
depois da Escola dominical, na Sala
da Classe de Catecúmenos para
exame de irmãos candidatos à Pública Profissão de Fé e Batismo.
QUARTETO
Hoje, no Culto Solene, o Quarteto Palavras de Vida participará
da Liturgia. Depois do culto, no Salão Social haverá um estande de
venda de CD’s do referido Quarteto. A estes irmãos as nossas boas
vindas.
PRESBITÉRIO
Próximo sábado, haverá uma reunião do Presbitério de Taguatinga
Norte, em nosso templo (Salão Social), a partir das 8 horas. A reunião será encerrada com um almoço de confraternização.
CADA DIA FAMÍLIA
Estão disponíveis em uma das
mesinhas da saída do templo o Cada
Dia, Edição Especial da Família. Este
material é para ser distribuído a pessoas não cristãs.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Karen Caroline;
Quinta-feira, às 20 horas, Nathália
Campos.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, daremos continuidade a série,
Personagens ao Redor da Cruz:
Simão De Cirene – Sentindo O
Peso Da Cruz sob a ministração do
Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às 20h30,
a Reunião de Orações será
conduzida pela Junta Diaconal.
REV. ALEXANDRO
Hoje, no momento do culto, o
Rev. Alexandro estará na 4ª Congregação da 2ª IPT em Águas Lindas-GO onde ministrará os atos pastorais e na próxima quarta-feira, às
20 horas, estará na Congregação
da 2ªIPT na Região Administrativa
em Santa Maria onde ministrará o
Estudo Bíblico.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio após
a Escola Dominical, na
sala do Culto Mirim. b) Escalas:

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Coração e Alma, Willem Ouweneel defende que a
psicologia atual precisa ser convertida (ou seja, virada) de
maneira radical. Seu edifício deve ser desmontado, tijolo por
tijolo, e, em seguida, cada tijolo deve ser analisado individualmente para ver se é útil ou não.

BERÇÁRIO (manhã e noite) – Hoje:
Wesdna e Priscila Barros; Próximo domingo: Lílian Lima e Silvana
Pereira; MATERNAL 1 (manhã e
noite) – Hoje: Andréia e Vanessa
Cristina; próximo domingo: Jéssika
e Gabrielle Couto. MATERNAL 2
(manhã e noite) – Hoje: Odara e
Olívia Cieslak; próximo domingo:
Kataryne de Araújo e Lílian
Caroline. 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:
Évila Cavalcante e Davi Kishima,
Culto 12; próximo domingo: Culto
Mirim, dirigente responsável: Ev.
Ana Eliza; d) 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, an-

tes de saírem de suas residências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.
UMP
Próxima sexta-feira, a
partir das 20 horas haverá
o Estudo Bíblico na Epístola aos Romanos, promovido
pela UMP. O local será publicado no grupo da UMP pelo
Watsapp.
ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical de 04/06: Classe I – Presb.
Marcus Kleber; Classe II – Presb.
Cícero; Classe III – Presb. Kleber,
Classe IV – Presb. Paulo; Classe
de Jovens – Rev. Alexandro; Classe de Adolescentes – Hugo;
Classe de Catecúmenos – Rev.
Jefferson.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 04/06: Classes de Adultos: Classes I, II, III

CATECISMO MAIOR
Pergunta 164: O que é Batismo? Resposta:
Batismo é um sacramento no Novo Testamento no
qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um
sinal e selo de nos unir a si mesmo, da remissão de
pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu
Espírito; da adoção e ressurreição para a vida eterna; e por ele os
batizandos são solenemente admitidos à Igreja visível e entram em um
comprometimento público, professando pertencer inteira e unicamente
ao Senhor. Referências: Mateus 28:19; Marcos 1:4; João 3:5; 1ª
Coríntios 15:29; Romanos 6:3-4; Gálatas 3:27; Atos 2:41; Tito 3:5 e
Apocalípse 1:5.
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e IV – Lição 7; Classe de Jovens: Estudos no Breve Catecismo – O Pecado de Adão, páginas 167 a 172; Adolescentes –
Lição 12; Classe de Catecúme“Sê tu uma bênção... em
nos – Lição 11.
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Robson e Moisés F.
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(1ª João 5:19). Por isso, inspirados pelo maligno há uma vasta produção de literaturas, filmes, novelas, desenhos, propagandas e coisas tais que desvirtuam a família à luz das Escrituras Sagradas. Toda esta produ-

ja. A família cristã tem a missão
de ser testemunho vivo de salvação. Eis a nossa missão: “eu
e a minha casa serviremos ao
Senhor” (Josué 24:15).
Rev. Jefferson Batista Neres
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Culto de Louvor
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PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 42:1-2
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 40:1-17
e) Quarteto Palavras de Vida (2 músicas)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 39:7-8
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Quarteto Palavras de Vida (2 músicas)
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Douglas

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.

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Sem. Wanderley
b) Hino Congregacional nº 108
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
28/05
29/05
30/05
30/05
30/05
02/06
02/06
03/06
03/06
03/06
03/06

Hugo Breder de Souza ......................................................... 98585-2805
Fabrício Duarte Caires ......................................................... 98143-5703
Celso Alexandre de Souza ................................................... 99802-0092
Selmar Chaves Cardoso ...................................................... 99997-4109
Carolina Rodrigues da Silva ................................................ 98215-7931
Ângela Fabiane Lopes Breder ................................................. 3397-4617
Dimas José da Silva ............................................................ 99984-1324
André Rodrigues Machado ................................................... 98282-0772
Odara Andrade Cieslak ....................................................... 98242-4202
Alaide do Carmo da Silva Neiva ............................................. 3039-7073
Adailton Pereira Cardoso ..................................................... 98251-2711

