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Pastoral

Edificar a Igreja
“Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra
ela” (Mateus 16:18)
As edificações são diferentes Deus. Há necessidade de material
umas das outras. Por exemplo, um humano na posição correta, apriprédio residencial é diferente de um morado pelas Sagradas Escrituras,
comercial. O edifício para moradia de modo que a integridade cristã
tem de ter apartamentos que abri- seja efetivamente vivenciada.
guem satisfatoriamente as famílias,
No plano eterno, esta imensa
uma área de lazer ampla e adequa- obra de edificação somente resistida aos moradores, dentre outras ca- rá ao fogo do Último Dia (1ª Corínracterísticas técnicas e de uso tios 3:13), se for construída de
residencial. O prédio comeracordo com a vontade de
cial deve possuir salas plaDeus. O que determinará
“No plano
nejadas para escritório e temporal, é casa a identidade e missão da
espiritual de
vasta área de estacionaigreja, tanto no aspecto
complexa
mento, dentre outras
temporal, quanto eterno é
especificações técnicas construção, pois, o seu conteúdo ou o seu
um de seus
para edificações desta naenvolvimento com a Paobjetivos é
tureza. Naturalmente que a
lavra de Deus. A igreja é
promover
processo de construção
depositária do Evangelho.
relacionamentos
será diferente, para cada
Esta é a sua principal peintensos, à luz da culiaridade em relação a
caso.
Isto se aplica a igreja. Palavra de Deus” outras organizações.
Ela é diferente de outras orConforme o Rev. Paul
ganizações. Uma igreja não é uma Alexander, pastor estadunidense de
empresa. Não é uma instituição fi- nossos dias: “Deus tenciona que a
lantrópica. Definitivamente não é um igreja local seja uma demonstraclube social. Uma igreja biblicamente ção corporativa de Sua glória e saorientada e saudável é extremamen- bedoria, tanto para incrédulos como
te diferente de qualquer instituição para poderes espirituais invisíveis”
que o homem já idealizou, pelo sim- (João 13:34-35 e Efésios 3:10-11).
ples fato de Deus tê-la idealizado.
Em última análise, o Senhor da Igreja
A igreja existe sob dois aspec- a está edificando. Pela sua maravitos, temporal e eterno. No plano lhosa graça, Cristo nos permite partemporal, é casa espiritual de com- ticipar deste processo de
plexa construção, pois, um de seus edificação.
objetivos é promover relacionamentos intensos, à luz da Palavra de
Rev. Jefferson Batista Neres

SANTA CEIA
Anotações
A Santa Ceia do
____________________foi
_________
___________________para
____________________________________________
Senhor
adiada
o próximo domingo no
____________________________________________________________________________________________
Culto Solene. Portanto, haverá
mais uma semana para nos
____________________________________________________________________________________________
prepararmos para estes momentos
edificantes de celebração da morte
____________________________________________________________________________________________
e da ressurreição de Cristo Jesus,
nosso Redentor.
____________________________________________________________________________________________
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c) Oração Audível de Confissão
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tos à Pública Profissão de Fé e Baa) Saudação aos Visitantes
tismo, a fim de examiná-los.
VISITAS
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b) Reforço
de Avisos do Boletim
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mente a entrega da Bíblia. Que Deus lém – Desastres À Luz Da Cruz
04/06 Elias Mendes da Silva ............................................................ 3316-1812
04/06 Iolanda
SilvaoResende
continue
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vigor e.........................................................
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o trabalho
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05/06 Maria
Eleni de Jesus
Pereira ..................................................
9829 8833
Jefferson.
06/06 Juliana Alves Otaviano ......................................................... 99875-5700
Dorcas.
07/06 Ernestina Angélica Araújo Lima da Silva .............................. 98282-4483
07/06 Maria Jeane Rodrigues Machado .......................................... 98431-4009
REUNIÃO DE ORAÇÕES 98145-6506
07/06 Marilene Mendes de Souza ..................................................
09/06 LIVRE
Maria Cristina Lima Ferreira Araújo ..................................... 98553-8268
CANTO
Próxima quarta-feira, 3354-5671
às
09/06 Nisia Divina de Araújo Valeriano ............................................
09/06
Wesley
Carneiro
de Araújo às
..................................................
98134-9727
O Coral
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20h30,
a
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de
Orações
10/06 Druzila Ramos de Mendonça .................................................. 3352-8931
10/06
Odete Aranha
Cavalcante
......................................................
suas
atividades.
O irmão,
Matheus
será conduzida pela UCP. 3354-5336

REV. ALEXANDRO
Hoje, no momento do Culto Solene, o Rev. Alexandro estará na
1ª Igreja Presbiteriana em Águas
Lindas-GO, ministrando a Palavra
de Deus em atendimento ao convite do Conselho da referida igreja. Próxima quarta-feira, às 20 horas, estará na Região Administrativa em Santa Maria-DF, na congregação da 2ª IPT 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: BERÇÁRIO (manhã e noite) – Hoje: Lílian Lima e
Silvana Pereira; Próximo domingo:
Karine Matos e Noraci Bastos; MATERNAL 1 (manhã e noite) – Hoje:
Jéssika e Gabrielle Couto; próximo
d o m i n g o : A n d r é i a e Va n e s s a
Cristina. MATERNAL 2 (manhã e
noite) – Hoje: Kataryne de Araújo
e Lílian Caroline; próximo domingo: Odara e Olívia Cieslak. 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 crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim para crianças de 3 a 8 anos. Dirigentes responsáveis: Lucas Silva, Luísa Neri
e Milena Caires; Culto 13; 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, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lembrem seus filhos de pegar suas Bíblias.
CASA CHEIA
Hoje, após o culto, haverá mais
um “Casa Cheia”. Será na residência das jovens Lara e Giovana. Todos os jovens e adolescentes estão convidados. A Van sairá do Templo após o Culto Solene.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em A Bíblia e sua Família, Augustus e Minka não procuram acomodar as Escrituras à cultura, mas confrontar com
o ensino bíblico as crenças atuais que se levantam contra o
Senhor e contra a família.

UPA
Próxima sexta-feira,
às 20 horas, haverá uma
programação especial
com a UPA em comemoração aos
aniversariantes do primeiro semestre do ano em curso. Será no Salão
Social de nossa igreja. Convidamos
todos os adolescentes para participar dessa programação.
UMP
Próxima sexta-feira, a
partir das 20 horas, haverá
o Estudo Bíblico na Epístola
aos Romanos, promovido
pela UMP será na residência do Casal Diego e Priscila.
JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, após a Escola Dominical na sala da Classe
II, haverá reunião da Junta
Diaconal. Todos os diáconos estão convocados.

ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical de
11/06: Classe I – Wesley; Classe II
– Rev. Jefferson; Classe III – Presb.
Pedro, Classe IV – Fabrício; Classe
de Jovens – Presb. Paulo; Classe de
Adolescentes – Presb. Sandro.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do próximo domingo, 11/06: Classes de Adultos: Classes I, II, III e IV – Lição 8;
Classe de Jovens: Estudos no Breve
Catecismo – O Pecado Original, páginas 173 a 178; Adolescentes – Lição 1.
PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.
Jefferson.
PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo
domingo: Presb. Robson.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 165: 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; Gálatas 3:26-27; Atos
2:41; Tito 3:5 e Apocalípse 1:5.
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Hoje: Hofmann; Próximo do-

Edificar a Igreja

Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 45:1
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 47:1-9
e) Coral Cantares

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 43:5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Rodrigo
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 10:1-13
c) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Hino Congregacional nº 114
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
04/06
04/06
04/06
05/06
06/06
07/06
07/06
07/06
09/06
09/06
09/06
10/06
10/06

Elias Mendes da Silva ............................................................ 3316-1812
Iolanda Silva Resende ......................................................... 98103-7262
Érica Lima Araújo ................................................................ 99952-3989
Maria Eleni de Jesus Pereira .................................................. 9829 8833
Juliana Alves Otaviano ......................................................... 99875-5700
Ernestina Angélica Araújo Lima da Silva .............................. 98282-4483
Maria Jeane Rodrigues Machado .......................................... 98431-4009
Marilene Mendes de Souza .................................................. 98145-6506
Maria Cristina Lima Ferreira Araújo ..................................... 98553-8268
Nisia Divina de Araújo Valeriano ............................................ 3354-5671
Wesley Carneiro de Araújo .................................................. 98134-9727
Druzila Ramos de Mendonça .................................................. 3352-8931
Odete Aranha Cavalcante ...................................................... 3354-5336

