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Pastoral

Da Diaconia
“Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa
reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais
encarregaremos deste serviço” (Atos 6:3)
A Igreja Primitiva havia al- corpo de oficiais eleitos para
cançado um crescimento nu- manter o patrimônio da igremérico bem expressivo. Os ja, supervisionar a ordem do
apóstolos se viram sem con- culto, cuidar dos enfermos e
dições para tratar da situa- necessitados, receber, contação das viúvas gregas que es- bilizar e repassar ao tesoutavam sendo esquecidas na reiro os dízimos e ofertas.
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exposição das Escritucheios do
Junta Diaconal fora orEspírito e de ras Sagradas; b) Quaganizada no final do
sabedoria” lidade no equipamenséculo 1º d.C. em Jeto de som; e c) Atuarusalém.
ção efetiva dos diáconos na
No tempo dos apóstolos
ordem do culto. Os Diáconos
havia uma enorme quantidasão responsáveis pela revede de órfãos e viúvas por caurência nos Cultos Solenes.
sa das constantes guerras,
Em agosto, a 2ª IPT, irá elefomes e pestes. A Igreja Priger irmãos ao Diaconato da
mitiva resolveu dedicar especial cuidado para este grupo, Igreja. Desde já oremos, a fim
porque o Estado prestava de que votemos em: “homens
de boa reputação, cheios do
uma assistência precária.
Na Igreja Presbiteriana do Espírito e de sabedoria”.
Brasil, a Junta Diaconal é um
Rev. Jefferson Batista Neres
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Anotações
AGENDA

Faria de Matos vendeu em 22 de
abril de 2017; b) eleição e/ou reeleição de três presbíteros. Estão
com o mandato vencendo em 19
de agosto de 2017 os irmãos:
Lusérgio Sales de Sousa, Paulo
Alves Honorato e Pedro Leandro
Marra. c) Concessão de título de
Presb. Emérito da 2ª IPT ao Presb.
Sóstenes Aranha Cavalcante, conforme preceitua o Art. 57 da CI/
IPB: “Aos presbíteros e aos
diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma Igreja por
mais de 25 anos, poderá esta, pelo
voto da Assembleia, oferecer o título de Presbítero ou Diácono
Emérito, respectivamente, sem
prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos”.
As prévias da Assembleia ocorrerão no dia 13 de agosto de 2017.
Todos os membros comungantes,
da sede e congregações estão convocados. Desde já, vamos orar em
favor da Assembleia a fim de que
as decisões estejam de acordo com
a soberana vontade do nosso bondoso Deus.
VISITA SAF
Próxima terça-feira, às 15 horas, nossa SAF em conjunto com a
Federação de SAF’s do nosso Presbitério visitará o Rev. Evando. A
Kombi sairá da porta do Templo, às
14h30.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados
irmãos professores da Escola Dominical, das classes de adultos, jovens
e adolescentes que se encontra em
nosso mural a escala para o próximo
semestre. Obs.: Esta escala é apenas indicativa, a definitiva será sempre a do Boletim Dominical.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira,
às 20 horas, daremos
continuidade a série,
Personagens ao Redor da Cruz: As
Mulheres da Galiléia, Fiéis até o Fim
sob a ministração do Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações
será conduzida pela Rev.
Alexandro.
REV. ALEXANDRO
Hoje, no momento do culto solene, o Rev. Alexandro estará na 3ª
Congregação da 2ª IPT em Águas
Lindas-GO, pregando e ministrando
a Santa Ceia do Senhor.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Neste mês de julho, o

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra Perfeccionismo, a Drª. Amy Baker aponta
a corrupção denominada perfeccionismo. É o desejo de ser
ou ter, à parte da provisão de Deus, aquilo que lhe é impossível.

Coral Perfeito Louvor estará de recesso. Retornará às suas atividades em 3 de agosto; b) Escalas:
BERÇÁRIO (manhã e noite) – Hoje:
Karine Matos e Noraci Bastos; Próximo domingo: Lílian Lima e Kataryne
de Araújo; MATERNAL 1 e 2 (manhã
e noite) – Hoje: Andréia e Vanessa
Cristina; próximo domingo: Jéssika
e Gabrielle Couto. 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, Culto Mirim, dirigente responsável: Ev. Ana Eliza.
Próximo domingo, 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; d) Festa do Pijama: Próxima sexta-feira, às 22 horas e vai
até o café da manhã sábado, às 8
horas, para crianças de 4 a 11 anos.
Não se esqueçam de vestir roupas
básicas, trazer pijama, escova e
pasta de dentes, lençol, edredom,
travesseiro e brinquedos para compartilhar com os amiguinhos. Faça a

inscrição de seu filho até hoje à
noite com a Tia Kamila Santiago;
e) 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.
UMP
Próxima sexta-feira a partir das 20 horas a UMP promoverá um “Lual” em parceria
com a UPA. Será na residência
da Irmã Bárbara. O endereço será divulgado via WhatsApp no grupo da
UMP e da UPA. Todos os jovens e adolescentes estão convidados.
ESCALAS
PROFESSORES
Próximo domingo estarão de folga, em decorrência de Classe Única.
Professores da Escola Dominical
de 16/07: Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Fabrício;
Classe III – Presb. Paulo; Classe

CATECISMO MAIOR
Pergunta 169: Como ordenou Cristo que o pão
e o vinho fossem dados e recebidos no sacramento
da Ceia do Senhor? Resposta: Cristo ordenou que
os ministros da Palavra, na administração deste sacramento da Ceia do Senhor, separassem o pão e o
vinho do uso comum pela palavra da instituição, ações
de graça e oração; que tomassem e partissem o pão e dessem, tanto
este como o vinho, aos comungantes, os quais, pela mesma instituição, devem tomar e comer o pão e beber o vinho, em grata recordação
de que o corpo de Cristo foi partido e dado, e o seu sangue derramado
em favor deles. Referências: Marcos 14:22-24.

Presb. Natanael; Próximo dominPastoral

IV – Presb. Kleber; Classe de Jovens – Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes – Presb. Lusérgio.

go: Jaqueline, Meire e Carol.

Da Diaconia
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Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 67:3-5
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 66:1-20
e) Coral Cantares

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Oséias 14:1-2
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. Elizeu
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros

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: Mateus 16:13-20
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 266
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: Num Dia Lindo
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
02/07
04/07
04/07
05/07
05/07
05/07
06/07
06/07
07/07

Arthur Ferreira Leal ............................................................... 3451-1055
João Batista Arruda Gomes Cardoso ...................................... 3563-8156
Gabriel Moura Cavalcante ..................................................... 3356-0528
Melissa Martins de Araújo ...................................................... 3435-7560
Glaucia Lana Arcanjo Barcelos ............................................. 98181-4677
Cláudio Machado Gonçalves ................................................... 30422469
Maíla Barreto Sathler Monteiro ............................................. 98407-8625
Noraci Bastos de Araújo ...................................................... 99851-2947
Sheylla Kiyomi Nogueira ...................................................... 98117-6779

