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Pastoral

Oficialato na IPB
Quando, com a ajuda e a Gra- mais interesses da Igreja, Art. 50,
ça de Deus, a Igreja Cristã foi fir- CI/IPB. “Compete ao presbítero
mada pelo trabalho apostólico do levar ao conhecimento do Conprimeiro século, as novas igrejas selho as faltas que não puder corse reuniram em Assembleia para rigir por meio de admoestações
eleição de oficiais: “E, promo- particulares, auxiliar o pastor no
vendo-lhe, em cada igreja, a trabalho de visitas, instruir os noeleição de presbíteros, depois vos convertidos, consolar os aflide orar com jejuns, os enco- tos e cuidar da infância e da jumendaram ao Senhor em ventude, orando pelos crentes e
quem haviam crido” (Atos com eles” Art. 51, CI/IPB.
14:23). Os Conselhos eram resOs diáconos são oficiais eleiponsáveis pela administração, tos pela Igreja, ordenados e sudoutrina, beneficência e
pervisionados pelo Conespiritualidade dos memselho para dedicarem-se
“Na Igreja
bros a eles confiados.
Presbiteriana do especialmente à arrecaNa Igreja Presbiteriana Brasil – IPB, os dação de ofertas para
do Brasil – IPB, os homens
fins piedosos, cuidar dos
homens são
são eleitos e/ou reeleitos
pobres, doentes e inváeleitos e/ou
para o oficialato pelo perí- reeleitos para o lidos, manterem a ordem
odo de cinco anos, Art. 25, oficialato pelo e reverência nos lugares
Constituição da Igreja período de cinco reservados ao serviço
Presbiteriana do Brasil –
divino, fiscalizar para que
anos”
CI/IPB. Podem ser reconhaja boa ordem na casa
duzidos a função quantas vezes a de Deus e suas dependências,
Assembleia julgar conveniente. A conforme o Art. 53, CI/IPB.
convocação da Assembleia Geral
É responsabilidade do ConExtraordinária se dá por decisão selho e da Assembleia verificado Conselho, determinando o nú- rem cuidadosa e criteriosamente
mero de oficiais a serem eleitos, se os candidatos ao oficialato
Art. 111, CI/IPB.
estão biblicamente qualificados.
Os presbíteros regentes são Verifique, examine, ore e partios representantes dos membros cipe votando conscientemente,
da Igreja, eleitos por estes e or- objetivando a glória de Deus e
denados pelo Conselho, para, jun- edificação da Igreja.
tamente com o pastor, governar a
Igreja, zelar pela disciplina e deRev. Jefferson Batista Neres

mim”.

da igreja
poderão
participar. Os
Culto
de Louvor
membros da 2ª IPT estão isen____________________________________________________________________________________________ tos de taxas para participação nas
PRELÚDIO
OFERTA MISSIONÁRIA
palestras noturnas. Mais informa_______
_______________haverá
______________________o
______
_____________________________para
_____________ ções
ADORAÇÃO
Hoje
momento
e inscrições pelo e-mail:
a) Convite: Salmo 81:1-2
a participação individual de cada atendimentoseat@gmail.com
e/
b) Hino Congregacional nº 40
_________________
__________________igreja
___________________
__________
____________________________ ou
irmão
desta
no
importanpelos telefones: 99994-5060
c) Oração
te, necessário e gratificante mi- –d)98294-7787.
Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
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nistério missionário. Vamos toe) Coral Cantares
dos, com alegria e entusiasmo, ASSEMBLEIA 2ª IPT
____________________________________________________________________________________________ CONTRIÇÃO
participar de tão útil ministério.
O Conselho convocou a
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Assembleia
Geral Extraordinária
____________________________________________________________________________________________
Salmo 119:9-10
AO REV. PATRICK
da
Igreja
para
em 20
b) Momentos de reunir-se
Orações Silenciosas
O
mensageiro
do
Culto
Solede
agosto
de
2017,
às
9
horas
____________________________________________________________________________________________ c) Oração Audível de Confissão
ne será o Rev. Patrick, Missioná- em nosso templo, para delibeCELEBRAÇÃO
rio
da
Agência
Presbiteriana
de
sobre as seguintes matéri_________
__________
__________________________
________________________________________
_______ rar
a) Equipe
de Cânticos:
Missões Transculturais – APMT, no as:
a) eleição
e/ou reeleição de
Atos de Louvor
Oriente Médio. O Departamento seis diáconos. Estão com o
b) Coral Cantares
de Missões de nossa igreja ajuda mandato vencendo em 24 de
no sustento deste homem de novembro
de 2017 os irmãos:
CONSAGRAÇÃO
a) Oração
de
Gratidão:
Deus. Ao estimado ministro e sua Antônio
Nonato
da Silva Neto,
Diác.
Demétrius
família as nossas boas vindas.
Elizeu da Silva Couto, José Francelino
Pereira Júnior, Moisés
PASTORAIS
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Ferreira
da Silva
e Tiago Barros
a) Saudação
aos Visitantes
A ampliação da passagem e Ferreira.
Diác.
b) ReforçoOdemandato
Avisos do do
Boletim
adequação
dos
banheiros
do
SaÂngelo
Roberto
Faria
de
Matos
Sou dizimista porque...
EDIFICAÇÃO
lão•Branco
está finalizada. A pre- venceu
em 22 de abril de 2017;
Participo das bênçãos de Deus
a) Oração Preparatória
visão(Malaquias
para o 3:10-11)
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b) Mensagem: Rev. Patrick
• Deus é dono de tudo (Salmo 24:1)
ma• do
Salão
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Estão
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mãos
de Deus
(1º
c) Coral IDE (2
músicas)
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29:14)sexta-feira.
é até
a
próxima
dato
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19 de agos• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
• Deus supre minhas necessidades
CONCLUSÃO
to de 2017 os irmãos: Lusérgio
(Filipenses 4:19)
a) Oração
Final
CONGRESSO
PREGAÇÃO Sales
de Sousa,
Paulo Alves
b)
Impetração
da Bênção
Solicitamos
ao
dizimistas
que
EXPOSITIVA
Honorato
e
Pedro
Leandro
confirmem seus nomes na lista
c) Amém Tríplice
Defixada
8 a 10nodemural
agosto,
das 8 às Marra; c) Concessão de título
do Salão
Social, semanalmente.
12 horas
e das 20 às 22 horas, de
Presb. Emérito da 2ª IPT ao
POSLÚDIO
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19/07 Herlon Neri Hostins .............................................................. 98131-2230
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por mais de 25 anos,
po-

Anotações
AGENDA

derá 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.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quartafeira, às 20 horas,
daremos continuidade a série, Personagens ao
Redor da Cruz: O Centurião
Romano – Um Veredicto Importante sob a ministração do
Rev. Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira,
às 20h30, a Reunião de
Orações será conduzida
pelo Rev. Alexandro.
REV. JEFFERSON
De hoje até o dia 31 de ju-

lho, o pastor efetivo, Rev.
Jefferson, desfrutará de justas,
necessárias e merecidas férias.
Oremos pela recomposição das
forças físicas, emocionais e espirituais do nosso pastor.
PASTORADO
Durante as férias de pastor
titular, o pastorado da 2ª IPT, a
convite do Rev. Jefferson, está
sob a responsabilidade do Rev.
Alexandro, conforme preceitua
o Art. 33, § 2° da CI/IPB.
NASCIMENTO
Na quarta-feira passada, nasceu o Vinícius, filho do Rev.
Alexandro e da Vanessa. A esses irmãos, os nossos cumprimentos. “Herança do Senhor
são os filhos” (Salmo 127:3).
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Neste mês de julho, o Coral Perfeito Louvor estará de recesso. Retornará às
suas atividades em 6 de agosto; b) Escalas de Férias: BERÇÁRIO e Maternais (manhã e

INDICAÇÃO DE LITERATURA
John Sittema em sua obra Coração de Pastor aborda o
papel dos presbíteros, apoiado em estudo bíblico cuidadoso
e rica experiência pastoral.

noite) – Hoje: Karine Matos,
Noraci Bastos e Odara Cieslak;
Próximo domingo: Lílian Lima,
Kataryne de Araújo e Débora
Viegas; 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:
Lucas, Milena e Luísa; próximo
domingo: Évila Cavalcante e Davi
Kishima; 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.

ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical de 23/07: Classe I –
Wesley; Classe II – Presb.
Marcus Kleber; Classe III e IV
– Presb. Kléber; Classe de Jovens – Rev. Alexandro; Classe
de Adolescentes – Presb.
Sandro.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 16/07:
Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV – Lição 13; Classe de
Jovens: Estudos no Breve Catecismo – O Ofício Sacerdotal de
Cristo - páginas 206 a 212; Adolescentes – Lição 6.
NOVAS REVISTAS
As novas revistas das Classes I, II, III e IV, serão distribuídas pelas secretárias da Es-

CATECISMO MAIOR
Pergunta 171: Os que recebem o sacramento
da Ceia do Senhor, como devem preparar-se para o
receber? Resposta: Os que recebem o sacramento
da Ceia do Senhor devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito de seus pecados e necessidades, da
verdade e medida de seu conhecimento, fé, arrependimento e amor
para com Deus e para com os irmãos; da caridade para com todos os
homens, perdoando aos que lhes têm feito mal; de seus desejos de ter
Cristo e de sua nova obediência, renovando o exercício destas graças
pela meditação séria e pela oração fervorosa. Referências: Êxodos
12:15; 2º Crônicas 30:18-19; Isaías 55:1; Salmo 26:6; Mateus 5:2324; Lucas 1:53; João 7:37; 1ª Coríntios 5:7-8; 2ª Coríntios 13:5;
Hebreus 10:21, 22 e 24.
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Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-2
b) Hino Congregacional nº 40
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 119:9-10
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. Demétrius
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) Mensagem: Rev. Patrick
c) Coral IDE (2 músicas)
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
18/07
19/07
20/07
20/07
21/07
22/07

Helayne Andrade Ramos de Souza ...................................... 99838-3640
Herlon Neri Hostins .............................................................. 98131-2230
Giovanna Soares da Silva ................................................... 98435-9512
Bárbara Rodrigues Machado .................................................. 984354009
Priscila Santos Arruda ......................................................... 99836-5119
Emanuel Jesus Lages Dutra Rafael ....................................... 98112-7645

