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Pastoral

O testemunho do Diácono
“Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de
fora, a fim de não cair no opróbrio e laço do diabo.
Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam
respeitáveis” (1ª Timóteo 3:7-8a)
O que as pessoas de fora da igreja resultante do amor, da obediênpensam e dizem a respeito dos cris- cia e do serviço a Cristo.
tãos é importante. Se há um bom
Mas há um opróbrio em nada bemtestemunho, Cristo é honrado, a igre- aventurado. É aquele que resulta de
ja é grandemente beneficiada e a pre- procedimentos não condizentes com
gação do evangelho chega de forma a fé cristã. Pedro falou sobre este
mais límpida aos corações dos não opróbrio: “Se, pelo nome de Cristo,
salvos. Por outro lado, se os
sois injuriados, bemde fora não têm boa impres- “Se há um bom aventurados sois, porsão dos cristãos, dificilmenque sobre vós repousa o
testemunho,
te perceberão as maravilhas Cristo é honrado, Espírito da glória e de
do evangelho da graça.
Deus. Não sofra, porém,
a igreja é
Em 1ª Timóteo 3:7, grandemente
nenhum de vós como asPaulo está falando da ne- beneficiada e a sassino, ou ladrão, ou
cessidade dos líderes crismalfeitor, ou como quem
pregação do
tãos terem um bom tes- evangelho chega se intromete em negócitemunho. Todavia, há vá- de forma mais os de outrem” (1ª Pedro
límpida aos
rias passagens Bíblicas que
4:14-15). O opróbrio será
corações
dos não maior se a pessoa em quesaludem sobre a importância de todos os crentes salvos. Por outro tão for um líder de igreja.
terem uma boa reputação lado, se os de
Que Deus ajude a todos
entre os não cristãos no fora não têm boa os cristãos verdadeiros a
que diz respeito ao traba- impressão dos não caírem no laço do dicristãos,
lho, negócios, linguagem,
abo. Laço significa armadificilmente
hábitos alimentares, adverdilha ou cilada. Um bom
perceberão
as
sidades, caráter, moral e citestemunho pode evitar
maravilhas do
vismo (1ª Tessalonicenses
essa derrota. Quando a
evangelho da
4:11-12; Colossenses 4:4;
igreja for escolher os
graça”
1ª Coríntios 10:31-33; 2ª
diáconos para exercer
Coríntios 6:3-7 e 1ª Pedro
este ofício tão importan2:11-17).
te deve perguntar-se: “como está
Na revelação Bíblica, o “cair no o testemunho daqueles candidatos
opróbrio” (ignomínia, reprovação e perante o mundo?”.
crítica) pode ser interpretado sob
Rev. Jefferson Batista Neres
duas perspectivas: Há o opróbrio
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gação Expositiva, Proclamando a Emérito, respectivamente, sem
Verdade. Além de pastores e ofici- prejuízo do exercício do seu cargo,
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ais da igreja, os irmãos da igreja po- se para ele forem reeleitos”. As pré06/08 Marinez Guimarães Bezerra ..................................................................
vias da Assembleia ocorrerão no dia
derão
participar.
Os membros
da 2ª
06/08
Cleber Eduardo
Ben Gurion
Morais Brandão ......................... 99170-9596
Todos os
06/08
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Amanda
Araújo
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nas palestras
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08/08
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3353-2132
Mais
informações e inscrições pelo congregações estão convocados.
08/08 Vinicius Ferreira Leal .............................................................................
Desde já, vamos orar em
favor da
09/08
Edimar Ismael Dos Santos ..................................................
99998-2515
e-mail: atendimentoseat@gmail.com
10/08 Dimitri Andrade Ramos de Sousa Assembleia
........................................
99608-7484
a
fim
de
que
as decie/ou
pelos
telefones:
99994-5060
– ........................................... 3397-5682
10/08
Jônatas
Paes de
Barros Santiago
12/08
Andressa
Gomes
de
Oliveira
...............................................
98148-0825
sões estejam de acordo com a so98294-7787.

Anotações
AGENDA

berana vontade do nosso bondoso
Deus.
ESTUDO BÍBLICO
Em decorrência do
Congresso de Pregação Expositiva, não
haverá Estudo Bíblico próxima quarta-feira.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Em decorrência do Congresso de Pregação
Expositiva, não haverá Reunião de Orações próxima
quarta-feira.
REV. JEFFERSON
Na quarta-feira passada, o pastor efetivo, Rev. Jefferson, retornou
de férias.
REV. ALEXANDRO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, o Rev. Alexandro estará na Congregação da 2ª IPT na Região Administrativa em Santa Maria-DF ministrando o Estudo Bíblico.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Segundafeira, às 13 horas, dona Alfa e sr.
Saul; às 14 horas, dona Maria
Grippe; às 15 horas, dona Terezinha

Queiroz e às 17 horas, sr. Eloi; Quinta-feira, às 13 horas, dona Wylliene
e às 14 horas, dona Odete; Sextafeira, às 14 horas, Pedro Rodrigues;
às 15h30, dona Marluce e sr. Takeo
e 17 horas, dona Julieta.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Hoje, ensaio após a Escola Dominical, na sala do Culto
Mirim; b) Escalas de Férias: BERÇÁRIO e MATERNAIS I e II (manhã
e noite) – Hoje: Lílian Lima,
Kataryne de Araújo e Débora
Viegas; Próximo domingo: Silvana
Pereira, Andréia e Vanessa Cristina;
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 Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim, para crianças de 4 a 11 anos. Dirigente responsável: Ev. Ana Eliza; d) Escola Dominical – Classe Dupla,
hoje: (4 a 7 anos) Natália e
Anderson Poubel, (8 a 11 anos):
Diác. Emanuel Araújo. Lição: Amar

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em dias em que os gêneros tendem a não ser mais simplesmente homem e mulher, como estabelecido por Deus, o
Dr. Stuart Scott alicerçado na eterna e perfeita Palavra de
Deus, apresenta o conceito de masculinidade bíblica, identificando o perfil do homem conforme designado por Deus.

e cuidar; Próximo domingo: Classe
única, Priscila Andriazzi. Lição: Especial dia dos pais; e) Acampamento UCP: Dias 18, 19 e 20 de
agosto. Faça sua inscrição com o
Diác. Emanoel. Investimento de R$
60,00. As inscrições se encerrarão no próximo domingo; f)
Surpresinhas Noite do Pijama:
Os pais que ainda não efetuaram
o pagamento e a retirada das
surpresinhas, favor fazer neste domingo com a tia Kamilla, o valor é
R$ 10,00; g) 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
uma “Casa Cheia”. Será na residência da nossa irmã Lara. Todos
os jovens e adolescentes estão convidados.
UPA/UMP
A UPA em parceria
com a UMP promoverá, no
próximo sábado às 16 horas em nossa igreja, uma programação alusiva ao dia dos pais. Todos os
pais estão convidados a participar.
ESCALAS
PROFESSORES
Próximo domingo, os professores das Classes de Jovens e Adultos estarão de folga, em virtude das
homenagens do Dia dos Pais.
Professores da Escola Dominical

CATECISMO MAIOR
Pergunta 174: Que se exige dos que recebem o
sacramento da Ceia do Senhor, na ocasião de sua
celebração? Resposta: Exige-se dos que recebem o
sacramento da Ceia do Senhor que, durante a sua
celebração, esperem em Deus, nessa ordenança, com
toda a santa reverência e atenção; que diligentemente observem os elementos e os atos sacramentais; que atentamente discriminem o corpo do Senhor, e, cheios de amor, meditem na sua
morte e sofrimentos, e assim se despertem para um vigoroso exercício
das suas graças, julgando-se a si mesmos e entristecendo-se pelo pecado; tendo fome e sede ardentes de Cristo, alimentando-se nele pela
fé, recebendo da sua plenitude, confiando nos seus méritos, regozijando-se no seu amor, sendo gratos pela sua graça e renovando o pacto
que fizeram com Deus e o amor a todos os santos. Referências: 2º
Crônicas 30:21; Zacarias 12:10; Salmo 22:26; Jeremias 50:5; Lucas
22:19; João 1:16; Atos 2:42; 1ª Coríntios 10:17; Gálatas 2:20; Filipenses
3:9; Colocenses 1:19 e 1ª Pedro 1:8.
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de 20/08: Classe I – Wanildete; RECEPCIONISTAS
Hoje: Hélia, Meire e dona MarClasse II – Presb. Marcus Kléber;
Classe III – Presb. Sandro; Classe ta; Próximo domingo: Noraci,
IV – Presb. Kléber; Classe de Jo- Fernando e Cila.
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Alexandro;
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fora,
a
fim
de
não
cair
no
opróbrio
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Nesta
semana: RobSemelhantemente, quanto aos diáconos,
é necessário
que sejam
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Claudennes,
Diêgo,
respeitáveis”
(1ª
Timóteo
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LIÇÕES
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Cristo.
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O testemunho do Diácono

Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 75:1
b) Hino Congregacional nº 40
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 76:1-12
e) Coral Cantares

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 79:8-9
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. 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: Efésios 1:1-2
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 108
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
06/08
06/08
06/08
07/08
08/08
08/08
08/08
09/08
10/08
10/08
12/08

Marinez Guimarães Bezerra ..................................................................
Cleber Eduardo Ben Gurion Morais Brandão ......................... 99170-9596
Maria Amanda Araújo Procópio ............................................ 98155-0265
Alenyr de Souza Borges ...................................................... 98326-5688
Ocinéia Martins Bueno ......................................................... 98118-1048
Wesdna Barros Ferreira ......................................................... 3353-2132
Vinicius Ferreira Leal .............................................................................
Edimar Ismael Dos Santos .................................................. 99998-2515
Dimitri Andrade Ramos de Sousa ........................................ 99608-7484
Jônatas Paes de Barros Santiago ........................................... 3397-5682
Andressa Gomes de Oliveira ............................................... 98148-0825

