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Pastoral

Dia dos Pais
“Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração
dos filhos a seus pais” (Malaquias 4:6a)
Ser pai é honroso e praze- ças. Para muitas pessoas esse
roso ao mesmo tempo. Sim- dia é alegre e festivo, mas para
plesmente é uma das maiores outras nem tanto. Há pais que
bênçãos que um homem pode abandonaram os lares; muitos
receber. Mas grandes privilégios não guardam boas lembranças
geram enormes responsabilida- de pais violentos que os feriram.
des. O pai é responsável pela
O sentido do que é ser pai
criação, educação e sustento de precisa ser resgatado de acorseus filhos. Além das atribuições do com as Escrituras Sagradas.
inerentes à figura paterna, o pai Temos a oportunidade de conscristão deve amar vertruir lares felizes, saudadeiramente seus fidáveis e aconchegan“É
lhos. Precisa oferecer o extremamente tes, onde nossos filhos
exemplo de retidão, sacrescerão, florescerão
salutar aos
bedoria e integridade.
e frutificarão. O pai é o
filhos e
Instruir a sua posterida- parentes se cabeça do lar, aquele
de a amar, honrar e te- reunirem para que tem a maior resmer a Deus. Ser pai é comemorar e ponsabilidade pelo zelo
saber que Deus compar- homenagear e cuidado de sua famítilhou conosco um poulia. Pai é aquele que
seus pais”
co de Sua própria pescria, ensina, aconselha,
soa, pois Ele é o nosso Pai eter- orienta, cuida, zela e ama. Pai
no, o Pai celestial, que cuida ca- não é necessariamente o que
rinhosamente de nós.
gera, mas aquele que cria, eduPara muitas famílias o “Dia ca, cuida e verdadeiramente
dos Pais” é um dia maravilhoso. ama seu filho.
É extremamente salutar aos fiParabenizamos a todos os
lhos e parentes se reunirem para homens da igreja que recebecomemorar e homenagear seus ram a dádiva Divina de serem
pais. Outros relembram com pais. Que o nosso Poderoso Pai
saudades aquele que um dia es- ao ajude a cumprirem com fiteve presente, mas que já par- delidade a sua missão.
tiu. O “Dia dos Pais” é um dia de
celebração, reflexão e lembranRev. Jefferson Batista Neres

Anotações
AGENDA
____________________________________________________________________________________________
DIA DOS PAIS
_______Ser
___________pai
__________
_____
______________
___________________dada
_______________pelo
___________
é
uma
dádiva
nosso bondoso e gracioso Deus.
________________
__________
__________________
________________________
__________________da
______
Hoje,
no
Salão
Branco,
antes
Escola Dominical, das 08h15 às
___________________
_____________
____________________________________da
________
________
________
08h45,
num
oferecimento
2ª
IPT
e preparação das sociedades: SAF,
____________
______________
_____________servido
______________________
__________delici________________
UMP
e_____
UPA,
será
um
oso e farto café da manhã aos pais
_______________
__________________
_________
_____________todas
_________________as
_________
___________
desta
igreja
do
qual
suas
famílias participarão. As homena_____________se
_________
_________________________
______________
_______________________________
gens
seguirão
pela
Superintendência da Escola Dominical e Soci___________________Internas.
_________________________________________________________________________
edades

Cavalcante,
preceitua o
Cultoconforme
de Louvor
Art. 57 da CI/IPB: “Aos presbíteros
ePRELÚDIO
aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma IgreADORAÇÃO
ja
por mais de 25 anos, poderá
a) Convite:
Salmo
81:1-3
esta,
pelo voto
da Assembleia,
ofeb)
Hino
Congregacional
nº 42 ou
recer o título de Presbítero
c) Oração
Diácono
Emérito,
d) Leitura
Bíblica: respectivamenSalmo 77:1-20
te,
sem
prejuízo
e) Coral Cantaresdo exercício do
seu cargo, se para ele forem
CONTRIÇÃO
reeleitos”.
Todos os membros coa) Leitura Bíblica,
em eUníssono:
mungantes,
da sede
congregaSalmo 78:35-38
ções
estão
convocados.
já,
b) Momentos de Orações Desde
Silenciosas
vamos
orar
em
favor
da
Assemc) Oração Audível de Confissão
bleia a fim de que as decisões esCELEBRAÇÃO
tejam
de acordo com a soberana
a) Equipe
Cânticos:
Kainós
vontade
dode
nosso
bondoso
Deus.
b) Coral Cantares

PRÉVIAS
DA ASSEMBLEIA
ASSEMBLEIA 2ª IPT
CONSAGRAÇÃO
procederemos
O Conselho convocou a Assema) Hoje
Oração
de Gratidão: às indicaCouto
dos Moisés
candidatos
para os seis
bleia Geral Extraordinária da Igre- çõesDiác.
ja para reunir-se em 27 de agosto cargos ao diaconato e três ao
PASTORAIS
prévia. Na
de 2017, às 9 horas em nosso tem- presbiterato,
a) Saudação mediante
aos Visitantes
de
indicação
para
diáconos,
plo, para deliberar sobre as seguin- folha
b) Reforço de Avisos do Boletim
marcarão
seis nomes
e
tes matérias: a) eleição e/ou re- os
c) irmãos
Acolhimento
de Novos
Membros
eleição de seis diáconos. Estão na folha de indicação para
dizimista
porque...
EDIFICAÇÃO
três nomes. A assinacomSou
o mandato
vencendo
em 24 presbíteros,
a) Oração Preparatória
•
Participo
das
bênçãos
de
Deus
tura
é
por
extenso
em ambas as
de novembro
de 2017 os irmãos:
(Malaquias 3:10-11)
b) Leitura Bíblica: Efésios 1:3-14
folhas
as quais devem
ser deposiAntônio
da Silva
• Deus éNonato
dono de tudo
(Salmo Neto,
24:1)
c) Mensagem:
Rev. Jefferson
• Tudo vem das mãos de Deus (1º
tadas
no
gazofilácio
até
hoje
Elizeu
da
Silva
Couto,
José
Frand)
Hino
Congregacional
nº
105 deCrônicas 29:14)
DeusJ ú
(Atos
5:29)
c e l•i nObedeço
o Pe r eai ra
n i o r,
M o i s é s pois do Culto Solene.
• Deus supre minhas necessidades
CONCLUSÃO
Ferreira
da Silva
(Filipenses
4:19) e Tiago Barros
a) Oração Final
Ferreira. O mandato do Diác. Ân- CONSELHO
b) Impetração da Bênção
Solicitamos ao dizimistas que
em sua sala, às 20
gelo
Roberto seus
Farianomes
de Matos
venconfirmem
na lista
c) Amanhã,
Amém Tríplice
fixada
no
mural
do
Salão
ceu emSocial,
22 desemanalmente.
abril de 2017; b) horas, o Conselho reunir-se-á
POSLÚDIO
apuração das Prévias da Aseleição e/ou reeleição de três para
presbíteros. Estão com o mandato sembleia.
Aniversariantes
da Semana
vencendo em 19
de agosto de
NOITE DE VIGÍLIA
2017
os irmãos:
Lusérgio
Sales de
16/08
Ataliba Barbosa
de Oliveira
...................................................................
19/08 Saulo Batista Resende .........................................................
99684-0600
Em decorrência de ajustes
de
Sousa,
Honorato
e
19/08 Paulo
Mariano Alves
Frazão de
Moura .......................................................
9233-3061
15/08
Mauro
Borges
......................................................................
98413-6632
Pedro Leandro Marra. c) Conces- agenda a Noite de Vigília foi adia16/08 Eduardo Breder Guimarães ................................................. 99100-9777
da. Em breve agendaremos nova
são
de título
de Presb.
Emérito
17/08
Luiz Caleb
da Silva
Ferreirada
...................................................................
Martins de Aranha
Araújo
data.
2ª 15/08
IPT aoGeovanna
Presb. Sóstenes

CONGRESSO DE
PREGAÇÃO EXPOSITIVA
Foi ricamente abençoador o Congresso de Pregação Expositiva pelo
Sínodo de Taguatinga – STG, da terça
a quinta-feira da última semana. Louvamos à Deus pela instrumentalidade
do Rev. Nick Mcquaker.
REFORMA SALÃO BRANCO
Hoje, o Conselho, por meio da
Comiss. de Construção entregará à
igreja, o Salão Branco com o telhado reformado, banheiros, bebedouro, equipamento multimídia e som
para uso dos trabalhos da 2ª IPT.
Louvado seja Deus que tem provido
os recursos para melhoramento de
nossas instalações.
NASCIMENTO
Trazendo a alegria de um filhinho querido e esperado, nasceu em
28 de julho, o Joaquim, filho do
casal, Aline e Hofmann. A esses
amados, os nossos cumprimentos.
“Herança do Senhor são os filhos” (Salmo 127:3).
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, daremos continuidade a série, Personagens ao
Redor da Cruz: Maria Madalena,
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
Desde sexta-feira passada até
a próxima quinta-feira, o Rev.
Alexandro desfrutará de merecidas
e necessárias férias.
NOVOS MEMBROS
Em sua última reunião, o nosso
Conselho recebeu como membro
comungante de nossa igreja o
Walace Mendonça. A este precioso irmão as nossas boas vindas.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 20 horas, Diác. Moisés Couto;
Quinta-feira, às 14 horas, diversas visitas a irmãos enfermos.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Hoje, ensaio após a Escola Dominical, na sala do Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO: Hoje,
Silvana Pereira e Lilian Silva; Próximo
domingo: Noraci Matos e Karine Bastos; MATERNAL I: Hoje, Vanessa

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Lou Priolo escreveu este livro com profundidade bíblica,
expondo em cada capítulo, de maneira clara, verdades para
os maridos extraídas das Escrituras.

Cristina e Andreia Cristina; Próximo
domingo: Jéssika e Gabriele Couto;
MATERNAL II (manhã e noite) – Hoje:
Kataryne Araújo e Odara Cieslak; próximo domingo: o Maternal 2 ficará na
sala do Maternal 1; 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 4 a 8 anos. Dirigente responsável: Lucas Silva, Milena
Caires e Luisa Neri; próximo domingo: Victória Couto, Beatriz Machado
e Marcos Cerqueira; d) Escola Dominical – Classe Única, hoje: (4 a 11
anos) Priscila Andriazzi - Lição: Especial dia dos pais; próximo domingo: (4 a 11 anos) Eliete Almeida; 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
neste domingo. Não aceitaremos inscrições após esta data;
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 será
de 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.
ESCALAS
PROFESSORES
Hoje, os professores das Classes de Jovens e Adultos estarão de

CATECISMO MAIOR
Pergunta 175: Qual é o dever dos crentes depois de receberem o sacramento da Ceia do Senhor?
Resposta: O dever dos crentes, depois de receberem o sacramento da Ceia do Senhor, é o de seriamente considerar como se portaram nele, e com que
proveito; se foram vivificados e confortados; devem
bendizer a Deus por isto, pedir a continuação do mesmo, vigiar contra a
reincidência, cumprir seus votos e animar-se a atender sempre a esta
ordenança; se não acharem, porém, nenhum benefício, deverão refletir
novamente, e com mais cuidado, na sua preparação para este sacramento e no comportamento que tiverem na ocasião, podendo, em uma e
outra coisa, aprovar-se diante de Deus e de suas próprias consciências,
esperando com o tempo o fruto de sua participação; se perceberem,
porém, que nessas coisas foram remissos, deverão humilhar-se, e para
o futuro participar desta ordenança com mais cuidado e diligência. Referências: 1º Crônicas 15:12-14; Isaías 8:17; Salmo 27:4; Oseias 14:2;
Atos 2:42; 1ª Coríntios 10:12-11; 2ª Coríntios 2:14; Romanos 11:20.
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folga, em virtude das homenagens RECEPCIONISTAS
do Dia dos Pais.
Hoje: Noraci, Fernando e Cila
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Dia dos Pais

É extremamente salutar aos filhos e parentes se reunirem para
comemorar e homenagear seus
pais. Outros relembram com
saudades aquele que um dia esteve presente, mas que já partiu. O “Dia dos Pais” é um dia de
celebração, reflexão e lembran-

Parabenizamos a todos os
homens da igreja que receberam a dádiva Divina de serem
pais. Que o nosso Poderoso Pai
ao ajude a cumprirem com fidelidade a sua missão.
Rev. Jefferson Batista Neres

Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-3
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 77:1-20
e) Coral Cantares

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 78:35-38
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Moisés Couto
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: Efésios 1:3-14
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 105
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
16/08
19/08
19/08
15/08
16/08
17/08
15/08

Ataliba Barbosa de Oliveira ...................................................................
Saulo Batista Resende ......................................................... 99684-0600
Mariano Frazão de Moura ....................................................... 9233-3061
Mauro Borges ...................................................................... 98413-6632
Eduardo Breder Guimarães ................................................. 99100-9777
Luiz Caleb da Silva Ferreira ...................................................................
Geovanna Martins de Araújo

