Nº 1.477 – 12 de novembro de 2017

Pastoral

500 anos da Reforma (Final)
Mensagem da Reforma para os
dias atuais
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AGENDA
Anotações

tal, o templo será disponibilizado para
os ensaios (sem prejuízo aos trabalhos semanais da igreja) seguindo o
seguinte calendário: De 27/11 a 02/
12 – Perfeito Louvor; de 04/12 a 09/
12 – Canto Livre; de 11/12 a 16/12
– Coral Cantares. Aos responsáveis:
favor agendar os horários com a
Sonoplastia da igreja.
RELATÓRIOS
Todos os obreiros, pastores e
evangelistas, os presidentes das
Sociedades Internas e Departamentos, bem como as superintendentes da Escola Dominical deverão entregar à secretária, até o
dia 28 de novembro, os relatórios
de suas atividades, durante este
ano, para serem inseridos no Relatório de Atividades 2ª IPT 2017.
Caso contrário, o responsável terá
que apresentá-lo na Assembleia
Geral.

nical estão convocados para se reunirem com o Rev. Jefferson, dia 4
de dezembro, segunda-feira, às 20
horas, na Sala do Conselho, para
elaboração do “Plano de Ação”
2018.
ATUALIZAÇÃO ROL
Favo r a t u a l i z a r s e u s d a d o s
cadastrais na lista localizada em um
dos aparadores na saída do templo.
JANTAR DE CASAIS
Próximo sábado, a partir das 20
horas, no Salão Branco, haverá o Jantar de Casais. O preletor será o Rev.
Saulo Carvalho. A inscrição será de
R$ 50,00 por casal e, poderá ser efetivada, com o casal Diác. Dennes e
Helayne, até hoje no Culto Solene.

AOS SECRETÁRIOS E TESOUREIROS
Os secretários e tesoureiros de
todas as Sociedades Internas (ano
de 2017) deverão entregar os livros
de atas e da tesouraria de suas respectivas sociedades, à secretária da
igreja, Patrícia, até o primeiro domingo de dezembro, para serem examinados pelo Conselho.

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira,
às 20 horas, sob a
ministração do Rev.
Jefferson, daremos continuidade a
série, Pecados Intocáveis – Orgulho. Os pecados sutis podem nos
induzir a pensar que estamos agindo corretamente. São altamente enganosos e conduzem a pecados com
consequências mais danosas e críticas.

PLANO DE AÇÃO 2018
Os presidentes das Sociedades
Internas, dos Departamentos e as
superintendentes da Escola Domi-

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações será
conduzida pela SAF, dona Diva.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Caído, Mas Não Derrotado, o Dr. Wayne Mack considera
algumas de nossas aflições à luz da Palavra de Deus.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Segundafeira, das 14 às 17 horas, visitas a
diversos irmãos enfermos; Quintafeira, 15 horas, dona Mariinha (com
a SAF). Sairemos do estacionamento do nosso templo às 14h30.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Encerramos as inscrições
para a participação das
crianças na Cantata de Natal. Neste domingo disponibilizaremos os
nomes dos coristas em um mural.
Hoje, após a Escola Dominical, na
sala do Culto Mirim, haverá ensaio.
Ensaio próxima quarta-feira, às 20
horas, na sala do Culto Mirim; b)
Escalas: BERÇÁRIO (manhã e noite): Hoje: Silvana Pereira e Lílian
Lima; Próximo domingo: Noraci Matos e Karine Bastos; MATERNAL I
(manhã e noite): Hoje: Vanessa e
Andréia Cristina; Próximo domingo:
Jéssika e Gabriele Couto; MATERNAL II (manhã e noite): Hoje: Odara
Cieslak e Kataryne Araújo; Próximo
domingo: Olívia Cieslak e Ana
Gabrielle Borges. Observação: Queridos professores, se por algum motivo não puderem cumprir a escala, POR FAVOR, nos avisem com antecedência, para que não haja pre-

juízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje, na sala do
Culto Mirim, Lição 01 – Dirigentes:
(4 a 6 anos) Milena Caires e
Geovana Soares; (7 a 8 anos) Évila
Cavalcante e Gabriel Soares; Próximo domingo: Lição 05 - (4 a 6
anos) Beatriz Machado e Amanda
Peixoto; (7 a 8 anos) Lucas Silva 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.
CONFRATERNIZAÇÃO
SAF
Próxima sexta-feira, às
20 horas, no Salão Social
do Templo, haverá uma
confraternização das sócias da SAF.
Todas deverão trazer o presente
para o amigo oculto.
ACAMPAMENTO 2018
Estão abertas às inscrições para
o acampamento de jovens no período de carnaval em 2018. Para efetivar sua inscrição favor procurar a
diretoria da UMP. Contamos com a
participação de todos os jovens e
adolescentes.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 187: Como a Oração do Senhor deve ser
usada? Resposta: A Oração do Senhor não é somente
para direcionamento, como modelo segundo o qual devemos orar; mas também pode ser usada como uma oração, contanto que seja feita com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o correto cumprimento do
dever da oração. Referências: Mateus 6:9 e Lucas 11:2.

ESCALAS

Pastoral
SONOPLASTIA

Hoje: Diác. Júlio e Presb. Robson; Próximo domingo: Mauro e
Diác. Rodrigo.

500 anos da Reforma (Final)

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical
Mensagem
da Reforma
para
os
de
19/11: Classe
I – Sônia;
Clasdias
se
II atuais
– Wesley; Classe III – Presb.
Marcus Kleber; Classe IV – Presb.
Kleber;
Classeredescobriu
de Jovens:
Rev.
A Reforma
a releAlexandro;
Classe de
Adolescenvância da Palavra.
O ensinamento
tes
– Presb.
Lusérgio;
Catecúmebíblico,
transmitido
pela Reforma,
elinos – Rev. Jefferson.

expressões de religiosidade tinham

RECEPCIONISTAS
se Hoje:
tornado
totalmente
centralizaMeire
e Fernando;
Próxidas domingo:
no homem.Noraci,
Isso ocorreu
mo
Carol eprincidona
Marta.
palmente pela grande influência de

Tomás de Aquino na sistematização

PLANTÃO
do pensamento católico romano.
Nesta semana: AntôAbraçando
as ideias
de Pelágio,
nio
B., João,
Ataliba,
Aquino
enfatizou
completamente
o
Gustavo e Jorge; Próxima
livre
arbítrio
do
homem.
semana: Douglas, Anderson, Moisés
F., J.Hoje,
Francelino
e J. Cláudio.
a mensagem
continua a

minava os vários intermediários que
haviam surgido ao longo dos sécuLIÇÕES
los,Lições
entre odaDeus
que Dominical
salva e o peEscola
do
cador redimido.
Na 19/11:
ocasião esse
era
próximo
domingo,
Classes
de
Classes
I, II, III eestraIV –
umAdultos:
ensinamento
totalmente
ser necessária, pois o homem, e não
Lição
12; Classe
de Jovens – Es- CHAZINHO
nho à Igreja
de Roma.
Deus, continua sendo o centro das
Hoje: Marinês e Cláudia Sousa;
tudos
no Breve
Catecismo,
Lutero
rebelou-se
con- A Ale- Próximoatenções.
Mesmo
dentro
domingo:
Márcia
e
gria,
páginas
307
a
313;
Adolestra o véu de obscuridade
dos círculos evangélicos,
Rosângela.
“Devemos
centes – Lição 4; Catecúmenos
–
que a Igreja lançava soa evangelização elege a
reconhecer a
Lição 7.
bre as verdades espiritu- ReformaINTERCESSÃO
como felicidade do homem como
“O Senhor o susteais
e
levou
os
fiéis
de
volum movimento alvo principal, e não a glóPREGADORES
rá em seu leito de enta ao
trono
de graça.
Um
ria de Deus. Até a nossa
operado
por
Hoje
e próximo
domingo:
Rev. fermidade,
e da doendos primeiros esforços de homens falíveis,
liturgia é desenvolvida
em
Jefferson.
ça o restaurará”
(Salmas
Lutero após o rompimento
algo que nos
mo 41:3).torno
Irmãosde
enferPRESBÍTEROS
NO PÚLPITO
com a Igreja Romana,
foi poderosamente
“sentir
bem”,
mos pelosfaça
quais
devemos
orare enão
viutilizados
pelodona Edmeia (3568-7853),
Hoje:
Presb.
Natanael;
Próxisitar:
a tradução da Palavra de
com o objetivo maior de
deDiác. Moisés Ferreira; dona
mo domingo: Presb. Paulo.Espírito Santo
avó do
Deus para a língua falada
glorificação a Deus.
Deus para
Marilene, mãe da Josiane e da
em
seu
país,
o
alemão.
Devemos reconhecer a
resgatarJosilene;
Suas dona
PIANISTAS
Marluce, esposa do
A
mensagem
da
ReforReforma
como
umSônia,
moviverdades
e
Hoje: Nathália Machado; PróxiSr. Takeo
(3526-1268);
dona
ma
é
necessária
para
que
preservar
a
Sua
mento
operado
por
hoirmã do Sr. Domingos; dona
mo domingo: Liane Resende.
Igreja”
Terezinha
Queiroz;
Lília
irmã
da
não venhamos a testemumens
falíveis,
mas
podeDrª. Leila;
Patrícia utilizados
Vieira (3032EQUIPES
DE CÂNTICOS
nhar a consolidação
de
rosamente
pelo
Adolfo,
tio dapara
dona
MarHoje:
domin- 5164);
toda
umaKainós;
geraçãoPróximo
de “analfabetos
EspíritoSr.
Santo
de Deus
resgata (3352-5510).
go:
Atos
de
Louvor.
cristãos”. Parece que somos todos tar Suas verdades e preservar a Sua
tomados de anorexia espiritual, onde Igreja.
nos contentamos com muito pouco, não no cerne das doutrinas, e
Extraído e adaptado da revista
ficamos felizes com o recebimento
Servos Ordenados, edição 53,
do “leite” e não da “carne”.
artigo: A Mensagem da Reforma
A Reforma apresentou o conpara os dias de hoje, p. 23-24.
ceito de Soberania de Deus (Salmo 24). Na ocasião da Reforma, as
Presb. Solano Portela

Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 100:1-5
b) Hino Congregacional n° 32
c ) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 99:1-9
e) Coral Cantares

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Romanos 4:7-8
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. Jorge
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 1:15-23
c ) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 115
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c ) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
12/11
14/11
14/11
16/11
16/11
17/11
18/11

Primadete Neri Barros ......................................................... 99649-3352
Wendell Lúcio M. Souza ......................................................... 3264-5869
Marcelie Comaccio dos Reis Oliveira ......................................................
Solange Lopes Soares Breder ................................................ 3354-4279
Daniel Lopes da Silva .......................................................... 98493-9929
Maria de Fátima Rodrigues .................................................. 99658-6492
Allysson Borges .................................................................. 99107-5676

