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Uma Família, acolhendo pessoas e
famílias, no amor de Cristo
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Pastoral

O crescimento na graça

A verdadeira graça é progressiva. Ela
floresce naturalmente. Ela é como uma
semente plantada no coração. A graça não
está dentro do coração como se fosse uma
pedra dentro da terra, mas como uma se-
mente dentro da terra, por isso floresce-
rá. Todavia, entendemos que não pode
haver crescimento na graça se não hou-
ver novo nascimento. Todos os apelos ao
crescimento espiritual, na Bíblia, só faz
sentido à luz da doutrina do novo nasci-
mento. Para entrarmos no caminho do
crescimento, precisamos nos perguntar
primeiro: Estamos espiritualmente vivos?
O crescimento acontece naturalmente e
não subitamente. Ninguém salta da infân-
cia para a idade adulta, mas ela atravessa
fases progressivas e contínuas até à ma-
turidade. Como afirma o puritano Thomas
Watson: “O cristão cresce de grau em grau
na graça. Ele vai de força em força, de um
degrau da graça para outro”.

Qual a maneira correta do cristão
crescer na graça? Em seu livro a Fé Cris-
tã, Thomas Watson destaca três maneiras
do cristão crescer na graça. São elas:

1) Crescer menos aos próprios
olhos – “Mas eu sou verme e não
homem; opróbrio  dos homens des-
prezado do povo” (Salmo 22:6). A vi-
são da corrupção e da ignorância leva um
cristão a se apreciar cada vez menos, ele
some aos próprios olhos. Jó se abominou
no pó (Jó 42:6). É bom crescer quando se
tem um conceito real de si mesmo.

2) Crescer sempre proporcional-
mente – A maneira certa de crescer é
proporcionalmente, crescer em graça tan-
to quanto nas outras (2ª Pedro 1:5). Cres-
cer em conhecimento, mas não em hu-
mildade, amor ou boas obras não é um
crescimento correto. Uma coisa pode in-
char e não crescer, um homem pode ser
inchado com o conhecimento e não ter
crescimento espiritual. A maneira certa de
crescer é uniforme, crescendo em uma
graça e nas outras. Da mesma forma que
a beleza do corpo consiste na simetria de
suas partes, em que não somente a ca-
beça cresce, mas também os braços, o
tronco, assim o crescimento espiritual é
mais belo quando há simetria e propor-
ção e cada graça prospera. Rev. José Marcos de Oliveira Silva

3) Crescer correspondente à ne-
cessidade – A maneira certa de crescer
é quando um cristão tem uma graça apro-
priada para ser empregada em diversas
ocasiões, quando as corrupções são for-
tes e ele tem graça capaz de combatê-las.
Quando o peso é pesado e se tem paciên-
cia para suportá-lo, quando as tentações
são terríveis e se tem fé para resisti-las.
Assim a graça cresce de maneira certa.

Como o cristão pode crescer na
graça?

A igreja católica considera a santida-
de como uma vocação pessoal. Quem qui-
ser crescer na graça deverá tomar isso
como um projeto exclusivo de vida, daí o
surgimento do monasticismo e das ordens
religiosas na idade média. Nós, os refor-
mados, não pensamos assim. Como afir-
ma Martin Lloyd-Jones, o crescimento não
é o alvo da vida cristã; o que se deve
fazer é observar certos princípios que pro-
movem o crescimento e que lhe são es-
senciais. Quais são eles?

a) A leitura pessoal da Bíblia (1ª Pe-
dro 2:2). Quanto mais os crentes se alimen-
tarem da Palavra, mais crescerão na graça.

b) A prática contínua da oração
(1ª Tessalonicenses 5:17).

c) A participação nos meios de
graça – pregação da palavra; participa-
ção na celebração da ceia (1ª Coríntios
11:23-34).

d) A meditação – nas grandes dou-
trinas e promessas do evangelho.

e) Evitar tudo que é prejudicial à
vida e ao crescimento espiritual – O
cristão deve evitar literatura mundana e
pornográfica; diversões e prazeres mun-
danos; mídias poluidoras e degradantes.

f) O exercício prático de tudo o
que cremos – A vida cristã não é mero
intelectualismo, mas envolvimento com a
prática.

Já que o crescimento é orgânico, na-
tural, progressivo e gradual, devemos
crescer em tudo (Efésios 4:15,16). Por-
tanto, façamos uso consciente e preme-
ditado dos meios que Deus colocou ao
nosso alcance para o nosso crescimento.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
 
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 18:1-2
b) Hino Congregacional nº 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 19:1-14
e) Coral Cantares
 
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 19:12-13
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: 
b) Coral Canto Livre
c) Coral Cantares
 
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio
 
PASTORAIS
a) Saudação aos visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
 
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d)  Hino Congregacional 92
 
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
 
POSLÚDIO

 “Antes, crescei na graça…” (2ª Pedro 3:18ª)

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana. Próximo do-

mingo: Nice.

CHAZINHO
Hoje: Joana e Marta. Próxi-

mo domingo: Solange e Isabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Ter-

ça-feira, às 14h30,Sheilla; às 15
horas, Miriam. Quinta-feira, às 20
horas, Guilherme e Andressa.

Do Rev. José Marcos –
Terça-feira, às 14h30, dona Ma-
ria Gripe.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Anderson
e Natália.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero Vi-
ana, tio do Presb. Marcus Kleber.
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael. Dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira. Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson.
Dona Maria Grippe. Dona Marile-
ne, mãe da Josilene. Dona Marlu-
ce, esposa do Sr. Takeo. Dona
Ocinéia. Dona Raquel de Melo.
Dona Terezinha Queiroz (3354-
5079). Lília, irmã da Drª. Leila. Mi-
rian, esposa do Presb. Sóstenes.
Patrícia Vieira (3358-5160). Rafa-
ela, sobrinha da Hélia. Rev. Benon
e Dona Alzira (3352-1274). Rosi-
meire Couto. Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
21/09 Daiane de Souza Oliveira ........................................................9196-7280
21/09 Iago de Souza Andrade .........................................................................
22/09 Rev. Benon Wanderley Paes ....................................................3352-1274
22/09 Eliane da Silva Couto Kishima .................................................3034-0592
22/09 Karolina Vieira da Silva Bastos ................................................9662-5345
23/09 Eliana de Oliveira Alves .........................................................................
24/09 Kataryne Louzada de Araújo ...................................................3532-2174
26/09 Camila Almeida ......................................................................8148-4766
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ANIVERSÁRIO 2ª IPT
Apesar das tribulações, lu-

tas, adversidades e muitas cir-
cunstâncias desfavoráveis, são
inegáveis os cuidados providenci-
ais do nosso Poderoso Pai Celes-
tial e Suas pródigas bênçãos ao
longo destes 53 anos. Podemos
afirmar com a mais absoluta con-
vicção: “Com efeito, grandes
coisas fez o Senhor por nós;
por isso, estamos alegres”
(Salmo 126:3). Este mês de se-
tembro comemoraremos o aniver-
sário de 53 anos de nossa queri-
da, amada e bem aventurada 2ª
IPT. Dia 19 de setembro, sábado,
às 19 horas, haverá um culto de
gratidão com a participação de
nossas congregações. Dia 20 de
setembro, domingo, na Escola
Dominical, Palestra em Classe Úni-
ca e, à noite, o culto de louvor e
gratidão a Deus porque cremos
que até aqui nos ajudou o Senhor.
O preletor para as celebrações de
aniversário será o Rev. Saulo Car-
valho, Diretor do Seminário Pres-
biteriano Brasil Central – GO. Va-
mos orar, participar e convidar
outras pessoas, a fim de testifi-
carem as maravilhas de Deus em
nossa igreja.

ENCONTRO DE CASAIS
Desde sexta-feira, no Estân-

cia Park Hotel – Anápolis/GO, está
ocorrendo o Encontro de Casais
de nossa igreja. O encerramento
será hoje ao meio dia. Vamos orar
para que tudo aconteça de acor-
do com a vontade soberana de
Deus e os casais voltem edifica-
dos pela Palavra de Deus.

DEPARTAMENTO DE MÍDIA
O Conselho adquiriu uma fil-

madora profissional para registrar
os trabalhos da igreja. Os irmãos

interessados em participar do De-
partamento de Mídia, favor pro-
curar o Presb. Sandro para as de-
vidas orientações.

DOAÇÃO DE SANGUE
A nossa irmã Miriam Caval-

cante está precisando de sangue
de qualquer tipo. Doar em nome
de Miriam Dias Dourado Cavalcan-
te, no Hemocentro São Lucas ao
lado do Hospital Brasília – Lago Sul,
segundas às quintas-feiras de 8
às 17 horas e, sextas-feiras, de 8
às 16 horas, telefone: 3248-7272.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos

à casa do Tesouro, para que
haja mantimento em minha
casa; e provai-me nisto, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu
não vos abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós
bênção sem medida” (Malaqui-
as 3:10). Mantenhamo-nos fieis
na entrega dos nossos dízimos e
ofertas. Que o Deus Provedor
continue com as suas bênçãos re-
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INDICAÇÃO DE LITERATURA
Instrução na Fé – princí-

pios para a vida cristã. Escrito
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MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje,
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Escalas: BERÇÁRIO – Hoje, Lílian
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NAL 01: (Manhã e Noite) Hoje,
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a 11 anos, após o momento de
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Hoje, na Escola Dominical as
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rio funcionarão normalmente. e)
Juniores: Hoje, após o momen-
to de cânticos no Culto Mirim. f)
Acampamento UCP: Convida-
mos a todas as crianças, de 4 a
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mula Secreta”. Será de 25 a 27
de setembro. Pedimos aos pais
que incentivem seus filhos a par-
ticipar. O valor da inscrição será
de R$ 80,00 e deverá ser pago
no ato da inscrição. g) Ausência
da Evangelista: Devido ao Encon-
tro de Casais, a Ev. Ana Eliza está
ausente dos trabalhos da igreja,
pois, estará realizando uma pro-
gramação especial com as crian-
ças no Encontro. h) Queridos
Pais: Para o salutar andamento
das aulas e o eficiente aprendiza-
do dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro. Pró-

ximo domingo: Rev. Saulo Car-
valho.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio. Pró-

ximo Domingo: Presb. Marcus
Kleber

PIANISTAS
Hoje: Hofmann. Próximo

domingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós. Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio/Diác. Ar-

thur. Próximo domingo: Diác.
Rodrigo/Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha. Pró-

ximo domingo: Presb. Cláudio e
Presb. Natanael.



demus Lopes, afirma: “Eu gosta-
ria de recomendar a leitura deste
Catecismo por vários motivos. Pri-
meiro, ele nos permite conhecer
de forma simples e clara, a essên-
cia do pensamento de Calvino. Se-
gundo, o Catecismo expressa de
forma concisa o centro e o espíri-
to da Reforma Protestante. Ter-
ceiro, o Catecismo é uma das mais
admiráveis sínteses do cristianis-
mo bíblico jamais produzida no
período da Reforma. E por últi-
mo, ninguém poderá ler o Cate-
cismo sem sentir a força do cristi-
anismo bíblico aqui proposto. Mais
que uma leitura acadêmica, a lei-
tura do Catecismo é devocional”.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 80: Poderão os

crentes verdadeiros ter certeza in-
falível de que estão no estado da
graça e de que neste estado per-
severarão até a salvação? Res-
posta: Aqueles que verdadeira-
mente creem em Cristo, e se es-
forçam por andar perante Ele com
toda a boa consciência, podem,
sem uma revelação extraordiná-
ria, ter a certeza infalível de que
estão no estado de graça, e de
que neste estado perseverarão
até a salvação, pela fé baseada na
verdade das promessas de Deus
e pelo Espírito que os habilita a
discernir em si aquelas graças às
quais são feitas as promessas da
vida, testificando aos seus espíri-
tos que eles são filhos de Deus.
Referências: 1ª João 2:3; 1ª Co-
ríntios 2:12; 1ª João 4:13, 16 e
3:14, 18-21, 24; Hebreus 6:11-
12; Romanos 8:16; 1ª João 5:13;
2ª Timóteo 1:12.

CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe

Única, os professores das Clas-

ses dos Adultos, Jovens e Ado-
lescentes, estarão de folga no pró-
ximo domingo.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson está

participando do Encontro de Ca-
sais de nossa igreja no Estância
Park Hotel em Anápolis-GO, razão
pela qual não participará dos tra-
balhos matinais da sede.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos es-

tará na 3ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoral-
mente àqueles irmãos e na próxi-
ma quarta-feira, no momento do
culto, estará na 4ª Congregação
em Águas Lindas-GO.

FIOS DE PRATA
Os membros do Grupo “Fios

de Prata” que fizeram sua inscri-
ção para o Encontro da Terceira
Idade em Caldas Novas-GO devem
ficar atentos às seguintes infor-
mações: O ônibus sairá da 1ª
Igreja Presbiteriana de Taguatin-
ga, às 07h30 da amanhã, do dia
14 de setembro, o retorno será
às 12 horas, da sexta-feira, do
dia 18 de setembro. Os partici-
pantes deverão chegar ao local
com antecedência de 30 minutos
para o embarque. Observação: o
valor do pacote não inclui o almo-
ço no dia do retorno, portanto
cada participante deverá custear
seu almoço nesse dia.

ACAMP FEUPA
As inscrições para o acam-

pamento da FEUPA que aconte-
cerá entre os dias 09 a 12 de ou-
tubro, encerram-se dia 10 deste
mês. Lembramos que o Conselho
reembolsará 50% do valor da ins-
crição. É importante preencher a

ficha de inscrição e solicitar a as-
sinatura do responsável. Caso o
responsável não assine a ficha de
inscrição o inscrito será impedido
de participar do acampamento.

UMP
Hoje, após a Escola Domini-

cal, na Sala da Classe da UMP, ha-
verá uma reunião com a diretoria
da UMP com o Rev. Alexandro.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. Escute gratuita
e diariamente uma mensagem pelo
telefone com temas variados so-
bre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é
abalada. “Disque Paz” é um mi-
nistério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importante
ministério de edificação para os
cristãos e evangelização para não
cristãos. Vamos divulgar este tra-
balho. Os cartões estão em um
dos aparadores na saída do nos-
so templo. Disque paz, 3354-
1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de

Cristo é um legado maravilhoso
para a Igreja. Pessoas de todos
os tipos e de todos os lugares do
mundo antigo o procuraram, mo-
vidas por diversas razões: curio-
sidade, necessidade, esperança,
antipatia, etc. De acordo com Kis-

temaker: Cristo encontrou-se com
diversas pessoas. Ele jantou com
os ricos, associou-se com os ex-
cluídos, teve piedade dos que vi-
viam no pecado e ajudou o pobre
e o necessitado. Jesus tinha aces-
so a todos os níveis da socieda-
de, desde a base até o topo, como
um  elevador que vai do piso ao
teto de um edifício muito alto e
desce novamente, e, em cada ní-
vel da sociedade, Jesus dizia as
palavras certas na hora certa. Por-
tanto, vamos nos voltar para as
narrativas dos encontros de Je-
sus, por meio do estudo bíblico,
nesta quarta-feira,  sob a minis-
tração do Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de gra-

ça, ou seja, é um recurso desig-
nado por Deus para a nossa ma-
turação na fé cristã. Estamos su-
jeitos a toda sorte de provações
e tribulações. Por conta destes
difíceis momentos nos vemos im-
potentes para tomar decisões sé-
rias, sem forças para agir, sufo-
cados pela ansiedade, abatidos
pela tristeza e frustração. A ora-
ção nos ajuda a direcionar a nos-
sa atenção, entendimento, espe-
rança e discernimento para o Deus
da nossa Eterna Redenção: lan-
çando sobre ele toda a vossa an-
siedade, porque ele tem cuidado
de vós, 1ª Pedro 5:7. Mesmo que
estejamos passando por um tem-
po de bonança é importante orar.
Nas reuniões de orações temos a
oportunidade única de interceder
a favor dos nossos irmãos e cum-
prir os preceitos bíblicos: chorar
com os que choram, se alegrar
com os que se alegram; carregar
as cargas uns dos outros; e, orar
uns pelos outros (Romanos
12:15; Gálatas 6:2 e Tiago 5:16).
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Pastoral

O crescimento na graça

A verdadeira graça é progressiva. Ela
floresce naturalmente. Ela é como uma
semente plantada no coração. A graça não
está dentro do coração como se fosse uma
pedra dentro da terra, mas como uma se-
mente dentro da terra, por isso floresce-
rá. Todavia, entendemos que não pode
haver crescimento na graça se não hou-
ver novo nascimento. Todos os apelos ao
crescimento espiritual, na Bíblia, só faz
sentido à luz da doutrina do novo nasci-
mento. Para entrarmos no caminho do
crescimento, precisamos nos perguntar
primeiro: Estamos espiritualmente vivos?
O crescimento acontece naturalmente e
não subitamente. Ninguém salta da infân-
cia para a idade adulta, mas ela atravessa
fases progressivas e contínuas até à ma-
turidade. Como afirma o puritano Thomas
Watson: “O cristão cresce de grau em grau
na graça. Ele vai de força em força, de um
degrau da graça para outro”.

Qual a maneira correta do cristão
crescer na graça? Em seu livro a Fé Cris-
tã, Thomas Watson destaca três maneiras
do cristão crescer na graça. São elas:

1) Crescer menos aos próprios
olhos – “Mas eu sou verme e não
homem; opróbrio  dos homens des-
prezado do povo” (Salmo 22:6). A vi-
são da corrupção e da ignorância leva um
cristão a se apreciar cada vez menos, ele
some aos próprios olhos. Jó se abominou
no pó (Jó 42:6). É bom crescer quando se
tem um conceito real de si mesmo.

2) Crescer sempre proporcional-
mente – A maneira certa de crescer é
proporcionalmente, crescer em graça tan-
to quanto nas outras (2ª Pedro 1:5). Cres-
cer em conhecimento, mas não em hu-
mildade, amor ou boas obras não é um
crescimento correto. Uma coisa pode in-
char e não crescer, um homem pode ser
inchado com o conhecimento e não ter
crescimento espiritual. A maneira certa de
crescer é uniforme, crescendo em uma
graça e nas outras. Da mesma forma que
a beleza do corpo consiste na simetria de
suas partes, em que não somente a ca-
beça cresce, mas também os braços, o
tronco, assim o crescimento espiritual é
mais belo quando há simetria e propor-
ção e cada graça prospera. Rev. José Marcos de Oliveira Silva

3) Crescer correspondente à ne-
cessidade – A maneira certa de crescer
é quando um cristão tem uma graça apro-
priada para ser empregada em diversas
ocasiões, quando as corrupções são for-
tes e ele tem graça capaz de combatê-las.
Quando o peso é pesado e se tem paciên-
cia para suportá-lo, quando as tentações
são terríveis e se tem fé para resisti-las.
Assim a graça cresce de maneira certa.

Como o cristão pode crescer na
graça?

A igreja católica considera a santida-
de como uma vocação pessoal. Quem qui-
ser crescer na graça deverá tomar isso
como um projeto exclusivo de vida, daí o
surgimento do monasticismo e das ordens
religiosas na idade média. Nós, os refor-
mados, não pensamos assim. Como afir-
ma Martin Lloyd-Jones, o crescimento não
é o alvo da vida cristã; o que se deve
fazer é observar certos princípios que pro-
movem o crescimento e que lhe são es-
senciais. Quais são eles?

a) A leitura pessoal da Bíblia (1ª Pe-
dro 2:2). Quanto mais os crentes se alimen-
tarem da Palavra, mais crescerão na graça.

b) A prática contínua da oração
(1ª Tessalonicenses 5:17).

c) A participação nos meios de
graça – pregação da palavra; participa-
ção na celebração da ceia (1ª Coríntios
11:23-34).

d) A meditação – nas grandes dou-
trinas e promessas do evangelho.

e) Evitar tudo que é prejudicial à
vida e ao crescimento espiritual – O
cristão deve evitar literatura mundana e
pornográfica; diversões e prazeres mun-
danos; mídias poluidoras e degradantes.

f) O exercício prático de tudo o
que cremos – A vida cristã não é mero
intelectualismo, mas envolvimento com a
prática.

Já que o crescimento é orgânico, na-
tural, progressivo e gradual, devemos
crescer em tudo (Efésios 4:15,16). Por-
tanto, façamos uso consciente e preme-
ditado dos meios que Deus colocou ao
nosso alcance para o nosso crescimento.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
 
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 18:1-2
b) Hino Congregacional nº 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 19:1-14
e) Coral Cantares
 
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 19:12-13
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: 
b) Coral Canto Livre
c) Coral Cantares
 
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio
 
PASTORAIS
a) Saudação aos visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
 
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d)  Hino Congregacional 92
 
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
 
POSLÚDIO

 “Antes, crescei na graça…” (2ª Pedro 3:18ª)

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana. Próximo do-

mingo: Nice.

CHAZINHO
Hoje: Joana e Marta. Próxi-

mo domingo: Solange e Isabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Ter-

ça-feira, às 14h30,Sheilla; às 15
horas, Miriam. Quinta-feira, às 20
horas, Guilherme e Andressa.

Do Rev. José Marcos –
Terça-feira, às 14h30, dona Ma-
ria Gripe.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Anderson
e Natália.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero Vi-
ana, tio do Presb. Marcus Kleber.
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael. Dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira. Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson.
Dona Maria Grippe. Dona Marile-
ne, mãe da Josilene. Dona Marlu-
ce, esposa do Sr. Takeo. Dona
Ocinéia. Dona Raquel de Melo.
Dona Terezinha Queiroz (3354-
5079). Lília, irmã da Drª. Leila. Mi-
rian, esposa do Presb. Sóstenes.
Patrícia Vieira (3358-5160). Rafa-
ela, sobrinha da Hélia. Rev. Benon
e Dona Alzira (3352-1274). Rosi-
meire Couto. Sheilla Kiyomi.
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22/09 Rev. Benon Wanderley Paes ....................................................3352-1274
22/09 Eliane da Silva Couto Kishima .................................................3034-0592
22/09 Karolina Vieira da Silva Bastos ................................................9662-5345
23/09 Eliana de Oliveira Alves .........................................................................
24/09 Kataryne Louzada de Araújo ...................................................3532-2174
26/09 Camila Almeida ......................................................................8148-4766

ANIVERSÁRIO 2ª IPT
Apesar das tribulações, lu-

tas, adversidades e muitas cir-
cunstâncias desfavoráveis, são
inegáveis os cuidados providenci-
ais do nosso Poderoso Pai Celes-
tial e Suas pródigas bênçãos ao
longo destes 53 anos. Podemos
afirmar com a mais absoluta con-
vicção: “Com efeito, grandes
coisas fez o Senhor por nós;
por isso, estamos alegres”
(Salmo 126:3). Este mês de se-
tembro comemoraremos o aniver-
sário de 53 anos de nossa queri-
da, amada e bem aventurada 2ª
IPT. Dia 19 de setembro, sábado,
às 19 horas, haverá um culto de
gratidão com a participação de
nossas congregações. Dia 20 de
setembro, domingo, na Escola
Dominical, Palestra em Classe Úni-
ca e, à noite, o culto de louvor e
gratidão a Deus porque cremos
que até aqui nos ajudou o Senhor.
O preletor para as celebrações de
aniversário será o Rev. Saulo Car-
valho, Diretor do Seminário Pres-
biteriano Brasil Central – GO. Va-
mos orar, participar e convidar
outras pessoas, a fim de testifi-
carem as maravilhas de Deus em
nossa igreja.

ENCONTRO DE CASAIS
Desde sexta-feira, no Estân-

cia Park Hotel – Anápolis/GO, está
ocorrendo o Encontro de Casais
de nossa igreja. O encerramento
será hoje ao meio dia. Vamos orar
para que tudo aconteça de acor-
do com a vontade soberana de
Deus e os casais voltem edifica-
dos pela Palavra de Deus.

DEPARTAMENTO DE MÍDIA
O Conselho adquiriu uma fil-

madora profissional para registrar
os trabalhos da igreja. Os irmãos

interessados em participar do De-
partamento de Mídia, favor pro-
curar o Presb. Sandro para as de-
vidas orientações.

DOAÇÃO DE SANGUE
A nossa irmã Miriam Caval-

cante está precisando de sangue
de qualquer tipo. Doar em nome
de Miriam Dias Dourado Cavalcan-
te, no Hemocentro São Lucas ao
lado do Hospital Brasília – Lago Sul,
segundas às quintas-feiras de 8
às 17 horas e, sextas-feiras, de 8
às 16 horas, telefone: 3248-7272.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos

à casa do Tesouro, para que
haja mantimento em minha
casa; e provai-me nisto, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu
não vos abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós
bênção sem medida” (Malaqui-
as 3:10). Mantenhamo-nos fieis
na entrega dos nossos dízimos e
ofertas. Que o Deus Provedor
continue com as suas bênçãos re-
pousadas sobre os dizimistas fieis
e sensibilize os infieis. Solicita-
mos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lis-
ta de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanal-
mente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Instrução na Fé – princí-

pios para a vida cristã. Escrito
em 1537 por João Calvino, em for-
ma de resumo das Institutas da
Religião Cristã a pedido de Gui-
lherme Farel. Tem por objetivo for-
talecer a Reforma Protestante em
andamento naqueles dias, bem
como, expor de forma clara e con-
cisa a fé ao povo comum. Sobre
esse livro o Rev. Augustus Nico-

Portanto, com gratidão e devoção
vamos todos participar da reunião
de orações que nesta quarta-fei-
ra, às 20 horas, será dirigida pela
UMP/UPA.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje,

teremos ensaio no culto à noite.
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje, Lílian
Lima e Silvana Pereira; Próximo
domingo: Noraci e Karine; MATER-
NAL 01: (Manhã e Noite) Hoje,
Antônia Silva e Jaciara Gonçalves;
Próximo domingo: Janete Crivela-
ro e Jaciara Gonçalves. MATERNAL
01: (Manhã e Noite) Hoje, Kamila
Santiago e Gabriela Cavalcante
(Auxiliar: Luísa Nery); Próximo
domingo: Karen Cerqueira e Ka-
taryne Araújo (Auxiliar: Lílian Cer-
queira). Observação: Queridos
professores, se por algum moti-
vo não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR, nos avise com ante-
cedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As
auxiliares ficarão somente na es-
cala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Do-
minical em sua classe normalmen-
te. b) Culto Mirim: Hoje, na sala
do Culto Mirim, para crianças de 4
a 11 anos, após o momento de
cânticos no culto; Próximo domin-
go: Culto Infantil. c) Professo-
res da Escola Dominical: Que-
ridos professores, solicitem o ma-
terial a ser utilizado em sala com
uma semana de antecedência. d)
Hoje, na Escola Dominical as
classes do jardim ao intermediá-
rio funcionarão normalmente. e)
Juniores: Hoje, após o momen-
to de cânticos no Culto Mirim. f)
Acampamento UCP: Convida-
mos a todas as crianças, de 4 a
11 anos, para o acampamento da
UCP, que terá como tema: “A fór-

mula Secreta”. Será de 25 a 27
de setembro. Pedimos aos pais
que incentivem seus filhos a par-
ticipar. O valor da inscrição será
de R$ 80,00 e deverá ser pago
no ato da inscrição. g) Ausência
da Evangelista: Devido ao Encon-
tro de Casais, a Ev. Ana Eliza está
ausente dos trabalhos da igreja,
pois, estará realizando uma pro-
gramação especial com as crian-
ças no Encontro. h) Queridos
Pais: Para o salutar andamento
das aulas e o eficiente aprendiza-
do dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro. Pró-

ximo domingo: Rev. Saulo Car-
valho.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio. Pró-

ximo Domingo: Presb. Marcus
Kleber

PIANISTAS
Hoje: Hofmann. Próximo

domingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós. Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio/Diác. Ar-

thur. Próximo domingo: Diác.
Rodrigo/Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha. Pró-

ximo domingo: Presb. Cláudio e
Presb. Natanael.



Pastoral

O crescimento na graça

A verdadeira graça é progressiva. Ela
floresce naturalmente. Ela é como uma
semente plantada no coração. A graça não
está dentro do coração como se fosse uma
pedra dentro da terra, mas como uma se-
mente dentro da terra, por isso floresce-
rá. Todavia, entendemos que não pode
haver crescimento na graça se não hou-
ver novo nascimento. Todos os apelos ao
crescimento espiritual, na Bíblia, só faz
sentido à luz da doutrina do novo nasci-
mento. Para entrarmos no caminho do
crescimento, precisamos nos perguntar
primeiro: Estamos espiritualmente vivos?
O crescimento acontece naturalmente e
não subitamente. Ninguém salta da infân-
cia para a idade adulta, mas ela atravessa
fases progressivas e contínuas até à ma-
turidade. Como afirma o puritano Thomas
Watson: “O cristão cresce de grau em grau
na graça. Ele vai de força em força, de um
degrau da graça para outro”.

Qual a maneira correta do cristão
crescer na graça? Em seu livro a Fé Cris-
tã, Thomas Watson destaca três maneiras
do cristão crescer na graça. São elas:

1) Crescer menos aos próprios
olhos – “Mas eu sou verme e não
homem; opróbrio  dos homens des-
prezado do povo” (Salmo 22:6). A vi-
são da corrupção e da ignorância leva um
cristão a se apreciar cada vez menos, ele
some aos próprios olhos. Jó se abominou
no pó (Jó 42:6). É bom crescer quando se
tem um conceito real de si mesmo.

2) Crescer sempre proporcional-
mente – A maneira certa de crescer é
proporcionalmente, crescer em graça tan-
to quanto nas outras (2ª Pedro 1:5). Cres-
cer em conhecimento, mas não em hu-
mildade, amor ou boas obras não é um
crescimento correto. Uma coisa pode in-
char e não crescer, um homem pode ser
inchado com o conhecimento e não ter
crescimento espiritual. A maneira certa de
crescer é uniforme, crescendo em uma
graça e nas outras. Da mesma forma que
a beleza do corpo consiste na simetria de
suas partes, em que não somente a ca-
beça cresce, mas também os braços, o
tronco, assim o crescimento espiritual é
mais belo quando há simetria e propor-
ção e cada graça prospera. Rev. José Marcos de Oliveira Silva

3) Crescer correspondente à ne-
cessidade – A maneira certa de crescer
é quando um cristão tem uma graça apro-
priada para ser empregada em diversas
ocasiões, quando as corrupções são for-
tes e ele tem graça capaz de combatê-las.
Quando o peso é pesado e se tem paciên-
cia para suportá-lo, quando as tentações
são terríveis e se tem fé para resisti-las.
Assim a graça cresce de maneira certa.

Como o cristão pode crescer na
graça?

A igreja católica considera a santida-
de como uma vocação pessoal. Quem qui-
ser crescer na graça deverá tomar isso
como um projeto exclusivo de vida, daí o
surgimento do monasticismo e das ordens
religiosas na idade média. Nós, os refor-
mados, não pensamos assim. Como afir-
ma Martin Lloyd-Jones, o crescimento não
é o alvo da vida cristã; o que se deve
fazer é observar certos princípios que pro-
movem o crescimento e que lhe são es-
senciais. Quais são eles?

a) A leitura pessoal da Bíblia (1ª Pe-
dro 2:2). Quanto mais os crentes se alimen-
tarem da Palavra, mais crescerão na graça.

b) A prática contínua da oração
(1ª Tessalonicenses 5:17).

c) A participação nos meios de
graça – pregação da palavra; participa-
ção na celebração da ceia (1ª Coríntios
11:23-34).

d) A meditação – nas grandes dou-
trinas e promessas do evangelho.

e) Evitar tudo que é prejudicial à
vida e ao crescimento espiritual – O
cristão deve evitar literatura mundana e
pornográfica; diversões e prazeres mun-
danos; mídias poluidoras e degradantes.

f) O exercício prático de tudo o
que cremos – A vida cristã não é mero
intelectualismo, mas envolvimento com a
prática.

Já que o crescimento é orgânico, na-
tural, progressivo e gradual, devemos
crescer em tudo (Efésios 4:15,16). Por-
tanto, façamos uso consciente e preme-
ditado dos meios que Deus colocou ao
nosso alcance para o nosso crescimento.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
 
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 18:1-2
b) Hino Congregacional nº 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 19:1-14
e) Coral Cantares
 
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 19:12-13
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
 
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: 
b) Coral Canto Livre
c) Coral Cantares
 
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio
 
PASTORAIS
a) Saudação aos visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
 
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d)  Hino Congregacional 92
 
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
 
POSLÚDIO

 “Antes, crescei na graça…” (2ª Pedro 3:18ª)

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana. Próximo do-

mingo: Nice.

CHAZINHO
Hoje: Joana e Marta. Próxi-

mo domingo: Solange e Isabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Ter-

ça-feira, às 14h30,Sheilla; às 15
horas, Miriam. Quinta-feira, às 20
horas, Guilherme e Andressa.

Do Rev. José Marcos –
Terça-feira, às 14h30, dona Ma-
ria Gripe.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Anderson
e Natália.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero Vi-
ana, tio do Presb. Marcus Kleber.
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael. Dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira. Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson.
Dona Maria Grippe. Dona Marile-
ne, mãe da Josilene. Dona Marlu-
ce, esposa do Sr. Takeo. Dona
Ocinéia. Dona Raquel de Melo.
Dona Terezinha Queiroz (3354-
5079). Lília, irmã da Drª. Leila. Mi-
rian, esposa do Presb. Sóstenes.
Patrícia Vieira (3358-5160). Rafa-
ela, sobrinha da Hélia. Rev. Benon
e Dona Alzira (3352-1274). Rosi-
meire Couto. Sheilla Kiyomi.
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