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

Adolescentes Presbiterianos

De acordo com o site da União
Presbiteriana de Adolescentes –
UPA, www.upa.org.br, a UPA nas-
ceu em 9 de julho de 1967 na
Igreja Presbiteriana do Rio de Ja-
neiro, fruto do ministério de
Dorcas Araújo Machado. A irmã
Dorcas percebeu a necessidade de
se trabalhar com o grande núme-
ro de adolescentes que chegavam
mais cedo aos cultos e que não
possuíam nenhuma atividade
direcionada. Solicitou, então, o uso
de um dos salões da igreja, o que
o Conselho aprovou, nascendo daí
a União Presbiteriana de Adoles-
centes. Ali se trabalhava com
evangelismo pessoal, teatro,
gincanas bíblicas, louvor e etc. Ou-
tras igrejas acompanharam a ideia,
e muito rapidamente a UPA já es-
tava em vários Estados do Brasil,
estruturando-se em UPAs locais,
federações e confederações.

Uma outra, e também bonita
parte da história, se dá em Go-
vernador Valadares-MG. Embora
tenha data anterior, designou-se
no início como Departamento de
Adolescentes. Em 10 de outubro
de 1954, o Departamento Secun-
dário da Escola Dominical organi-
zou o Departamento de Adoles-
centes, sob orientação da irmã
Gracia Maria Galati Oliveira. Havia
um lema próprio, que era alvo do Rev. Jefferson Batista Neres

departamento, em que se procla-
mava: “Levar os jovens a fazer o
propósito de amar ao Senhor Je-
sus e nunca se separar dele”.

A Palavra de Deus se dirige aos
jovens e adolescentes quando diz
a eles que “se lembrem de
Deus”. A razão de uma mensa-
gem tão direta é em função de
muitos jovens ainda não terem
consistência na sua fé em Deus. A
geração multitarefa que está en-
volvida em muitos e simultâneos
afazeres, responsabilidades, estu-
dos e trabalhos. Estão cansados e
com o tempo cada vez mais curto.

Há que se considerar que estão
em uma fase de transição e ebuli-
ção das emoções. São altamente
influenciados pelos amigos e expe-
rimentam as primeiras frustrações
da vida. O contexto é desfavorável
à vivência fiel do evangelho. Mas:
“A juventude e a primavera da
vida são vaidade” (Eclesiastes
11:10), e todos que se esquecem
de Deus, especialmente nessa fase
tão boa e plena de saúde, vigor e
oportunidades, só encontram des-
gosto e sofrimento. Que Deus con-
tinue agindo com graça e miseri-
córdia na vida de nossos adoles-
centes, formando cristãos segun-
do o caráter de Cristo Jesus.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 92:1-2
b) Hino Congregacional nº 49
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91:1-16
e) Hino Congregacional nº 33
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono: Pro-
vérbios 28:13
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Elizeu
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Demerson
d) Hino Congregacional nº 221
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Marcelo, Robson Rangel, Elizeu, Lú-
cio. Próxima semana: Thiago B.,
Moisés Couto, Arthur, Diêgo,
Emanoel.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domin-

go: Nice.

CHAZINHO
Hoje: Márcia e Jeane; Próximo

domingo: Conceni e Miriam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, dona Rita; Quinta-
feira, às 20 horas, Patrícia e dona
Neuza; Sexta-feira, às 20 horas,
Cristiano e Dayse.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, Rev. Benon e dona
Alzira.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero Viana,
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 Marilene, mãe da Josilene;
dona Marluce, esposa do sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); Presb. Eliezer Targino; Lília,
irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
31/08 Sandro Daniel Soares .............................................................9298-7189
31/08 Mirian Gonçalves da Silva .......................................................8123-1268
31/08 Ivo Ferreira ............................................................................9901-6070
01/09 Andréia da Silva Moura Cavalcante .........................................3356-0528
01/09 Eliane de Cássia Souza de Oliveira ..........................................3491-4011
01/09 Bruno Benfica de Lima ............................................................8508-0003
01/09 Isabel Rodrigues de Lima ........................................................3964-5381
02/09 Laís Andrade Ramos de Sousa ................................................9608-7484
02/09 Stela Andrade de Sousa ..........................................................9608-7484
03/09 Priscila Barros Ferreira............................................................9667-2939
03/09 Teresa de Araújo Pereira ........................................................8226-6270
04/09 Camila Pereira Maksoud .........................................................8337-6545
05/09 Filipi França Rangel .................................................................3475-9648
05/09 David Couto Kishima ............................................................... 83458275

“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade”
(Eclesiastes 12:1a)
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“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade”
(Eclesiastes 12:1a)

ANIVERSÁRIO UPA
Hoje, no culto, comemoraremos o

aniversário de nossa UPA. Que Deus
continue abençoando aos nossos ado-
lescentes fazendo a Sua Palavra fruti-
ficar cada vez mais em seus corações.

AO REV. DEMERSON
O Rev. Demerson é pastor titular

da 1ª Igreja Presbiteriana de
Taguatinga – 1ª IPT. Será o pregador
do culto à noite. A este amado irmão e
a sua família as nossas boas vindas
seguidas de súplicas a Deus pela men-
sagem a ser transmitida para a igreja.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado às

missões na Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB. Durante todo este mês,
o Departamento de Missões falou so-
bre a pregação do evangelho na fa-
mília, na igreja, na nação e hoje abor-
dará sobre alcançar outros povos. A
coleta da Oferta Missionária será hoje,
por ocasião da Escola Dominical.

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Dominical,

as plenárias da SAF, UPH e UPA ocor-
rerão respectivamente, Sala da Clas-
se I, Sala da Classe II e Sala da Clas-
se da UPA. Ressaltamos que a ausên-
cia dos sócios gera prejuízos às refe-
ridas reuniões.

DEPARTAMENTO DE MÍDIA
O Conselho adquiriu uma

filmadora profissional para registrar
os trabalhos da igreja. Os irmãos in-
teressados em participar do Depar-
tamento de Mídia, favor procurar o
Presb. Sandro para as devidas orien-
tações.

ANIVERSÁRIO 80 ANOS
“Saciá-la-ei com longevidade e

lhe mostrarei a minha salvação”
(Salmo 91:16). Com intensa gratidão
e devoção a Deus, próximo sábado,
às 20 horas, em nosso templo, ocor-
rerá o culto de ação de graças pelos
80 anos de vida de nossa querida
irmã, dona Diva. Toda a igreja está
convidada para partilhar destes mo-
mentos preciosos de comunhão com
Deus e os irmãos.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Então, a nossa boca se encheu

de riso, e a nossa língua, de júbilo;
então, entre as nações se dizia:
Grandes coisas o SENHOR tem fei-
to por eles. Com efeito, grandes
coisas fez o SENHOR por nós; por
isso, estamos alegres” (Salmo
126:2-3). Próximo sábado, às 19 ho-
ras, será comemorado o aniversário
da 3ª Congregação de nossa igreja
em Águas Lindas-GO.

REUNIÃO DE OBREIROS
Próxima quinta-feira, a partir das

14h30, no Salão Social, haverá uma
reunião administrativa com os pasto-
res, obreiros e suas respectivas es-
posas.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de uma filhi-

nha querida e esperada, nasceu na
terça-feira passada, a Isa, filha do
casal Patrícia e Thiago, netinha dos
nossos irmãos: Presb. Ivo e dona
Vânia. A esses queridos, os nossos
cumprimentos. “Herança do Senhor
são os filhos” (Salmo 127:3).

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramen-

tos instituídos pelo Senhor Jesus. É
um santo sinal e um selo do Pacto da
Graça, por meio do qual recebemos
graça da parte de Deus. A sua práti-
ca é essencial para o crescimento na
fé. Participar da Santa Ceia é dever
de todo aquele que verdadeiramen-
te crê no Senhor Jesus, que se santi-
fica e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram
pelo Batismo e Pública Profissão de
Fé. Próximo domingo, celebraremos a
Ceia do Senhor, portanto, temos uma
semana para nos preparar para este
momento tão edificante: “Examine-
se, pois, o homem a si mesmo, e,
assim, coma do pão, e beba do cá-
lice” (1ª Coríntios 11:28).

DOAÇÕES ENCONTRO DE CASAIS
A Equipe de Casais está receben-

do presentes e brindes para sortear
no Encontro que irá acontecer de 11
a 13 de setembro de 2015, em

participar da reunião de orações que
nesta quarta-feira, às 20 horas, será
dirigida pela Junta Diaconal.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, após a

Escola Dominical, ensaio na sala do
Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje:  Noraci e Karine; Próximo do-
mingo: Wesdna e Priscila Barros; MA-
TERNAL 1: (Manhã e Noite) – Hoje:
Antônia Silva e Milena Caires; Próxi-
mo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves. MATERNAL 2: (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Kamila Santiago
e Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Luísa
Nery); Próximo domingo: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo (Auxili-
ar: Lílian Cerqueira). Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avise com ante-
cedência, para que não haja prejuízo
no ensino das crianças. As auxiliares
ficarão somente na escala da noite.
Durante a manhã deverão participar
da Escola Dominical em sua classe
normalmente; c) Culto Infantil: Hoje,
após a participação do Perfeito Lou-
vor, Equipe 1 (3 a 5 anos), na sala do
Jardim 1: Amanda Breder e Lucas Sil-
va; Equipe 02(6 a 8 anos), na sala do
Jardim 2: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima; Próximo domingo: Equipe 1
(3 a 5 anos), na sala do Jardim 1: Dé-
bora Pires e Milena Caires; Equipe 2
(6 a 8 anos), na sala do Jardim 2:
Victória Couto e Beatriz Machado; d)
Professores da Escola Dominical:
Queridos professores, solicitem o
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Eliete e Carina Almeida; f) Juniores:
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g) Sábado Legal: Devido ao feriado
prolongado e o Acampamento da UCP,
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o Sábado Legal. Retornaremos no mês
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pecial; h) Acampamento UCP: Con-
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que terá como tema: “A fórmula Se-
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deverá ser pago no ato da inscrição;
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importante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das atividades
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antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 06/09. Classe I – Presb. Pedro;
Classe II – Rev. Jefferson; Classe III
– Presb. Kleber; Classe IV – Diác.
Wesley; Classe de Jovens – Rev. Ale-
xandro; Classe de Adolescentes –
Vanessa; Classe dos Juniores – Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

06/09. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 10; Classe de Jo-
vens, Lição nº 4; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 12.

PREGADORES
Hoje: Rev. Demerson; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo

Domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Diác. Robson;

Próximo domingo: Diác. Ângelo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.



Anápolis-GO. Os irmãos interessados
em ajudar, favor procurar os membros
da diretoria da Equipe de Casais.

PRELETOR ENCONTRO DE CASAIS
Em março deste ano, o Rev. Ludgero

Bonilha declinou do compromisso firma-
do em 2014 de participar como o
preletor do Encontro de Casais, em vir-
tude do batismo de sua neta que sur-
giu depois do agendamento conosco.
Seguidamente agendamos com o Rev.
Cleômenes Anacleto, mas depois do
convite, foi sondado para celebrar o
casamento de um seminarista e, em
julho deste ano desistiu de palestrar no
Encontro de Casais. Foram diversas ten-
tativas junto a preletores de renome,
mas as suas agendas estavam reple-
tas para este ano de 2015. Sendo as-
sim, para ser algo certo e seguro, o
preletor do Encontro de Casais será o
Rev. Márcio Freitas, pastor auxiliar da
Igreja Presbiteriana do Valparaíso-GO,
mestrando em Aconselhamento pelo
Centro Presbiteriano de Pós Graduação
Andrew Jumper-SP.

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 ja-
nelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida” (Malaquias
3:10). Mantenhamo-nos fiéis na entre-
ga dos nossos dízimos e ofertas. Que
o Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infiéis.
Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

ESCOLA DE MÚSICA
Neste semestre, a nossa Escola de

Música disponibilizou aulas de violão. Os
interessados deverão esclarecer suas
dúvidas e efetuar as suas inscrições
com o Hofmann, Nathália ou Mateus.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
De acordo com o Dr. Robert D.

Jones, em seu livro, Aprendendo o
Contentamento em todas as Cir-

cunstâncias, Deus faz uma poderosa
promessa àqueles que pertencem a
Jesus Cristo. Ele promete contenta-
mento. O apóstolo Paulo descreve em
Filipenses 4:11-13 seu testemunho
pessoal: “Digo isto, não por causa
da pobreza, porque aprendi a viver
contente em toda e qualquer situ-
ação. Tanto sei estar humilhado
como também ser honrado; de
tudo e em todas as circunstâncias,
já tenho experiência, tanto de far-
tura como de fome; assim de abun-
dância como de escassez; tudo pos-
so naquele que me fortalece”. Mas
o que é contentamento? Neste ensaio
o Dr. Jones oferecerá uma resposta a
essa pergunta que é ao mesmo tem-
po biblicamente profunda e perfeita-
mente aplicável.

DOAÇÃO DE SANGUE
O Presb. Eliezer está precisando

de sangue de qualquer tipo. Ao doar
no Hemocentro, favor informar os se-
guintes dados: Eliezer Targino Mar-
ques, Hospital Santa Marta em
Taguatinga Sul. Entregar o compro-
vante na Segunda Igreja Presbiteria-
na de Taguatinga, aos cuidados Rev.
Jefferson, para serem repassados ao
Hospital Santa Marta pela família.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 78: Como é que a san-

tificação dos crentes é imperfeita?
Resposta: A santificação dos crentes
é imperfeita por causa dos restos do
pecado que permanecem neles, e das
perpétuas concupiscências da carne
contra o espirito; por isso são eles,
muitas vezes arrastados pelas ten-
tações e caem em muitos pecados,
são impedidos em todos os seus ser-
viços espirituais, e as suas melhores
obras são imperfeitas e manchadas
diante de Deus. Referências: Isaías
64:6; Romanos 7:18 e 23; Gálatas
5:17 e Hebreus 12:1.

CLASSE DE CASAIS
Próximo domingo, será iniciada

uma nova temporada da Classe de
Casais. Os irmãos interessados favor
procurar as Superintendentes e/ou os
Secretários da Escola Dominical para
efetivar a sua matrícula.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson ministrará

uma palestra na Escola Dominical da
4ª Congregação de nossa igreja em
Águas Lindas-GO, razão pela qual
não participará dos trabalhos matinais
da sede.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará

na 4ª Congregação em Águas Lindas,
assistindo pastoralmente aqueles ir-
mãos.

REV. ALEXANDRO
O Rev. Alexandro estará ausente

de 31 de agosto a 4 de setembro,
período no qual fará um módulo de
aconselhamento bíblico, no Seminá-
rio Presbiteriano de Brasília, com foco
no aconselhamento pastoral para jo-
vens e adolescentes.

UMP
Esta é a última semana para às

inscrições da Copa de Futsal do PTAN.
Favor entrar em contato com o Presb.
Ruiter, da 3ª IPC para efetivar a ins-
crição.

E-MAIL SONOPLASTIA
A Equipe de sonoplastia, visando

uma maior facilidade de acesso aos
irmãos, em dispor de projeções de
áudio e vídeo, solicita que os arqui-
vos sejam enviados ao e-mail:
sonoplastia2ipt@gmail.com.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diaria-
mente uma mensagem pelo telefone
com temas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa paz
muitas vezes é abalada. “Disque Paz”
é um ministério de evangelização e
aconselhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importante mi-
nistério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

ESTUDO BÍBLICO
A partir da próxima quarta-feira,

daremos início a uma série de estu-
dos bíblicos sob a temática “Os En-
contros de Jesus” fundamentados na
Palavra de Deus e na obra de Simon
Kistemaker. 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, movidas por diversas
razões: curiosidade, necessidade,
esperança, antipatia, etc. De acordo
com Kistemaker: “Cristo encontrou-se
com diversas pessoas. Ele jantou com
os ricos, associou-se com os excluídos,
teve piedade dos que viviam no pecado
e ajudou o pobre e o necessitado. Je-
sus tinha acesso a todos os níveis da
sociedade, 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 nível da socie-
dade, Jesus dizia as palavras certas na
hora certa”. Portanto, vamos nos vol-
tar para as narrativas dos encontros
de Jesus, por meio do estudo bíblico,
nesta quarta-feira,  sob a ministração
do Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
De acordo com Richard Foster,

pastor norte americano: “Orar é mu-
dar. Isso é uma graça maravilhosa.
Deus, por sua bondade, providenciou
um meio pelo qual nossa vida pode ser
tomada por amor, alegria, paz, paciên-
cia, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. A oração
envolve pessoas com preocupações nor-
mais na presença de um Deus Pai amo-
roso e compassivo”. A prática da ora-
ção é imprescindível para uma vida
cristã vigorosa. Sempre estamos em
débito com a oração, ou seja, nunca,
oramos o suficiente. Quanto mais nos
colocamos em oração mais percebe-
mos a necessidade de orar. Portanto,
com gratidão e devoção vamos todos
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Pastoral

Adolescentes Presbiterianos

De acordo com o site da União
Presbiteriana de Adolescentes –
UPA, www.upa.org.br, a UPA nas-
ceu em 9 de julho de 1967 na
Igreja Presbiteriana do Rio de Ja-
neiro, fruto do ministério de
Dorcas Araújo Machado. A irmã
Dorcas percebeu a necessidade de
se trabalhar com o grande núme-
ro de adolescentes que chegavam
mais cedo aos cultos e que não
possuíam nenhuma atividade
direcionada. Solicitou, então, o uso
de um dos salões da igreja, o que
o Conselho aprovou, nascendo daí
a União Presbiteriana de Adoles-
centes. Ali se trabalhava com
evangelismo pessoal, teatro,
gincanas bíblicas, louvor e etc. Ou-
tras igrejas acompanharam a ideia,
e muito rapidamente a UPA já es-
tava em vários Estados do Brasil,
estruturando-se em UPAs locais,
federações e confederações.

Uma outra, e também bonita
parte da história, se dá em Go-
vernador Valadares-MG. Embora
tenha data anterior, designou-se
no início como Departamento de
Adolescentes. Em 10 de outubro
de 1954, o Departamento Secun-
dário da Escola Dominical organi-
zou o Departamento de Adoles-
centes, sob orientação da irmã
Gracia Maria Galati Oliveira. Havia
um lema próprio, que era alvo do Rev. Jefferson Batista Neres

departamento, em que se procla-
mava: “Levar os jovens a fazer o
propósito de amar ao Senhor Je-
sus e nunca se separar dele”.

A Palavra de Deus se dirige aos
jovens e adolescentes quando diz
a eles que “se lembrem de
Deus”. A razão de uma mensa-
gem tão direta é em função de
muitos jovens ainda não terem
consistência na sua fé em Deus. A
geração multitarefa que está en-
volvida em muitos e simultâneos
afazeres, responsabilidades, estu-
dos e trabalhos. Estão cansados e
com o tempo cada vez mais curto.

Há que se considerar que estão
em uma fase de transição e ebuli-
ção das emoções. São altamente
influenciados pelos amigos e expe-
rimentam as primeiras frustrações
da vida. O contexto é desfavorável
à vivência fiel do evangelho. Mas:
“A juventude e a primavera da
vida são vaidade” (Eclesiastes
11:10), e todos que se esquecem
de Deus, especialmente nessa fase
tão boa e plena de saúde, vigor e
oportunidades, só encontram des-
gosto e sofrimento. Que Deus con-
tinue agindo com graça e miseri-
córdia na vida de nossos adoles-
centes, formando cristãos segun-
do o caráter de Cristo Jesus.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 92:1-2
b) Hino Congregacional nº 49
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91:1-16
e) Hino Congregacional nº 33
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono: Pro-
vérbios 28:13
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Elizeu
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Demerson
d) Hino Congregacional nº 221
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Marcelo, Robson Rangel, Elizeu, Lú-
cio. Próxima semana: Thiago B.,
Moisés Couto, Arthur, Diêgo,
Emanoel.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domin-

go: Nice.

CHAZINHO
Hoje: Márcia e Jeane; Próximo

domingo: Conceni e Miriam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, dona Rita; Quinta-
feira, às 20 horas, Patrícia e dona
Neuza; Sexta-feira, às 20 horas,
Cristiano e Dayse.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, Rev. Benon e dona
Alzira.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero Viana,
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 Marilene, mãe da Josilene;
dona Marluce, esposa do sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); Presb. Eliezer Targino; Lília,
irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
31/08 Sandro Daniel Soares .............................................................9298-7189
31/08 Mirian Gonçalves da Silva .......................................................8123-1268
31/08 Ivo Ferreira ............................................................................9901-6070
01/09 Andréia da Silva Moura Cavalcante .........................................3356-0528
01/09 Eliane de Cássia Souza de Oliveira ..........................................3491-4011
01/09 Bruno Benfica de Lima ............................................................8508-0003
01/09 Isabel Rodrigues de Lima ........................................................3964-5381
02/09 Laís Andrade Ramos de Sousa ................................................9608-7484
02/09 Stela Andrade de Sousa ..........................................................9608-7484
03/09 Priscila Barros Ferreira............................................................9667-2939
03/09 Teresa de Araújo Pereira ........................................................8226-6270
04/09 Camila Pereira Maksoud .........................................................8337-6545
05/09 Filipi França Rangel .................................................................3475-9648
05/09 David Couto Kishima ............................................................... 83458275

“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade”
(Eclesiastes 12:1a)

ANIVERSÁRIO UPA
Hoje, no culto, comemoraremos o

aniversário de nossa UPA. Que Deus
continue abençoando aos nossos ado-
lescentes fazendo a Sua Palavra fruti-
ficar cada vez mais em seus corações.

AO REV. DEMERSON
O Rev. Demerson é pastor titular

da 1ª Igreja Presbiteriana de
Taguatinga – 1ª IPT. Será o pregador
do culto à noite. A este amado irmão e
a sua família as nossas boas vindas
seguidas de súplicas a Deus pela men-
sagem a ser transmitida para a igreja.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado às

missões na Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB. Durante todo este mês,
o Departamento de Missões falou so-
bre a pregação do evangelho na fa-
mília, na igreja, na nação e hoje abor-
dará sobre alcançar outros povos. A
coleta da Oferta Missionária será hoje,
por ocasião da Escola Dominical.

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Dominical,

as plenárias da SAF, UPH e UPA ocor-
rerão respectivamente, Sala da Clas-
se I, Sala da Classe II e Sala da Clas-
se da UPA. Ressaltamos que a ausên-
cia dos sócios gera prejuízos às refe-
ridas reuniões.

DEPARTAMENTO DE MÍDIA
O Conselho adquiriu uma

filmadora profissional para registrar
os trabalhos da igreja. Os irmãos in-
teressados em participar do Depar-
tamento de Mídia, favor procurar o
Presb. Sandro para as devidas orien-
tações.

ANIVERSÁRIO 80 ANOS
“Saciá-la-ei com longevidade e

lhe mostrarei a minha salvação”
(Salmo 91:16). Com intensa gratidão
e devoção a Deus, próximo sábado,
às 20 horas, em nosso templo, ocor-
rerá o culto de ação de graças pelos
80 anos de vida de nossa querida
irmã, dona Diva. Toda a igreja está
convidada para partilhar destes mo-
mentos preciosos de comunhão com
Deus e os irmãos.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
“Então, a nossa boca se encheu

de riso, e a nossa língua, de júbilo;
então, entre as nações se dizia:
Grandes coisas o SENHOR tem fei-
to por eles. Com efeito, grandes
coisas fez o SENHOR por nós; por
isso, estamos alegres” (Salmo
126:2-3). Próximo sábado, às 19 ho-
ras, será comemorado o aniversário
da 3ª Congregação de nossa igreja
em Águas Lindas-GO.

REUNIÃO DE OBREIROS
Próxima quinta-feira, a partir das

14h30, no Salão Social, haverá uma
reunião administrativa com os pasto-
res, obreiros e suas respectivas es-
posas.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de uma filhi-

nha querida e esperada, nasceu na
terça-feira passada, a Isa, filha do
casal Patrícia e Thiago, netinha dos
nossos irmãos: Presb. Ivo e dona
Vânia. A esses queridos, os nossos
cumprimentos. “Herança do Senhor
são os filhos” (Salmo 127:3).

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramen-

tos instituídos pelo Senhor Jesus. É
um santo sinal e um selo do Pacto da
Graça, por meio do qual recebemos
graça da parte de Deus. A sua práti-
ca é essencial para o crescimento na
fé. Participar da Santa Ceia é dever
de todo aquele que verdadeiramen-
te crê no Senhor Jesus, que se santi-
fica e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram
pelo Batismo e Pública Profissão de
Fé. Próximo domingo, celebraremos a
Ceia do Senhor, portanto, temos uma
semana para nos preparar para este
momento tão edificante: “Examine-
se, pois, o homem a si mesmo, e,
assim, coma do pão, e beba do cá-
lice” (1ª Coríntios 11:28).

DOAÇÕES ENCONTRO DE CASAIS
A Equipe de Casais está receben-

do presentes e brindes para sortear
no Encontro que irá acontecer de 11
a 13 de setembro de 2015, em

participar da reunião de orações que
nesta quarta-feira, às 20 horas, será
dirigida pela Junta Diaconal.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, após a

Escola Dominical, ensaio na sala do
Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje:  Noraci e Karine; Próximo do-
mingo: Wesdna e Priscila Barros; MA-
TERNAL 1: (Manhã e Noite) – Hoje:
Antônia Silva e Milena Caires; Próxi-
mo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves. MATERNAL 2: (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Kamila Santiago
e Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Luísa
Nery); Próximo domingo: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo (Auxili-
ar: Lílian Cerqueira). Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avise com ante-
cedência, para que não haja prejuízo
no ensino das crianças. As auxiliares
ficarão somente na escala da noite.
Durante a manhã deverão participar
da Escola Dominical em sua classe
normalmente; c) Culto Infantil: Hoje,
após a participação do Perfeito Lou-
vor, Equipe 1 (3 a 5 anos), na sala do
Jardim 1: Amanda Breder e Lucas Sil-
va; Equipe 02(6 a 8 anos), na sala do
Jardim 2: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima; Próximo domingo: Equipe 1
(3 a 5 anos), na sala do Jardim 1: Dé-
bora Pires e Milena Caires; Equipe 2
(6 a 8 anos), na sala do Jardim 2:
Victória Couto e Beatriz Machado; d)
Professores da Escola Dominical:
Queridos professores, solicitem o
material a ser utilizado em sala com
uma semana de antecedência; e)
Classe Dupla: Classe 1: 3-6 anos,
professores: Érica e Junior Araújo;
Classe 2: 7 a 11 anos, professores:
Eliete e Carina Almeida; f) Juniores:
Hoje, aula na sala do Culto Mirim, após
a participação do Perfeito Louvor no
templo. Responsável: Ev. Ana Eliza;
g) Sábado Legal: Devido ao feriado
prolongado e o Acampamento da UCP,
neste mês de setembro não teremos
o Sábado Legal. Retornaremos no mês
de outubro com o Sábado Legal Es-
pecial; h) Acampamento UCP: Con-
vidamos a todas as crianças de 4 a
11 anos para o acampamento da UCP,

que terá como tema: “A fórmula Se-
creta”, será nos dias 25, 26 e 27 de
setembro. Pedimos aos pais que in-
centive seus filhos a participar. O va-
lor da inscrição será de R$ 80,00 e
deverá ser pago no ato da inscrição;
i) Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito
importante as crianças portarem Bí-
blias 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.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 06/09. Classe I – Presb. Pedro;
Classe II – Rev. Jefferson; Classe III
– Presb. Kleber; Classe IV – Diác.
Wesley; Classe de Jovens – Rev. Ale-
xandro; Classe de Adolescentes –
Vanessa; Classe dos Juniores – Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

06/09. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 10; Classe de Jo-
vens, Lição nº 4; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 12.

PREGADORES
Hoje: Rev. Demerson; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo

Domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Diác. Robson;

Próximo domingo: Diác. Ângelo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.



Pastoral

Adolescentes Presbiterianos

De acordo com o site da União
Presbiteriana de Adolescentes –
UPA, www.upa.org.br, a UPA nas-
ceu em 9 de julho de 1967 na
Igreja Presbiteriana do Rio de Ja-
neiro, fruto do ministério de
Dorcas Araújo Machado. A irmã
Dorcas percebeu a necessidade de
se trabalhar com o grande núme-
ro de adolescentes que chegavam
mais cedo aos cultos e que não
possuíam nenhuma atividade
direcionada. Solicitou, então, o uso
de um dos salões da igreja, o que
o Conselho aprovou, nascendo daí
a União Presbiteriana de Adoles-
centes. Ali se trabalhava com
evangelismo pessoal, teatro,
gincanas bíblicas, louvor e etc. Ou-
tras igrejas acompanharam a ideia,
e muito rapidamente a UPA já es-
tava em vários Estados do Brasil,
estruturando-se em UPAs locais,
federações e confederações.

Uma outra, e também bonita
parte da história, se dá em Go-
vernador Valadares-MG. Embora
tenha data anterior, designou-se
no início como Departamento de
Adolescentes. Em 10 de outubro
de 1954, o Departamento Secun-
dário da Escola Dominical organi-
zou o Departamento de Adoles-
centes, sob orientação da irmã
Gracia Maria Galati Oliveira. Havia
um lema próprio, que era alvo do Rev. Jefferson Batista Neres

departamento, em que se procla-
mava: “Levar os jovens a fazer o
propósito de amar ao Senhor Je-
sus e nunca se separar dele”.

A Palavra de Deus se dirige aos
jovens e adolescentes quando diz
a eles que “se lembrem de
Deus”. A razão de uma mensa-
gem tão direta é em função de
muitos jovens ainda não terem
consistência na sua fé em Deus. A
geração multitarefa que está en-
volvida em muitos e simultâneos
afazeres, responsabilidades, estu-
dos e trabalhos. Estão cansados e
com o tempo cada vez mais curto.

Há que se considerar que estão
em uma fase de transição e ebuli-
ção das emoções. São altamente
influenciados pelos amigos e expe-
rimentam as primeiras frustrações
da vida. O contexto é desfavorável
à vivência fiel do evangelho. Mas:
“A juventude e a primavera da
vida são vaidade” (Eclesiastes
11:10), e todos que se esquecem
de Deus, especialmente nessa fase
tão boa e plena de saúde, vigor e
oportunidades, só encontram des-
gosto e sofrimento. Que Deus con-
tinue agindo com graça e miseri-
córdia na vida de nossos adoles-
centes, formando cristãos segun-
do o caráter de Cristo Jesus.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 92:1-2
b) Hino Congregacional nº 49
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91:1-16
e) Hino Congregacional nº 33
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono: Pro-
vérbios 28:13
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Elizeu
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Demerson
d) Hino Congregacional nº 221
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Marcelo, Robson Rangel, Elizeu, Lú-
cio. Próxima semana: Thiago B.,
Moisés Couto, Arthur, Diêgo,
Emanoel.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domin-

go: Nice.

CHAZINHO
Hoje: Márcia e Jeane; Próximo

domingo: Conceni e Miriam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, dona Rita; Quinta-
feira, às 20 horas, Patrícia e dona
Neuza; Sexta-feira, às 20 horas,
Cristiano e Dayse.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, Rev. Benon e dona
Alzira.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero Viana,
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 Marilene, mãe da Josilene;
dona Marluce, esposa do sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); Presb. Eliezer Targino; Lília,
irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
31/08 Sandro Daniel Soares .............................................................9298-7189
31/08 Mirian Gonçalves da Silva .......................................................8123-1268
31/08 Ivo Ferreira ............................................................................9901-6070
01/09 Andréia da Silva Moura Cavalcante .........................................3356-0528
01/09 Eliane de Cássia Souza de Oliveira ..........................................3491-4011
01/09 Bruno Benfica de Lima ............................................................8508-0003
01/09 Isabel Rodrigues de Lima ........................................................3964-5381
02/09 Laís Andrade Ramos de Sousa ................................................9608-7484
02/09 Stela Andrade de Sousa ..........................................................9608-7484
03/09 Priscila Barros Ferreira............................................................9667-2939
03/09 Teresa de Araújo Pereira ........................................................8226-6270
04/09 Camila Pereira Maksoud .........................................................8337-6545
05/09 Filipi França Rangel .................................................................3475-9648
05/09 David Couto Kishima ............................................................... 83458275

“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade”
(Eclesiastes 12:1a)


