
PASTORES:
Rev. Jefferson Batista Neres (Efetivo) ........................... 3963-7922 – 8272-1211

rev.jeffersonipb@yahoo.com.br
Rev. José Marcos de Oliveira Silva (Auxiliar) ................. 3039-1994 – 8272-1221

rev.josemarcosipb@hotmail.com
Rev. Alexandro Luiz Ramos (Auxiliar) ...................... (61) 3263-1821 – 9606-5014

rev.alexandroramos@gmail.com
Rev. Evando Honorato de Oliveira (Emérito) ...................................... 8181-2424
Rev. Benon Wanderley Paes (Emérito) ............................................... 3352-1274

EVANGELISTAS:
Ev. Wilian Ronan de Oliveira ............. 3616-3670 – 8541-9288 (3ª Congregação)
Ev. Ronaldo Paixão Meira dos Santos .... 3613-7354 – 9401-7717 (4ª Congregação)
Ev. Valdemir Belarmino da Silva .... (38) 3674-2006 (Congregação em Garapuava-MG)
Ev. Rogério Pereira Balbino ... 3394-3506 – 9638-1986 (Congregação Santa Maria)
Ev. Sílvio Sérgio Geraldini .. (38) 3635-2065 – 9848-1227 (Congregação em Arinos-MG)
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento ............. 8198-5868 (Departamento Infantil)

E-mail: minfancia2ipt@gmail.com

PRESBÍTEROS:
Cícero de Sousa ............................................................................... 3543-5785
Eliezer Marques ................................................................................ 3041-1425
Emanuel Rafael ................................................................................. 3353-4652
Joel Nogueira .................................................................................... 3039-5583
Lusérgio de Souza ............................................................................ 3546-3708
Marcus Viana .................................................................................... 3034-0225
Natanael Correa ............................................................................... 3964-5381
Paulo Honorato ................................................................................. 3353-4310
Pedro Marra ...................................................................................... 3562-2702
Sandro Soares .................................................................................. 9298-7189
Sóstenes Cavalcante ......................................................................... 3877-1201
Israel Ferreira (Emérito)
Saulo Resente (Emérito)

DIÁCONOS
Anderson Poubel ........................ 3354-5869
Antônio Neto ............................. 3354-4536
Angelo de Matos ........................ 8311-1817
Arthur Figueiredo ....................... 9153-6469
Ataliba Resende ........................ 3352-1693
Claudennes Cunha ....................  3353-4811
Diego Ferreira ........................... 8259-3320
Elizeu Couto .............................. 3543-6296
Emanoel Silva ........................... 3372-1831
Evandro Assunção ...................... 8149-6158
Geazi de Sousa .......................... 3353-2230
José de Andrade ........................ 3397-5129
José Júnior ................................. 4101-7867

Júlio de Araújo ........................... 9918-8131
Lúcio Pereira ............................. 8521-1048
Marcelo Honorato ....................... 3353-3294
Moisés Ferreira .......................... 9986-7359
Moisés Couto ............................. 3374-9887
Robson da Silva ......................... 3475-9648
Robson da Conceição .................. 3032-5164
Rodrigo Andriazzi ....................... 3353-2231
Thiago Avelino .......................... 8560-6460
Tiago Ferreira ............................ 3353-2132
Wanderlúcio Júnior ..................... 8438-1914
Wesley de Araújo ....................... 3532-2174
William de Araújo ...................... 3435-7560

SECRETÁRIA DA IGREJA
Ana Paula ........................................................................................ 8185-6376

DISQUE PAZ ................................................................................... 3354-1313
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TRABALHOS SEMANAIS
Quarta-Feira: ....................  Reunião de Orações e Estudo Bíblico, às 20 horas
Domingo: ...................... Escola Dominical, às 9 horas; Culto Solene, às 18h30
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Presb. Eliezer ...................................................................................................

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

A supremacia do poder de Cristo

Crentes em Cristo, cujo conhe-
cimento a respeito da obra do Re-
dentor é limitada e sofrível, imagi-
nam que há uma espécie de dualismo
cósmico sendo travado nesse exa-
to momento. Segundo R. N.
Champlin: “o dualismo é algum sis-
tema que afirma a existência de
duas forças opostas, a boa e a má,
e que uma delas jamais destruirá a
outra, de tal modo que sempre exis-
tirão”. Esse sofisma, mentira
travestida de verdade, tem provo-
cado um triste e trágico estrago
teológico na vida de muitas ove-
lhas. Prega-se que Satanás tem
poder e autonomia para destruir
crentes desavisados. Há cristãos
que contraíram uma verdadeira
esquizofrenia espiritual combaten-
do demônios da enfermidade, da
crise financeira, da crise na
afetividade e nos relacionamentos,
da depressão, etc. No final das con-
tas perderam o referencial da su-
premacia do poder de Cristo. Há uma
super ênfase absolutamente desne-
cessária da obra maligna. Os pro-
pagandistas desse erro teológico
promovem um verdadeiro desserviço
ao reino de Deus.

Pelas Escrituras somos informa-
dos que não há dualismo no sentido
estrito da palavra, ou seja, não há
uma guerra interminável entre duas
forças iguais, o bem e o mal. Pelo
contrário a Bíblia nos afirma cate-
goricamente: “Por sua morte, des-
truiu aquele que tem o poder da Rev. Jefferson Batista Neres

morte, a saber, o diabo” (Hebreus
2:14b); “tragada foi a morte pela
vitória. Onde está, ó morte, a tua
vitória? Onde está ó morte, o teu
aguilhão?” (1ª Coríntios 15:54b-
55). A orientação Bíblica em rela-
ção a satanás é que precisamos ser
sóbrios, vigiar e resisti-lo (1ª Pedro
5:8 e Tiago 4:7). Não precisamos
ficar obcecados por sua obra de
destruição.

A Palavra de Deus em Colossen-
ses 2:15 nos ensina que Cristo tri-
unfou dos principados e potestades
na cruz, portanto, não precisamos
ter medo do diabo e de suas artima-
nhas. A guerra espiritual pela ver-
dade é temporal. O seu desfecho se
dará na consumação. As batalhas
diárias somente serão vencidas su-
jeitando-nos a obra do Cordeiro de
Deus. Não precisamos elaborar uma
demonologia detalhada da ação di-
abólica. É impróprio, inadequado e
antibíblico atribuirmos tudo que não
deu certo em nossas vidas a obra
do diabo. Que Deus nos ajude a man-
termos a sobriedade em relação a
ação do diabo. Que Deus nos con-
ceda a graça de confiarmos na su-
premacia do poder de Cristo. Como
crentes presbiterianos acreditamos:
“que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam
a Deus, daqueles que são chama-
dos segundo o seu propósito” (Ro-
manos 8:28).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 146:1-2
b) Hino Congregacional nº 49
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 148:1-14
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 6:1
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Robson Rangel

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

Edificação
a) Leitura Bíblica: Filipenses 2:5-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 281

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo do-

mingo: Nice.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Midiam; Próxi-

mo domingo: Rozadália e Lenir
Teixeira.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Ter-

ça-feira, às 14h30, dona
Terezinha Queiroz.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Gabriel; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Luciana.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alvina, mãe da Roberta; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; dona Elza e Douglas
Lousan, respectivamente, avó e tio
do Diác. Anderson Lousan; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Maria Grippe; dona Marilene, mãe
da Josilene; dona Marluce, esposa
do sr. Takeo; dona Ocinéia; dona
Raquel de Melo; dona Santília e fa-
mília; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Presb. Eliezer Targino;
Lília, irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e sr. Antô-
nio, respectivamente, sobrinha e pai
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

“e, despojando os principados e as potestades, publicamente os
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz” (Colossenses 2:15)

Aniversariantes da Semana
16/08 Eduardo Breder Guimarães .....................................................9100-9777
17/08 Gilson Teixeira de Castro ........................................................3597-4855
19/08 Saulo Batista Resende ............................................................9684-0600
19/08 Mariano Frazão de Moura ........................................................9233-3061
22/08 Reny Silva Novaes Sousa ........................................................3353-2230
22/08 Jane Antônio Ferreira Macksoud ..............................................3351-1476
22/08 Tiago Dantas Rosendo ............................................................8470-0810
22/08 Luísa Evangelista Breder ........................................................................
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SINODAL SAF
Próximo sábado, em nosso tem-

plo, das 9 às 15 horas, haverá o
Encontro de Mulheres da Federa-
ção. Será servido almoço para as
participantes, por isso, solicitamos
a efetivação da inscrição com as
irmãs, Rosângela e/ou Márcia até
hoje, depois do culto. Todas as
mulheres estão convidadas.

REUNIÃO DE OBREIROS
Próxima quinta-feira, a partir das

10h30, no Salão Social, haverá uma
reunião administrativa com os pas-
tores e obreiros de nossa igreja,
seguida do almoço.

“CASA CHEIA’’
Hoje, após o culto, haverá mais um

“Casa Cheia”. Será na residência das
nossas irmãs Daiane e Driele na QND
38, Casa 35, Telefone: 3202-4988.

CINE-UPA
Próxima sexta-feira, haverá uma

programação especial com os ado-
lescentes. Será o CINE-UPA, que
acontecerá na residência do Mar-
cos, no Edifício Residencial Trinda-
de, prédio ao lado do nosso templo.

BAC–PTAN
A Federação do Trabalho Mas-

culino – FETRAM/PTAN está organi-
zando o Bíblia, Ação Social e Culto
- BAC, que será realizado na Escola
Classe 65 de Ceilândia, no dia 29 de
agosto de 2015, no período das 9
às 16 horas. A FETRAM está a pro-
cura de voluntários em diversas
áreas: equipe de distribuição, equi-
pe de beleza, equipe de orientação
saudável, equipe de orientação ju-
rídica, equipe pastoral, equipe de
lanche, equipe de ensino infantil,
equipe de divulgação, etc. As Equi-

pes deverão se compor até 20 de
agosto. Os interessados favor pro-
curar o Presb. Lusérgio.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado às

missões na Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB. O Departamento de Mis-
sões de nossa igreja dedicará al-
guns momentos da Superintendên-
cia da Escola Dominical para falar
deste tema tão importante a todos
nós. Hoje será tratado sobre a igre-
ja local e missões. A coleta da
Oferta Missionária será no último
domingo deste mês.

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”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-nos
fiéis na entrega dos nossos dízimos
e ofertas. Que o Deus Provedor con-
tinue com as suas bênçãos repou-
sadas sobre os dizimistas fiéis e
sensibilize os infiéis. Solicitamos
a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

FORMATURA
Próxima quinta-feira, às 20 ho-

ras, no Setor de Clubes Sul, Trecho
2, Conjunto 23, próximo ao Píer 21,
ao lado do Clube da AABB, será a
colação de grau da nossa irmã,
Daiane. Todos estão convidados a
participar.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Superando a Tristeza e a

ros; Próximo domingo: Lílian Lima e
Silvana Pereira; MATERNAL 1 (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; Próximo domin-
go: Antônia Silva e Milena Caires;
MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcan-
te (Auxiliar: Lilian Silva – noite); Pró-
ximo domingo: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Luísa Nery
– noite). Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças. As auxiliares fica-
rão somente na escala da noite. Du-
rante a manhã deverão participar da
Escola Dominical em sua classe nor-
malmente; c) Culto Infantil: Hoje,
após o momento de cânticos no cul-
to, na sala do Culto Mirim, dirigen-
tes: Victória Couto e Beatriz Macha-
do; Próximo domingo: Évila Caval-
cante e Arthur Kishima; d) Volta às
Aulas no Ministério da Infância:
Hoje retornaremos as aulas em suas
salas por faixas etárias, as crianças
e professores deverão após a divi-
são das classes no templo ir ao Cul-
to Mirim, onde cada professor sairá
com seus alunos para suas respec-
tivas salas; e) Professores e Auxi-
liares da Escola Dominical: Queri-
dos professores, retornaremos com
nosso novo currículo neste domin-
go. Solicitem o material a ser utili-
zado neste semestre. Todas as soli-
citações devem ser efetuadas com
uma semana de antecedência; f)
Juniores: Hoje, permanecerão com
seus pais no culto, peguem suas
cadernetas na entrada do templo;
g) Acampamento UCP: Convidamos
a todas as crianças de 4 a 11 anos
para o acampamento da UCP, que
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ta”, será nos dias 25, 26 e 27 de
setembro. Pedimos aos pais que in-
centive seus filhos a participar. O
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e deverá ser pago no ato da inscri-
ção; h) Queridos Pais: Para o sa-
lutar andamento das aulas e o efici-
ente aprendizado dos pequeninos é
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residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PREGADORES
Hoje: Rev. José Marcos; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sandro; Próximo

Domingo: Presb. Sóstenes.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Leonar-

do; Próximo domingo: Diác. Júlio
e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e
Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago B.,

Claudennes, Ataliba, Moisés F.,
William; Próxima semana: Antônio
N., Anderson, Geazi, J. Cláudio, J.
Francelino.



Depressão com a Fé, Richard
Baxter escreve com profundo inte-
resse em despertar as pessoas para
a realidade da presença sanadora
de Deus, que deseja que todos se-
jam salvos, não apenas do inferno
futuro, mas já agora do inferno que
há dentro de muitas pessoas. Aju-
dando a pensar com base nas Es-
crituras, espanta a ignorância e
possibilita a liberdade da alma e o
crescimento emocional pelo desfru-
te da graça de Deus. Na obra,
Baxter explana, com as categorias
médicas de seu tempo, sobre os vi-
timados pela tristeza excessiva, a
melancolia e os estados de alma
associados ao sofrimento sem sen-
tido. Aponta uma multidiversidade
de causas associadas ao sofrimen-
to, dando a necessária ênfase à
precária condição da humanidade,
desencadeada pela Queda, que afe-
tou o humano em sua totalidade: o
orgânico, o relacional, o cultural.
Seu texto traz grande alívio aos que
sofrem. Mesmo os mais atormenta-
dos de espírito, que se consideram
irremediavelmente perdidos, pensan-
do que perderam a salvação, en-
contrarão tremendo alívio com o
tratamento bíblico pastoral caridoso
que aplica.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 76: Que é o arrepen-

dimento que conduz à vida? Res-
posta: O arrependimento que con-
duz à vida é uma graça salvadora,
operada no coração do pecador pelo
Espírito e pela Palavra de Deus, pela
qual, reconhecendo e sentindo, não
somente o perigo, mas também a
torpeza e odiosidade dos seus pe-
cados, e apreendendo a misericór-
dia de Deus em Cristo para com os
arrependidos, o pecador tanto se

entristece pelos seus pecados e os
aborrece, que se volta de todos eles
para Deus, tencionando e esforçan-
do-se a andar constantemente com
Deus em todos os caminhos da nova
obediência. Referências: 1º Reis
8:47-48; Salmo 119:59, 128 e
130:34; Ezequiel 14:6, 18:30-32 e
36:31; Jeremias 31:18-19; Joel
2:12-13; Lucas 15:17-18, 19:8 e
24:47; João 16:8-9; Atos 11:18-21
e 26:18; Romanos 6:17-18; 2ª
Coríntios 7:11 e 2ª Timóteo 2:25.

CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe Única

com o Rev. Jefferson, os professo-
res das Classes dos Adultos, Jovens
e Adolescentes, estarão de folga no
próximo domingo.

CLASSE DE CASAIS
No último domingo deste mês,

será iniciada uma nova temporada
da Classe de Casais. Os irmãos in-
teressados favor procurar as Supe-
rintendentes e/ou os Secretários da
Escola Dominical para efetivar a sua
matrícula.

REV. JEFFERSON
Hoje à noite, o Rev. Jefferson

será o mensageiro no culto da 2ª
Igreja Presbiteriana de Águas Lin-
das-GO, em missão da Comissão
Executiva do nosso Presbitério.

REV. JOSÉ MARCOS
Na próxima quarta-feira, no mo-

mento do culto, o Rev. José Marcos
estará na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoralmen-
te àqueles irmãos.

REV. ALEXANDRO
Hoje, o Rev. Alexandro será o

mensageiro na 1ª Igreja Presbite-

riana em Ceilândia – 1ª IPC.  Aten-
dendo o convite daqueles irmãos,
ministrará a Palavra de Deus.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diari-
amente uma mensagem pelo tele-
fone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Este
é um importante ministério de
edificação para os cristãos e
evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em um dos aparado-
res na saída do nosso templo. Dis-
que paz, 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e contem-
porâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
A partir da próxima quarta-fei-

ra, daremos início a uma série de
estudos bíblicos sob a temática, Os
Encontros de Jesus, fundamenta-
dos na Palavra de Deus e na obra
de Simon Kistemaker. A pessoa, vida
e obra de Cristo é um legado mara-
vilhoso para a Igreja. Pessoas de
todos os tipos e de todos os luga-
res do mundo antigo o procuraram,
movidas por diversas razões: curio-
sidade, 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 vi-
viam no pecado e ajudou o pobre e
o necessitado. Jesus tinha acesso
a todos os níveis da sociedade, des-
de a base até o topo, como um
elevador que vai do piso ao teto de
um edifício muito alto e desce no-
vamente, E, em cada nível da soci-
edade, Jesus dizia as palavras cer-
tas na hora certa”. Portanto, va-
mos nos voltar para as narrativas
dos encontros de Jesus, por meio
do estudo bíblico, nesta quarta-fei-
ra,  sob a ministração do Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
De acordo com Richard Foster,

pastor norte americano: “Orar é
mudar. Isso é uma graça maravi-
lhosa. Deus, por sua bondade, pro-
videnciou um meio pelo qual nossa
vida pode ser tomada por amor,
alegria, paz, paciência, amabilida-
de, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. A oração envol-
ve pessoas com preocupações nor-
mais na presença de um Deus Pai
amoroso e compassivo”. A prática
da oração é imprescindível para uma
vida cristã vigorosa. Sempre
estamos em débito com a oração,
ou seja, nunca, oramos o suficien-
te. Quanto mais nos colocamos em
oração mais percebemos a neces-
sidade de orar. Portanto, com gra-
tidão e devoção vamos todos par-
ticipar 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: BERÇÁ-
RIO – Hoje: Wesdna e Priscila Bar-
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Pastoral

A supremacia do poder de Cristo

Crentes em Cristo, cujo conhe-
cimento a respeito da obra do Re-
dentor é limitada e sofrível, imagi-
nam que há uma espécie de dualismo
cósmico sendo travado nesse exa-
to momento. Segundo R. N.
Champlin: “o dualismo é algum sis-
tema que afirma a existência de
duas forças opostas, a boa e a má,
e que uma delas jamais destruirá a
outra, de tal modo que sempre exis-
tirão”. Esse sofisma, mentira
travestida de verdade, tem provo-
cado um triste e trágico estrago
teológico na vida de muitas ove-
lhas. Prega-se que Satanás tem
poder e autonomia para destruir
crentes desavisados. Há cristãos
que contraíram uma verdadeira
esquizofrenia espiritual combaten-
do demônios da enfermidade, da
crise financeira, da crise na
afetividade e nos relacionamentos,
da depressão, etc. No final das con-
tas perderam o referencial da su-
premacia do poder de Cristo. Há uma
super ênfase absolutamente desne-
cessária da obra maligna. Os pro-
pagandistas desse erro teológico
promovem um verdadeiro desserviço
ao reino de Deus.

Pelas Escrituras somos informa-
dos que não há dualismo no sentido
estrito da palavra, ou seja, não há
uma guerra interminável entre duas
forças iguais, o bem e o mal. Pelo
contrário a Bíblia nos afirma cate-
goricamente: “Por sua morte, des-
truiu aquele que tem o poder da Rev. Jefferson Batista Neres

morte, a saber, o diabo” (Hebreus
2:14b); “tragada foi a morte pela
vitória. Onde está, ó morte, a tua
vitória? Onde está ó morte, o teu
aguilhão?” (1ª Coríntios 15:54b-
55). A orientação Bíblica em rela-
ção a satanás é que precisamos ser
sóbrios, vigiar e resisti-lo (1ª Pedro
5:8 e Tiago 4:7). Não precisamos
ficar obcecados por sua obra de
destruição.

A Palavra de Deus em Colossen-
ses 2:15 nos ensina que Cristo tri-
unfou dos principados e potestades
na cruz, portanto, não precisamos
ter medo do diabo e de suas artima-
nhas. A guerra espiritual pela ver-
dade é temporal. O seu desfecho se
dará na consumação. As batalhas
diárias somente serão vencidas su-
jeitando-nos a obra do Cordeiro de
Deus. Não precisamos elaborar uma
demonologia detalhada da ação di-
abólica. É impróprio, inadequado e
antibíblico atribuirmos tudo que não
deu certo em nossas vidas a obra
do diabo. Que Deus nos ajude a man-
termos a sobriedade em relação a
ação do diabo. Que Deus nos con-
ceda a graça de confiarmos na su-
premacia do poder de Cristo. Como
crentes presbiterianos acreditamos:
“que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam
a Deus, daqueles que são chama-
dos segundo o seu propósito” (Ro-
manos 8:28).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 146:1-2
b) Hino Congregacional nº 49
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 148:1-14
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 6:1
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Robson Rangel

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

Edificação
a) Leitura Bíblica: Filipenses 2:5-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 281

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo do-

mingo: Nice.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Midiam; Próxi-

mo domingo: Rozadália e Lenir
Teixeira.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Ter-

ça-feira, às 14h30, dona
Terezinha Queiroz.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Gabriel; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Luciana.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alvina, mãe da Roberta; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; dona Elza e Douglas
Lousan, respectivamente, avó e tio
do Diác. Anderson Lousan; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Maria Grippe; dona Marilene, mãe
da Josilene; dona Marluce, esposa
do sr. Takeo; dona Ocinéia; dona
Raquel de Melo; dona Santília e fa-
mília; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Presb. Eliezer Targino;
Lília, irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e sr. Antô-
nio, respectivamente, sobrinha e pai
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

“e, despojando os principados e as potestades, publicamente os
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz” (Colossenses 2:15)

Aniversariantes da Semana
16/08 Eduardo Breder Guimarães .....................................................9100-9777
17/08 Gilson Teixeira de Castro ........................................................3597-4855
19/08 Saulo Batista Resende ............................................................9684-0600
19/08 Mariano Frazão de Moura ........................................................9233-3061
22/08 Reny Silva Novaes Sousa ........................................................3353-2230
22/08 Jane Antônio Ferreira Macksoud ..............................................3351-1476
22/08 Tiago Dantas Rosendo ............................................................8470-0810
22/08 Luísa Evangelista Breder ........................................................................

SINODAL SAF
Próximo sábado, em nosso tem-

plo, das 9 às 15 horas, haverá o
Encontro de Mulheres da Federa-
ção. Será servido almoço para as
participantes, por isso, solicitamos
a efetivação da inscrição com as
irmãs, Rosângela e/ou Márcia até
hoje, depois do culto. Todas as
mulheres estão convidadas.

REUNIÃO DE OBREIROS
Próxima quinta-feira, a partir das

10h30, no Salão Social, haverá uma
reunião administrativa com os pas-
tores e obreiros de nossa igreja,
seguida do almoço.

“CASA CHEIA’’
Hoje, após o culto, haverá mais um

“Casa Cheia”. Será na residência das
nossas irmãs Daiane e Driele na QND
38, Casa 35, Telefone: 3202-4988.

CINE-UPA
Próxima sexta-feira, haverá uma

programação especial com os ado-
lescentes. Será o CINE-UPA, que
acontecerá na residência do Mar-
cos, no Edifício Residencial Trinda-
de, prédio ao lado do nosso templo.

BAC–PTAN
A Federação do Trabalho Mas-

culino – FETRAM/PTAN está organi-
zando o Bíblia, Ação Social e Culto
- BAC, que será realizado na Escola
Classe 65 de Ceilândia, no dia 29 de
agosto de 2015, no período das 9
às 16 horas. A FETRAM está a pro-
cura de voluntários em diversas
áreas: equipe de distribuição, equi-
pe de beleza, equipe de orientação
saudável, equipe de orientação ju-
rídica, equipe pastoral, equipe de
lanche, equipe de ensino infantil,
equipe de divulgação, etc. As Equi-

pes deverão se compor até 20 de
agosto. Os interessados favor pro-
curar o Presb. Lusérgio.

MISSÕES IPB
O mês de agosto é dedicado às

missões na Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB. O Departamento de Mis-
sões de nossa igreja dedicará al-
guns momentos da Superintendên-
cia da Escola Dominical para falar
deste tema tão importante a todos
nós. Hoje será tratado sobre a igre-
ja local e missões. A coleta da
Oferta Missionária será no último
domingo deste mês.

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”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-nos
fiéis na entrega dos nossos dízimos
e ofertas. Que o Deus Provedor con-
tinue com as suas bênçãos repou-
sadas sobre os dizimistas fiéis e
sensibilize os infiéis. Solicitamos
a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

FORMATURA
Próxima quinta-feira, às 20 ho-

ras, no Setor de Clubes Sul, Trecho
2, Conjunto 23, próximo ao Píer 21,
ao lado do Clube da AABB, será a
colação de grau da nossa irmã,
Daiane. Todos estão convidados a
participar.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Superando a Tristeza e a

ros; Próximo domingo: Lílian Lima e
Silvana Pereira; MATERNAL 1 (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; Próximo domin-
go: Antônia Silva e Milena Caires;
MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcan-
te (Auxiliar: Lilian Silva – noite); Pró-
ximo domingo: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Luísa Nery
– noite). Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças. As auxiliares fica-
rão somente na escala da noite. Du-
rante a manhã deverão participar da
Escola Dominical em sua classe nor-
malmente; c) Culto Infantil: Hoje,
após o momento de cânticos no cul-
to, na sala do Culto Mirim, dirigen-
tes: Victória Couto e Beatriz Macha-
do; Próximo domingo: Évila Caval-
cante e Arthur Kishima; d) Volta às
Aulas no Ministério da Infância:
Hoje retornaremos as aulas em suas
salas por faixas etárias, as crianças
e professores deverão após a divi-
são das classes no templo ir ao Cul-
to Mirim, onde cada professor sairá
com seus alunos para suas respec-
tivas salas; e) Professores e Auxi-
liares da Escola Dominical: Queri-
dos professores, retornaremos com
nosso novo currículo neste domin-
go. Solicitem o material a ser utili-
zado neste semestre. Todas as soli-
citações devem ser efetuadas com
uma semana de antecedência; f)
Juniores: Hoje, permanecerão com
seus pais no culto, peguem suas
cadernetas na entrada do templo;
g) Acampamento UCP: Convidamos
a todas as crianças de 4 a 11 anos
para o acampamento da UCP, que
terá como tema: “A fórmula Secre-

ta”, será nos dias 25, 26 e 27 de
setembro. Pedimos aos pais que in-
centive seus filhos a participar. O
valor da inscrição será de R$ 80,00
e deverá ser pago no ato da inscri-
ção; h) Queridos Pais: Para o sa-
lutar andamento das aulas e o efici-
ente aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças porta-
rem Bíblias para participarem das ati-
vidades do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PREGADORES
Hoje: Rev. José Marcos; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sandro; Próximo

Domingo: Presb. Sóstenes.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Leonar-

do; Próximo domingo: Diác. Júlio
e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e
Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago B.,

Claudennes, Ataliba, Moisés F.,
William; Próxima semana: Antônio
N., Anderson, Geazi, J. Cláudio, J.
Francelino.



Pastoral

A supremacia do poder de Cristo

Crentes em Cristo, cujo conhe-
cimento a respeito da obra do Re-
dentor é limitada e sofrível, imagi-
nam que há uma espécie de dualismo
cósmico sendo travado nesse exa-
to momento. Segundo R. N.
Champlin: “o dualismo é algum sis-
tema que afirma a existência de
duas forças opostas, a boa e a má,
e que uma delas jamais destruirá a
outra, de tal modo que sempre exis-
tirão”. Esse sofisma, mentira
travestida de verdade, tem provo-
cado um triste e trágico estrago
teológico na vida de muitas ove-
lhas. Prega-se que Satanás tem
poder e autonomia para destruir
crentes desavisados. Há cristãos
que contraíram uma verdadeira
esquizofrenia espiritual combaten-
do demônios da enfermidade, da
crise financeira, da crise na
afetividade e nos relacionamentos,
da depressão, etc. No final das con-
tas perderam o referencial da su-
premacia do poder de Cristo. Há uma
super ênfase absolutamente desne-
cessária da obra maligna. Os pro-
pagandistas desse erro teológico
promovem um verdadeiro desserviço
ao reino de Deus.

Pelas Escrituras somos informa-
dos que não há dualismo no sentido
estrito da palavra, ou seja, não há
uma guerra interminável entre duas
forças iguais, o bem e o mal. Pelo
contrário a Bíblia nos afirma cate-
goricamente: “Por sua morte, des-
truiu aquele que tem o poder da Rev. Jefferson Batista Neres

morte, a saber, o diabo” (Hebreus
2:14b); “tragada foi a morte pela
vitória. Onde está, ó morte, a tua
vitória? Onde está ó morte, o teu
aguilhão?” (1ª Coríntios 15:54b-
55). A orientação Bíblica em rela-
ção a satanás é que precisamos ser
sóbrios, vigiar e resisti-lo (1ª Pedro
5:8 e Tiago 4:7). Não precisamos
ficar obcecados por sua obra de
destruição.

A Palavra de Deus em Colossen-
ses 2:15 nos ensina que Cristo tri-
unfou dos principados e potestades
na cruz, portanto, não precisamos
ter medo do diabo e de suas artima-
nhas. A guerra espiritual pela ver-
dade é temporal. O seu desfecho se
dará na consumação. As batalhas
diárias somente serão vencidas su-
jeitando-nos a obra do Cordeiro de
Deus. Não precisamos elaborar uma
demonologia detalhada da ação di-
abólica. É impróprio, inadequado e
antibíblico atribuirmos tudo que não
deu certo em nossas vidas a obra
do diabo. Que Deus nos ajude a man-
termos a sobriedade em relação a
ação do diabo. Que Deus nos con-
ceda a graça de confiarmos na su-
premacia do poder de Cristo. Como
crentes presbiterianos acreditamos:
“que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam
a Deus, daqueles que são chama-
dos segundo o seu propósito” (Ro-
manos 8:28).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 146:1-2
b) Hino Congregacional nº 49
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 148:1-14
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 6:1
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Robson Rangel

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

Edificação
a) Leitura Bíblica: Filipenses 2:5-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 281

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo do-

mingo: Nice.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Midiam; Próxi-

mo domingo: Rozadália e Lenir
Teixeira.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Ter-

ça-feira, às 14h30, dona
Terezinha Queiroz.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Gabriel; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Luciana.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alvina, mãe da Roberta; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; dona Elza e Douglas
Lousan, respectivamente, avó e tio
do Diác. Anderson Lousan; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Maria Grippe; dona Marilene, mãe
da Josilene; dona Marluce, esposa
do sr. Takeo; dona Ocinéia; dona
Raquel de Melo; dona Santília e fa-
mília; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Presb. Eliezer Targino;
Lília, irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e sr. Antô-
nio, respectivamente, sobrinha e pai
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

“e, despojando os principados e as potestades, publicamente os
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz” (Colossenses 2:15)

Aniversariantes da Semana
16/08 Eduardo Breder Guimarães .....................................................9100-9777
17/08 Gilson Teixeira de Castro ........................................................3597-4855
19/08 Saulo Batista Resende ............................................................9684-0600
19/08 Mariano Frazão de Moura ........................................................9233-3061
22/08 Reny Silva Novaes Sousa ........................................................3353-2230
22/08 Jane Antônio Ferreira Macksoud ..............................................3351-1476
22/08 Tiago Dantas Rosendo ............................................................8470-0810
22/08 Luísa Evangelista Breder ........................................................................


