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Nº 1.350 – 7 de junho de 2015

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

ADMINISTRADOR DA IGREJA
Presb. Eliezer ................................................................................... 8139-1069

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

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 Celso de Sousa ...................................................................... 3543-5785
Eliezer Targino Marques .................................................................... 3041-1425
Emanuel Jesus Lages Dutra Rafael .................................................... 3353-4652
Euvaldo Campos Teixeira .................................................................. 3562-5768
Joel Nogueira .................................................................................... 3039-5583
Lusérgio Sales de Souza ................................................................... 3546-3708
Marcus Kleber Eler Viana .................................................................. 3034-0225
Natanael Machado Correa ................................................................. 3964-5381
Paulo Alves Honorato ........................................................................ 3353-4310
Pedro Leandro Marra ......................................................................... 3562-2702
Sóstenes Aranha Cavalcante ............................................................. 3877-1201
Israel Fernandes Ferreira (Emérito)
Saulo Batista Resente (Emérito)

DIÁCONOS
Anderson Lousan do N. Poubel .... 3354-5869
Antônio Nonato Neto .................. 3354-4536
Angelo Roberto Faria de Matos ... 8311-1817
Arthur Vieira Figueiredo ............. 9153-6469
Ataliba Cândido Resende ............ 3352-1693
Demetrius Nery Correa .............. 3352-1775
Diego Lopes Ferreira .................. 8259-3320
Elizeu da Silva Couto ................. 3543-6296
Emanoel Araujo da Silva ............ 3372-1831
Evandro Ferreira de Assunção ..... 8149-6158
Geazi Fernandes de Sousa .......... 3353-2230
José Cláudio de Andrade ............. 3397-5129
José Francelino Pereira Júnior ..... 4101-7867

Júlio Bastos de Araújo ................ 9918-8131
Lúcio Marciel Pereira .................. 8521-1048
Marcelo Alves Honorato .............. 3353-3294
Moisés Ferreira da Silva ............. 9986-7359
Moisés da Silva Couto ................ 3374-9887
Robson Rangel da Silva .............. 3475-9648
Robson Santos da Conceição ....... 3032-5164
Rodrigo V. Golfi Andriazzi ........... 3353-2231
Sandro Daniel Soares ................ 9298-7189
Thiago Vinhal Avelino ................ 8560-6460
Tiago Barros Ferreira ................. 3353-2132
Wanderlúcio Mendes S. Júnior ..... 8438-1914
Wesley Carneiro de Araújo ......... 3532-2174
William Alves de Araújo ............. 3435-7560

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

DISQUE PAZ ................................................................................... 3354-1313

Nº 1.350 – 7 de junho de 2015

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

ADMINISTRADOR DA IGREJA
Presb. Eliezer ................................................................................... 8139-1069

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



Pastoral

A importância da Oração

O apóstolo Paulo sabedor da impor-
tância da oração, recomendou aos ir-
mãos a perseverarem em oração. Per-
severança para nós deve soar no míni-
mo como um ato de constância, algo que
deve ser cultivado continuamente. Tome-
mos como exemplo um atleta. Seu trei-
namento deve obedecer certas regras e
não pode ser realizado de qualquer for-
ma. Além disso, é necessário haver cons-
tância no seu treinamento para que ele
alcance seu objetivo. No exercício da ora-
ção, também, tem de haver constância,
pois, por meio dela, Deus pode tornar
possíveis alguns de nossos objetivos.

Não raras às vezes, temos nos es-
quecido desse elemento tão importante
na vida de oração, perseverança. Isso
requer de nós, pelo menos, investimento
do nosso tempo. Vivemos com tanta pres-
sa que o maior tempo que gastamos oran-
do é no momento das nossas refeições e,
isso, quando oramos. Se não temos tem-
po para outras coisas quem dirá para a
oração. Mas se quisermos dar ouvidos às
orientações bíblicas dadas pelo apóstolo
Paulo, precisamos criar um espaço espe-
cial em nossa agenda para a oração.

É preciso atentar, também, para um
detalhe sutil neste texto, a saber, a oração
deve preceder qualquer ação: “perseverai
na oração, vigiando com ações de gra-
ças”. Orar em primeiro lugar, agir em se-
gundo. Essa ordem deve ser considerada.
Como é importante ter nossas ações, deci-
sões e iniciativas precedidas pela oração.
Lembram-se de Neemias? Todas as suas
decisões foram tomadas depois de buscar
a orientação de Deus em oração.

Geralmente nós só oramos antes de
tomarmos aquelas decisões que julgamos
muito importantes, mas quão bom seria
se orássemos sempre para Deus nos ori-
entar em toda e qualquer situação ou cir-
cunstância. Como é importante orar an-
tes de agir e, agir depois de orar. Lute-
mos contra nós mesmos, contra nossa
carne, contra nosso ego, contra nosso co-
modismo, contra nossa displicência, con-
tra nosso desleixo e contra nosso peca-
do, para podermos utilizar um pouco do
nosso tempo falando com Deus.

O apóstolo Paulo sabedor de que a Rev. Alexandro Luiz Ramos

oração do justo pode muito em seus efei-
tos a ela recorre para que seu ministério
seja realizado com eficiência. “Suplicai
por nós, para que Deus nos abra
porta à palavra”. Esse pedido vem de
alguém que reconhece a importância da
oração da Igreja. Por meio da oração da
Igreja, Deus abriu a porta do cárcere
onde Pedro estava preso (Atos 12:1-18).

Vejam o que Edward Mckendree
Bounds (1838-1913) disse a respeito do
que a igreja de hoje necessita: “O que
hoje a Igreja necessita não é de mais e
melhor maquinismo, de novas organiza-
ções ou mais e novos métodos, mas ho-
mens a quem o Espírito Santo possa usar”
– homens de oração, homens poderosos
na oração. O espírito Santo não se der-
rama através dos métodos, mas por meio
dos homens. Não vem sobre maquina-
ria, mas sobre homens. Não unge pla-
nos, mas homens – homens de oração.

Quando comparamos Colossenses
4:2-4 com Efésios 6:18-20: “com toda
oração e súplica, orando em todo
tempo no Espírito e para isto vigian-
do com toda perseverança e súplica
por todos os santos e também por
mim; para que me seja dada, no abrir
da minha boca, a palavra, para, com
intrepidez, fazer conhecido o misté-
rio do evangelho, pelo qual sou em-
baixador em cadeias, para que, em
Cristo, eu seja ousado para falar,
como me cumpre fazê-lo”.  Percebe-
mos mais uma vez que o apóstolo Paulo
solicita a oração da Igreja em seu favor.

 Precisamos entender que a oração
deve ser uma de nossas prioridades. Por
meio da oração da Igreja, Deus é capaz de
abrir portas para a pregação do evange-
lho. Tanto no texto de Colossenses quanto
no texto de Efésios Paulo pede oração para
que ele possa pregar o evangelho. No tex-
to de Efésios Paulo deseja pregar com “in-
trepidez”; no texto de Colossenses o após-
tolo deseja falar do “mistério” de Cristo.
Em ambos os textos Paulo pede para a Igre-
ja se colocar em oração por ele para que
pudesse pregar o evangelho.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Rose.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir Teixeira;

Próximo domingo: Conceni e Míriam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Luciano e Elizângela;
Quinta-feira, às 20 horas, William
(visitante).

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, dona Rita – essa visita
é juntamente com a SAF; Quinta-fei-
ra, às 14h30, dona Maria Gripe.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Rebeca Dourado;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago de
Souza.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael; dona
Fátima Rodrigues (3039-3196); dona
Hormezinda (3532-2595); dona Lilian
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); Levi,
filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e sr. Antônio,
respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sheilla Kiyomi; Thiago Santos,
neto do sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 47:6-8
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 48:1-14
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 139:23-24
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Wesley
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 4:1-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Porque Ele vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
07/06 Marilene Mendes de Souza ......................................................8145-6506
07/06 Maria Jeane Rodrigues Machado ..............................................9351-2941
07/06 Ernestina Angélica Araújo Lima da Silva ..................................8282-4483
09/06 Maria Cristina Lima Ferreira Araújo .........................................9802-8271
09/06 Wesley Carneiro de Araujo ......................................................8134-9727
09/06 Nisia Divina de Araújo Valeriano ..............................................3354-5671
10/06 Druzila Ramos de Mendonça....................................................3352-8931
10/06 Odete Aranha Cavalcante .......................................................3354-5336
11/06 Marcos Augusto Rios de Cerqueira ..........................................9981-8004
12/06 Mariângela Martins dos Reis ....................................................3435-7560
12/06 Mateus Aranha Breder ............................................................3372-1831
12/06 Eliana Rodrigues Neves Pereira ...............................................9686-9917
13/06 Amélia Rodrigues da Silva .......................................................3354-2035
13/06 Heloysa Hermínia Andrade Ramos ...........................................3353-3740
13/06 Bruna Dias Oliveira .................................................................3397-2501

“Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, Suplicai, ao mesmo
tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de

falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado; para
que eu o manifeste como devo fazer” (Colossenses 4:2-4)
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que eu o manifeste como devo fazer” (Colossenses 4:2-4)

SANTA CEIA
Segundo João Calvino, o grande

reformador da igreja no século XVI, a
Ceia do Senhor nos confere dois be-
nefícios maravilhosos, o primeiro é a
confirmação de que somos de Cristo,
Cristo é nosso. Segundo, não seremos
condenados por nossos pecados:
“Nossa alma pode obter deste sacramen-
to frutos de grande dulçor e consolação,
porque nos apercebemos de que Jesus
Cristo está de tal modo incorporado em
nós, e nós nele, que tudo o que é dele
podemos dizer que é nosso, e tudo o que
é nosso, podemos declarar que é dele.
Por isso ousamos afirmar com seguran-
ça que a vida eterna é nossa e que o
reino dos céus não nos pode ser retira-
do. Por outro lado, podemos asseverar
que não podemos ser condenados por
nossos pecados, porque não são mais
nossos, mas de Cristo”. Portanto, hoje,
no culto à noite vamos participar da
Santa Ceia do Senhor.

CONSELHO
Todos os senhores presbíteros e

pastores estão convocados para uma
reunião do Conselho, próxima sexta-
feira, às 20 horas, em sua sala, para
deliberar sobre diversas questões ad-
ministrativas. Os obreiros das congre-
gações deverão participar de tal reu-
nião munidos de seus relatórios mi-
nisteriais referentes ao segundo tri-
mestre deste ano.

JUNTA DIACONAL
Hoje, depois do culto à noite, na

sala da Classe II, haverá uma reunião
da Junta Diaconal. Não faltem, pois,
serão tomadas decisões importantes
para o salutar andamento dos traba-
lhos.

BATE-PAPO DE CASAIS
Dia 20 deste mês (sábado), à par-

tir das 20 horas, os casais de nossa
igreja estão convidados para reuni-
rem-se na residência do casal, Diác.
Wesley e Tânia, para o segundo Bate-
Papo de Casais deste ano, sob o
tema: Romantismo no Casamento.
Durante o Bate-Papo dos casais ha-
verá uma programação direcionada
para as crianças, no templo de nossa

igreja. Favor efetivar sai inscrição com
a equipe de casais. Vamos com muita
alegria participar. Pedimos a todos os
participantes a observação da pon-
tualidade, a fim de aproveitarmos da
melhor maneira possível o nosso tem-
po. Sairemos da porta do templo às
19h30.

CONSELHO DE ENSINO
Próximo domingo, logo após a

Escola Dominical, haverá uma neces-
sária reunião do Conselho de Ensi-
no. Solicitamos a todos os professo-
res das Classes de Adolescentes, Jo-
vens e Adultos que não faltem, pois,
serão tomadas deliberações impor-
tantes para o bom andamento da
nossa Escola Dominical.

REUNIÃO DEPARTAMENTO DE MIS-
SÕES

Hoje, depois da Escola Dominical,
na sala do Conselho, o Rev. Jefferson
reunir-se-á com o Departamento de
Missões: dona Evaniza, dona Cila, Ev.
Ana Eliza e Carolina Rodrigues.

PMF ARINOS-MG
O Projeto Missionário de Férias –

PMF, nasceu por meio do Marcelo, se-
cretário de missões e evangelismo da
Confederação Nacional de Mocidade,
CNM, em 1998. Foi realizado no Esta-
do do Espírito Santo e na região de
Minas Gerais, mas ficou estagnado. Em
2004,  a CNM por meio da Míriam,
reativou o projeto no Tocantins, junta-
mente com o Elton e o Rev. Laudemiro,
que realizavam um projeto parecido.
O projeto cresceu e, em 2007 chegou
ao Distrito Federal, por meio da CNM e
da Federação de Mocidades do Pres-
bitério de Taguatinga Norte –
FEMOTAN. Em 2009 firmou raízes na
Federação de Mocidades do Presbité-
rio do Distrito Federal – FEMODF. Até
hoje tivemos uma média aproximada
de 80 participantes, por projeto. Jovens
e adultos que entenderam que levar
as boas novas do evangelho é algo
maravilhoso e edificante. De 19 a 25
de julho, O PMF da FEMODF, será reali-
zado na Congregação da 2ª IPT na ci-
dade de Arinos-MG. São basicamente
duas frentes de trabalho: Na Ação So-

ela é justa e eterna! Portanto, ó Deus,
cumpra a tua própria vontade! Não me
abandones, pelo amor de teu bem ama-
do Filho, Jesus Cristo, minha defesa,
meu escudo e minha fortaleza”. Tendo
em vista a relevância da prática da
oração vamos todos participar da reu-
nião de orações que nesta quarta-
feira será dirigida pela SAF.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

do Perfeito Louvor, na sala do Culto
Mirim, após a Escola Dominical; b)
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila e
Wesdna; Próximo domingo: Lílian
Lima e Silvana Pereira; MATERNAL 1
(Manhã e Noite) – Hoje: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves; Próxi-
mo domingo: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; MATERNAL 2 (Manhã e
Noite) – Hoje: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lilian
Silva – noite); Próximo domingo:
Karen Cerqueira e Kataryne Araújo
(Auxiliar: Milena Caires– noite). Ob-
servação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR, nos avise
com antecedência, 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 Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos na
sala do Culto Mirim. Dirigente: Juliana
Souza; História Bíblica: Ev. Ana Eliza.
Hoje também será entregue os
dízimos; d) Juniores: Participarão do
Culto Mirim; e) UCP: Neste mês tere-
mos muitas atividades. Contamos com
a colaboração dos pais em trazer
seus filhos às programações execu-
tadas com muito carinho e dedicação
pela equipe. Fiquem atentos ao ca-
lendário deste mês: 13/06: Tema:
“Tarde criativa”, na residência da
dona Marta, início 11 horas e término
17 horas; 20/06: Tema: “Passapor-
te com brinquedos”, início 20 horas e
término às 22 horas, local: 2ª IPT; f)
Queridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é muito impor-
tante as crianças portarem Bíblias

para participarem das atividades do
Ministério da Infância. Por isso, antes
de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 14/06. Classe I – Presb.
Eliezer; Classe II – Wanildete; Clas-
se III – Pres. Israel; Classe IV –
Presb. Kleber; Classe de Jovens –
Rev. Alexandro; Classe de Adoles-
centes – Cila; Classe de
Catecúmenos – Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

14/06. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 13; Classe de Jo-
vens, Lição nº 6; Classe
decAdolescentes, Lição nº 3; Classe
de Catecúmenos, Lição nº 8.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo Honorato;

Próximo domingo: Presb. Pedro Le-
andro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Leonardo;

Próximo domingo: Diác. Júlio e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wesley, Wander-

lúcio, Elizeu, Sandro, Marcelo. Próxi-
ma semana: Arthur, Diêgo, Moisés C.,
Thiago V., Emanoel.



cial (atendimentos odontológico, médi-
co, estético, psicológico, advocatício,
dentre outros); No Evangelismo (ora-
ção, aconselhamento, divulgação, EBF,
dentre outros). Os irmãos de nossa
igreja que tiverem interesse de partici-
par favor procurar o Presb. Eliézer ou
a diretoria da UMP para fazer a sua ins-
crição.

GINCANA UMP
Próximo domingo, no horário da

Escola Dominical, na sala da UMP, ha-
verá uma Gincana Bíblica no livro de
Esdras. Projeto Frutos da Escola Do-
minical. Recomendamos a leitura do
livro de Esdras ao longo da semana.
Todos os jovens estão convidados.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção da SAF e da Ofici-

na Dorcas, de quarta a sexta-feira da
próxima semana, a partir das 14 ho-
ras, com encerramento no domingo
por ocasião da Escola Dominical, será
realizado um curso para gestantes, na
3ª Congregação da 2ª IPT em Águas
Lindas-GO, cujo obreiro é o Ev. Wilian.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do após-

tolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela pala-
vra de Cristo” (Romanos 10:17). Cre-
mos que Deus somente é conhecido o
suficiente para proporcionar salvação
ao eleito, por meio da fiel pregação da
Escritura. A distribuição das “Biblinhas”
é um meio eficaz para a difusão do
evangelho. Foram impressos 105.000
exemplares das “Biblinhas”. As
“Biblinhas” foram impressas para
que os membros de nossa igreja
evangelizem distribuindo-as a pes-
soas que não conhecem a Cristo. O
material está em um dos aparadores
na saída do nosso templo.

APARELHOS ELETRÔNICOS
O uso de aparelhos eletrônicos:

celulares, tablets, notebooks e afins,
durante os trabalhos na igreja, pre-
judicam a participação. Quanto aos
textos bíblicos e hinos vamos dar pre-
ferência ao uso do livro impresso.
Solicitamos aos pais que não usem e

não permitam que os seus filhos utili-
zem aparelhos eletrônicos durante as
atividades da igreja.

DÍZIMOS E OFERTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o pa-
triarca, pagou o dízimo tirado dos
melhores despojos” (Hebreus 7:4).
É indiscutível e visível as pródigas
bênçãos materiais e financeiras de
Deus em nossas famílias e em nossa
igreja. Deus é o dono do ouro e da
prata, todavia, a igreja vive dos
dízimos e das ofertas. Se toda igreja
fosse dizimista faríamos mais. Louva-
mos a Deus pela fidelidade da maio-
ria, razão pela qual a nossa igreja
oferece todo suporte e conforto ne-
cessário para sustentação e promo-
ção dos nossos trabalhos: alimenta-
ção, material didático, manutenção
dos equipamentos, salários, etc. Que
o Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infi-
éis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de um filho al-

mejado e querido, nasceu na quarta-
feira, próxima passada, o Heitor, fi-
lho do casal, Sheila e Moisés, netinho
dos nossos irmãos, Presb. Saulo e
dona Evaniza. À amada família, os
nossos cumprimentos. “Herança do
Senhor são os filhos” (Salmo 127:3).

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livro, O Chamado ao

Evangelho e a Verdadeira Conver-
são, o pregador e escritor norte-ame-
ricano de nossos dias, o Rev. Paul
Washer salienta que ser Cristão não
é meramente uma questão de se to-
mar uma decisão por Jesus ou virar a
página da vida. É um milagre da gra-
ça no qual um pecador é trazido da
morte para a vida pelo poder de
Deus. De acordo com o autor: “Os te-
mas essenciais que compõem o próprio
cerne do evangelho – justiça de Deus,
depravação total do homem, expiação

pelo sangue, a natureza da verdadeira
conversão, e a base bíblica para a se-
gurança da salvação – estão demasia-
damente ausentes dos púlpitos atuais.
As igrejas reduzem a mensagem do
evangelho a algumas declarações do
credo, ensinam que a conversão é ape-
nas uma decisão humana e pronunci-
am a segurança da salvação para qual-
quer um que tenha feito a “oração do
pecador”. Um livro perscrutador e
edificante. Vale a pena lê-lo.

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

na Congregação em Santa Maria, as-
sistindo pastoralmente aqueles ir-
mãos e na próxima quarta-feira, no
momento do culto estará na 4ª Con-
gregação em Águas Lindas-GO.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 67: Que é vocação efi-

caz? Resposta: Vocação eficaz é a obra
do poder e graça onipotente de Deus,
pela qual (do seu livre e especial amor
para com os eleitos e sem que nada
neles o leve a Isto), Ele, no tempo
aceitável, os convida e atrai a Jesus
Cristo pela sua palavra e pelo seu Es-
pírito, iluminando os seus entendimen-
tos de urna maneira salvadora, reno-
vando e poderosamente determinan-
do as suas vontades, de modo que
eles, embora em si mortos no pecado,
tornam-se por isso prontos e capazes
de livremente responder à sua chama-
da e de aceitar e abraçar a graça nela
oferecida e comunicada. Referências:
Ezequiel 11:19; João 6:44-45; Atos
26:18; Romanos 9:11; 1ª Coríntios
5:20, 6:2; Efésios 1:18-20; Filipenses
2:13; 1ª Tessalonicenses 2:13-14; 1ª
Timóteo 1:8-9 e Tito 3:4-5.

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 seguin-
te link: http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
O Estudo Bíblico é o meio pelo  qual

Deus fala ao coração do crente. Mui-
tas vezes, ensinando-o como desfru-
tar do Seu poder e da Sua misericór-
dia. Ou, às vezes, advertindo o cren-
te sobre negligências ou displicênci-
as prejudiciais ao devido e necessá-
rio crescimento espiritual. Estamos
estudando o livro do profeta Amós. O
texto de estudo desta semana será
Amós 7:10-17. Vamos todos desfru-
tar desta bem-aventurança, partici-
pando do estudo bíblico, quarta-fei-
ra. Nesta semana, sob a ministração
do Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
O exercício da oração é uma bên-

ção para o cristão. A todo instante
somos surpreendidos por situações
altamente complexas e dolorosas. Na
verdade Cristo já havia nos alertado
sobre essa dinâmica do sofrimento:
“Estas coisas vos tenho dito para
que tenhais paz em mim. No mun-
do, passais por aflições; mas tende
bom ânimo; eu venci o mundo”
(João 16:33). Deus não nos livra dos
sofrimentos, mas nos conforta e con-
cede-nos a sua graça para vencermos
as aflições. Em seu “Getsêmani pes-
soal”, O Rev. Martinho Lutero alçou a
voz aos céus e disse: “Ó Deus, Deus
Todo-poderoso e eterno! Quão horrível
é o mundo! Veja como a sua boca se
abre para me engolir, e quão pequena é
a minha fé em Ti!… Se depender da for-
ça deste mundo, tudo está acabado. Ó
meu Deus! Ajuda-me contra toda a sa-
bedoria deste mundo. Faça isso, Te im-
ploro; a obra não é minha, mas tua e,
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Amós 7:10-17. Vamos todos desfru-
tar desta bem-aventurança, partici-
pando do estudo bíblico, quarta-fei-
ra. Nesta semana, sob a ministração
do Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
O exercício da oração é uma bên-

ção para o cristão. A todo instante
somos surpreendidos por situações
altamente complexas e dolorosas. Na
verdade Cristo já havia nos alertado
sobre essa dinâmica do sofrimento:
“Estas coisas vos tenho dito para
que tenhais paz em mim. No mun-
do, passais por aflições; mas tende
bom ânimo; eu venci o mundo”
(João 16:33). Deus não nos livra dos
sofrimentos, mas nos conforta e con-
cede-nos a sua graça para vencermos
as aflições. Em seu “Getsêmani pes-
soal”, O Rev. Martinho Lutero alçou a
voz aos céus e disse: “Ó Deus, Deus
Todo-poderoso e eterno! Quão horrível
é o mundo! Veja como a sua boca se
abre para me engolir, e quão pequena é
a minha fé em Ti!… Se depender da for-
ça deste mundo, tudo está acabado. Ó
meu Deus! Ajuda-me contra toda a sa-
bedoria deste mundo. Faça isso, Te im-
ploro; a obra não é minha, mas tua e,



Pastoral

A importância da Oração

O apóstolo Paulo sabedor da impor-
tância da oração, recomendou aos ir-
mãos a perseverarem em oração. Per-
severança para nós deve soar no míni-
mo como um ato de constância, algo que
deve ser cultivado continuamente. Tome-
mos como exemplo um atleta. Seu trei-
namento deve obedecer certas regras e
não pode ser realizado de qualquer for-
ma. Além disso, é necessário haver cons-
tância no seu treinamento para que ele
alcance seu objetivo. No exercício da ora-
ção, também, tem de haver constância,
pois, por meio dela, Deus pode tornar
possíveis alguns de nossos objetivos.

Não raras às vezes, temos nos es-
quecido desse elemento tão importante
na vida de oração, perseverança. Isso
requer de nós, pelo menos, investimento
do nosso tempo. Vivemos com tanta pres-
sa que o maior tempo que gastamos oran-
do é no momento das nossas refeições e,
isso, quando oramos. Se não temos tem-
po para outras coisas quem dirá para a
oração. Mas se quisermos dar ouvidos às
orientações bíblicas dadas pelo apóstolo
Paulo, precisamos criar um espaço espe-
cial em nossa agenda para a oração.

É preciso atentar, também, para um
detalhe sutil neste texto, a saber, a oração
deve preceder qualquer ação: “perseverai
na oração, vigiando com ações de gra-
ças”. Orar em primeiro lugar, agir em se-
gundo. Essa ordem deve ser considerada.
Como é importante ter nossas ações, deci-
sões e iniciativas precedidas pela oração.
Lembram-se de Neemias? Todas as suas
decisões foram tomadas depois de buscar
a orientação de Deus em oração.

Geralmente nós só oramos antes de
tomarmos aquelas decisões que julgamos
muito importantes, mas quão bom seria
se orássemos sempre para Deus nos ori-
entar em toda e qualquer situação ou cir-
cunstância. Como é importante orar an-
tes de agir e, agir depois de orar. Lute-
mos contra nós mesmos, contra nossa
carne, contra nosso ego, contra nosso co-
modismo, contra nossa displicência, con-
tra nosso desleixo e contra nosso peca-
do, para podermos utilizar um pouco do
nosso tempo falando com Deus.

O apóstolo Paulo sabedor de que a Rev. Alexandro Luiz Ramos

oração do justo pode muito em seus efei-
tos a ela recorre para que seu ministério
seja realizado com eficiência. “Suplicai
por nós, para que Deus nos abra
porta à palavra”. Esse pedido vem de
alguém que reconhece a importância da
oração da Igreja. Por meio da oração da
Igreja, Deus abriu a porta do cárcere
onde Pedro estava preso (Atos 12:1-18).

Vejam o que Edward Mckendree
Bounds (1838-1913) disse a respeito do
que a igreja de hoje necessita: “O que
hoje a Igreja necessita não é de mais e
melhor maquinismo, de novas organiza-
ções ou mais e novos métodos, mas ho-
mens a quem o Espírito Santo possa usar”
– homens de oração, homens poderosos
na oração. O espírito Santo não se der-
rama através dos métodos, mas por meio
dos homens. Não vem sobre maquina-
ria, mas sobre homens. Não unge pla-
nos, mas homens – homens de oração.

Quando comparamos Colossenses
4:2-4 com Efésios 6:18-20: “com toda
oração e súplica, orando em todo
tempo no Espírito e para isto vigian-
do com toda perseverança e súplica
por todos os santos e também por
mim; para que me seja dada, no abrir
da minha boca, a palavra, para, com
intrepidez, fazer conhecido o misté-
rio do evangelho, pelo qual sou em-
baixador em cadeias, para que, em
Cristo, eu seja ousado para falar,
como me cumpre fazê-lo”.  Percebe-
mos mais uma vez que o apóstolo Paulo
solicita a oração da Igreja em seu favor.

 Precisamos entender que a oração
deve ser uma de nossas prioridades. Por
meio da oração da Igreja, Deus é capaz de
abrir portas para a pregação do evange-
lho. Tanto no texto de Colossenses quanto
no texto de Efésios Paulo pede oração para
que ele possa pregar o evangelho. No tex-
to de Efésios Paulo deseja pregar com “in-
trepidez”; no texto de Colossenses o após-
tolo deseja falar do “mistério” de Cristo.
Em ambos os textos Paulo pede para a Igre-
ja se colocar em oração por ele para que
pudesse pregar o evangelho.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Rose.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir Teixeira;

Próximo domingo: Conceni e Míriam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Luciano e Elizângela;
Quinta-feira, às 20 horas, William
(visitante).

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, dona Rita – essa visita
é juntamente com a SAF; Quinta-fei-
ra, às 14h30, dona Maria Gripe.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Rebeca Dourado;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago de
Souza.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael; dona
Fátima Rodrigues (3039-3196); dona
Hormezinda (3532-2595); dona Lilian
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); Levi,
filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e sr. Antônio,
respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sheilla Kiyomi; Thiago Santos,
neto do sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 47:6-8
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 48:1-14
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 139:23-24
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Wesley
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 4:1-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Porque Ele vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
07/06 Marilene Mendes de Souza ......................................................8145-6506
07/06 Maria Jeane Rodrigues Machado ..............................................9351-2941
07/06 Ernestina Angélica Araújo Lima da Silva ..................................8282-4483
09/06 Maria Cristina Lima Ferreira Araújo .........................................9802-8271
09/06 Wesley Carneiro de Araujo ......................................................8134-9727
09/06 Nisia Divina de Araújo Valeriano ..............................................3354-5671
10/06 Druzila Ramos de Mendonça....................................................3352-8931
10/06 Odete Aranha Cavalcante .......................................................3354-5336
11/06 Marcos Augusto Rios de Cerqueira ..........................................9981-8004
12/06 Mariângela Martins dos Reis ....................................................3435-7560
12/06 Mateus Aranha Breder ............................................................3372-1831
12/06 Eliana Rodrigues Neves Pereira ...............................................9686-9917
13/06 Amélia Rodrigues da Silva .......................................................3354-2035
13/06 Heloysa Hermínia Andrade Ramos ...........................................3353-3740
13/06 Bruna Dias Oliveira .................................................................3397-2501

“Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, Suplicai, ao mesmo
tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de

falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado; para
que eu o manifeste como devo fazer” (Colossenses 4:2-4)

SANTA CEIA
Segundo João Calvino, o grande

reformador da igreja no século XVI, a
Ceia do Senhor nos confere dois be-
nefícios maravilhosos, o primeiro é a
confirmação de que somos de Cristo,
Cristo é nosso. Segundo, não seremos
condenados por nossos pecados:
“Nossa alma pode obter deste sacramen-
to frutos de grande dulçor e consolação,
porque nos apercebemos de que Jesus
Cristo está de tal modo incorporado em
nós, e nós nele, que tudo o que é dele
podemos dizer que é nosso, e tudo o que
é nosso, podemos declarar que é dele.
Por isso ousamos afirmar com seguran-
ça que a vida eterna é nossa e que o
reino dos céus não nos pode ser retira-
do. Por outro lado, podemos asseverar
que não podemos ser condenados por
nossos pecados, porque não são mais
nossos, mas de Cristo”. Portanto, hoje,
no culto à noite vamos participar da
Santa Ceia do Senhor.

CONSELHO
Todos os senhores presbíteros e

pastores estão convocados para uma
reunião do Conselho, próxima sexta-
feira, às 20 horas, em sua sala, para
deliberar sobre diversas questões ad-
ministrativas. Os obreiros das congre-
gações deverão participar de tal reu-
nião munidos de seus relatórios mi-
nisteriais referentes ao segundo tri-
mestre deste ano.

JUNTA DIACONAL
Hoje, depois do culto à noite, na

sala da Classe II, haverá uma reunião
da Junta Diaconal. Não faltem, pois,
serão tomadas decisões importantes
para o salutar andamento dos traba-
lhos.

BATE-PAPO DE CASAIS
Dia 20 deste mês (sábado), à par-

tir das 20 horas, os casais de nossa
igreja estão convidados para reuni-
rem-se na residência do casal, Diác.
Wesley e Tânia, para o segundo Bate-
Papo de Casais deste ano, sob o
tema: Romantismo no Casamento.
Durante o Bate-Papo dos casais ha-
verá uma programação direcionada
para as crianças, no templo de nossa

igreja. Favor efetivar sai inscrição com
a equipe de casais. Vamos com muita
alegria participar. Pedimos a todos os
participantes a observação da pon-
tualidade, a fim de aproveitarmos da
melhor maneira possível o nosso tem-
po. Sairemos da porta do templo às
19h30.

CONSELHO DE ENSINO
Próximo domingo, logo após a

Escola Dominical, haverá uma neces-
sária reunião do Conselho de Ensi-
no. Solicitamos a todos os professo-
res das Classes de Adolescentes, Jo-
vens e Adultos que não faltem, pois,
serão tomadas deliberações impor-
tantes para o bom andamento da
nossa Escola Dominical.

REUNIÃO DEPARTAMENTO DE MIS-
SÕES

Hoje, depois da Escola Dominical,
na sala do Conselho, o Rev. Jefferson
reunir-se-á com o Departamento de
Missões: dona Evaniza, dona Cila, Ev.
Ana Eliza e Carolina Rodrigues.

PMF ARINOS-MG
O Projeto Missionário de Férias –

PMF, nasceu por meio do Marcelo, se-
cretário de missões e evangelismo da
Confederação Nacional de Mocidade,
CNM, em 1998. Foi realizado no Esta-
do do Espírito Santo e na região de
Minas Gerais, mas ficou estagnado. Em
2004,  a CNM por meio da Míriam,
reativou o projeto no Tocantins, junta-
mente com o Elton e o Rev. Laudemiro,
que realizavam um projeto parecido.
O projeto cresceu e, em 2007 chegou
ao Distrito Federal, por meio da CNM e
da Federação de Mocidades do Pres-
bitério de Taguatinga Norte –
FEMOTAN. Em 2009 firmou raízes na
Federação de Mocidades do Presbité-
rio do Distrito Federal – FEMODF. Até
hoje tivemos uma média aproximada
de 80 participantes, por projeto. Jovens
e adultos que entenderam que levar
as boas novas do evangelho é algo
maravilhoso e edificante. De 19 a 25
de julho, O PMF da FEMODF, será reali-
zado na Congregação da 2ª IPT na ci-
dade de Arinos-MG. São basicamente
duas frentes de trabalho: Na Ação So-

ela é justa e eterna! Portanto, ó Deus,
cumpra a tua própria vontade! Não me
abandones, pelo amor de teu bem ama-
do Filho, Jesus Cristo, minha defesa,
meu escudo e minha fortaleza”. Tendo
em vista a relevância da prática da
oração vamos todos participar da reu-
nião de orações que nesta quarta-
feira será dirigida pela SAF.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

do Perfeito Louvor, na sala do Culto
Mirim, após a Escola Dominical; b)
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila e
Wesdna; Próximo domingo: Lílian
Lima e Silvana Pereira; MATERNAL 1
(Manhã e Noite) – Hoje: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves; Próxi-
mo domingo: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; MATERNAL 2 (Manhã e
Noite) – Hoje: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lilian
Silva – noite); Próximo domingo:
Karen Cerqueira e Kataryne Araújo
(Auxiliar: Milena Caires– noite). Ob-
servação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR, nos avise
com antecedência, 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 Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos na
sala do Culto Mirim. Dirigente: Juliana
Souza; História Bíblica: Ev. Ana Eliza.
Hoje também será entregue os
dízimos; d) Juniores: Participarão do
Culto Mirim; e) UCP: Neste mês tere-
mos muitas atividades. Contamos com
a colaboração dos pais em trazer
seus filhos às programações execu-
tadas com muito carinho e dedicação
pela equipe. Fiquem atentos ao ca-
lendário deste mês: 13/06: Tema:
“Tarde criativa”, na residência da
dona Marta, início 11 horas e término
17 horas; 20/06: Tema: “Passapor-
te com brinquedos”, início 20 horas e
término às 22 horas, local: 2ª IPT; f)
Queridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é muito impor-
tante as crianças portarem Bíblias

para participarem das atividades do
Ministério da Infância. Por isso, antes
de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 14/06. Classe I – Presb.
Eliezer; Classe II – Wanildete; Clas-
se III – Pres. Israel; Classe IV –
Presb. Kleber; Classe de Jovens –
Rev. Alexandro; Classe de Adoles-
centes – Cila; Classe de
Catecúmenos – Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

14/06. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 13; Classe de Jo-
vens, Lição nº 6; Classe
decAdolescentes, Lição nº 3; Classe
de Catecúmenos, Lição nº 8.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo Honorato;

Próximo domingo: Presb. Pedro Le-
andro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Leonardo;

Próximo domingo: Diác. Júlio e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wesley, Wander-

lúcio, Elizeu, Sandro, Marcelo. Próxi-
ma semana: Arthur, Diêgo, Moisés C.,
Thiago V., Emanoel.
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A importância da Oração

O apóstolo Paulo sabedor da impor-
tância da oração, recomendou aos ir-
mãos a perseverarem em oração. Per-
severança para nós deve soar no míni-
mo como um ato de constância, algo que
deve ser cultivado continuamente. Tome-
mos como exemplo um atleta. Seu trei-
namento deve obedecer certas regras e
não pode ser realizado de qualquer for-
ma. Além disso, é necessário haver cons-
tância no seu treinamento para que ele
alcance seu objetivo. No exercício da ora-
ção, também, tem de haver constância,
pois, por meio dela, Deus pode tornar
possíveis alguns de nossos objetivos.

Não raras às vezes, temos nos es-
quecido desse elemento tão importante
na vida de oração, perseverança. Isso
requer de nós, pelo menos, investimento
do nosso tempo. Vivemos com tanta pres-
sa que o maior tempo que gastamos oran-
do é no momento das nossas refeições e,
isso, quando oramos. Se não temos tem-
po para outras coisas quem dirá para a
oração. Mas se quisermos dar ouvidos às
orientações bíblicas dadas pelo apóstolo
Paulo, precisamos criar um espaço espe-
cial em nossa agenda para a oração.

É preciso atentar, também, para um
detalhe sutil neste texto, a saber, a oração
deve preceder qualquer ação: “perseverai
na oração, vigiando com ações de gra-
ças”. Orar em primeiro lugar, agir em se-
gundo. Essa ordem deve ser considerada.
Como é importante ter nossas ações, deci-
sões e iniciativas precedidas pela oração.
Lembram-se de Neemias? Todas as suas
decisões foram tomadas depois de buscar
a orientação de Deus em oração.

Geralmente nós só oramos antes de
tomarmos aquelas decisões que julgamos
muito importantes, mas quão bom seria
se orássemos sempre para Deus nos ori-
entar em toda e qualquer situação ou cir-
cunstância. Como é importante orar an-
tes de agir e, agir depois de orar. Lute-
mos contra nós mesmos, contra nossa
carne, contra nosso ego, contra nosso co-
modismo, contra nossa displicência, con-
tra nosso desleixo e contra nosso peca-
do, para podermos utilizar um pouco do
nosso tempo falando com Deus.

O apóstolo Paulo sabedor de que a Rev. Alexandro Luiz Ramos

oração do justo pode muito em seus efei-
tos a ela recorre para que seu ministério
seja realizado com eficiência. “Suplicai
por nós, para que Deus nos abra
porta à palavra”. Esse pedido vem de
alguém que reconhece a importância da
oração da Igreja. Por meio da oração da
Igreja, Deus abriu a porta do cárcere
onde Pedro estava preso (Atos 12:1-18).

Vejam o que Edward Mckendree
Bounds (1838-1913) disse a respeito do
que a igreja de hoje necessita: “O que
hoje a Igreja necessita não é de mais e
melhor maquinismo, de novas organiza-
ções ou mais e novos métodos, mas ho-
mens a quem o Espírito Santo possa usar”
– homens de oração, homens poderosos
na oração. O espírito Santo não se der-
rama através dos métodos, mas por meio
dos homens. Não vem sobre maquina-
ria, mas sobre homens. Não unge pla-
nos, mas homens – homens de oração.

Quando comparamos Colossenses
4:2-4 com Efésios 6:18-20: “com toda
oração e súplica, orando em todo
tempo no Espírito e para isto vigian-
do com toda perseverança e súplica
por todos os santos e também por
mim; para que me seja dada, no abrir
da minha boca, a palavra, para, com
intrepidez, fazer conhecido o misté-
rio do evangelho, pelo qual sou em-
baixador em cadeias, para que, em
Cristo, eu seja ousado para falar,
como me cumpre fazê-lo”.  Percebe-
mos mais uma vez que o apóstolo Paulo
solicita a oração da Igreja em seu favor.

 Precisamos entender que a oração
deve ser uma de nossas prioridades. Por
meio da oração da Igreja, Deus é capaz de
abrir portas para a pregação do evange-
lho. Tanto no texto de Colossenses quanto
no texto de Efésios Paulo pede oração para
que ele possa pregar o evangelho. No tex-
to de Efésios Paulo deseja pregar com “in-
trepidez”; no texto de Colossenses o após-
tolo deseja falar do “mistério” de Cristo.
Em ambos os textos Paulo pede para a Igre-
ja se colocar em oração por ele para que
pudesse pregar o evangelho.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Rose.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir Teixeira;

Próximo domingo: Conceni e Míriam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Luciano e Elizângela;
Quinta-feira, às 20 horas, William
(visitante).

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, dona Rita – essa visita
é juntamente com a SAF; Quinta-fei-
ra, às 14h30, dona Maria Gripe.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Rebeca Dourado;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago de
Souza.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael; dona
Fátima Rodrigues (3039-3196); dona
Hormezinda (3532-2595); dona Lilian
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); Levi,
filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e sr. Antônio,
respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sheilla Kiyomi; Thiago Santos,
neto do sr. Fernando Vieira.
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Salmo 139:23-24
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Wesley
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 4:1-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Porque Ele vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
07/06 Marilene Mendes de Souza ......................................................8145-6506
07/06 Maria Jeane Rodrigues Machado ..............................................9351-2941
07/06 Ernestina Angélica Araújo Lima da Silva ..................................8282-4483
09/06 Maria Cristina Lima Ferreira Araújo .........................................9802-8271
09/06 Wesley Carneiro de Araujo ......................................................8134-9727
09/06 Nisia Divina de Araújo Valeriano ..............................................3354-5671
10/06 Druzila Ramos de Mendonça....................................................3352-8931
10/06 Odete Aranha Cavalcante .......................................................3354-5336
11/06 Marcos Augusto Rios de Cerqueira ..........................................9981-8004
12/06 Mariângela Martins dos Reis ....................................................3435-7560
12/06 Mateus Aranha Breder ............................................................3372-1831
12/06 Eliana Rodrigues Neves Pereira ...............................................9686-9917
13/06 Amélia Rodrigues da Silva .......................................................3354-2035
13/06 Heloysa Hermínia Andrade Ramos ...........................................3353-3740
13/06 Bruna Dias Oliveira .................................................................3397-2501

“Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, Suplicai, ao mesmo
tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de

falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado; para
que eu o manifeste como devo fazer” (Colossenses 4:2-4)


