
PASTORES:
Rev. Jefferson Batista Neres (Efetivo) ........................... 3963-7922 – 8272-1211
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Joel Nogueira .................................................................................... 3039-5583
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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
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José Cláudio de Andrade ............. 3397-5129
José Francelino Pereira Júnior ..... 4101-7867

Júlio Bastos de Araújo ................ 9918-8131
Lúcio Marciel Pereira .................. 8521-1048
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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
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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

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

Uma Família, acolhendo pessoas e
famílias, no amor de Cristo
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Pastoral
Grande ou Pequena Fé?

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 28:7
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 27:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 31:9-10
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a)  Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 1:4-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d)  Hino Congregacional nº 221
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Para ser cristão é preciso ter fé!
Para ser um cidadão do Reino de Deus
é preciso ir além do que normalmente
se espera, ou do que se calcule que
possa ir. As Escrituras asseveram:
“sem fé é impossível agradar a
Deus” (Hebreus 11:6). Diante dos
grandes desafios da vida e do serviço
cristão, os discípulos pediram a Jesus
que lhes aumentasse a fé.

A fé é uma dádiva de Deus. Na
narrativa de Lucas 17:1-10, os discí-
pulos de Jesus reconheceram que, so-
mente Deus pode trazer ao coração
humano uma disposição tão intensa e
desprovida de segundas intenções pelo
serviço no Reino. Dada a grande difi-
culdade que é viver retamente, em
santidade bíblica, e perdoar nosso se-
melhante quantas vezes esse perdão
nos for requerido, eles se rendem Àque-
le que é o Doador da verdadeira fé:
“Aumenta-nos a fé”.

A fé deve ser almejada e soli-
citada. Eles reconheceram o quanto
careciam de Jesus e de Sua graça; o
quão despreparados e inadequados
eram para serem servos genuinamen-
te consagrados; enxergaram a pró-
pria limitação; se viram incapazes de
servir a Deus sem uma preparação
feita pelo próprio Deus em suas vi-
das. “Aumenta-nos a fé”, é o grito
de um coração desesperado pela pre-
sença sustentadora do Pai; é o cla-
mor angustiado daqueles que reco-
nhecem não ser absolutamente nada Rev. Jefferson Batista Neres

diante da grandeza, poder, amor e
santidade de Deus! Charles Hodge,
pastor, professor e escritor norte
americano do século XVIII, disse:
“Não há nenhum mérito em crer.
Trata-se apenas do ato de receber
um favor oferecido”.

Deus se agrada do exercício
da fé. Jesus está disposto a derra-
mar fé sem medida em nossos cora-
ções. Um pensador anônimo disse:
“a fé está morta para a dúvida, sur-
da para o desânimo e cega para as
impossibilidades”. Jesus diz que se
tivermos uma fé do tamanho de um
grão de mostarda, poderemos trans-
portar montes, mas muitos crentes
estão pensando que é preciso ter
uma fé do tamanho de um monte
para mover um grão de mostarda. A
vontade de Deus é que Seus servos
confiem inteiramente nEle.

Que Deus nos ajude a exerci-
tarmos uma fé do tamanho de um
grão de mostarda. Se a nossa fé
chegar a atingir o tamanho de um
grão de mostarda e a plantarmos
no fértil solo da vontade divina, os
resultados serão impressionantes,
como impressionante é o tamanho
da planta que procede de uma se-
mente tão minúscula! O puritano
Richard Sibbes disse: “Quanto mai-
or a fé que levarmos a Cristo, mai-
or a medida que dEle obteremos”.

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Alenir; Próxi-

mo domingo: Márcia e Rosângela.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Quin-

ta-feira, às 14h30, dona Lília
Maciel.

Do Rev. Alexandro – Quinta-
feira, às 20 horas, Gustavo Men-
des; Sexta-feira, às 20 horas,
Emanoel Júnior.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Daniel
Lima; Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Lilian Maciel; dona Maria Bernardina,
mãe da Mírian; 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, res-
pectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rafael, Alyne e Júnior, so-
brinhos da dona Eliana; Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi; sr. Fernando Vieira.

Aniversariantes da Semana
20/04 Gustavo Soares de Sousa .......................................................3358-7937
20/04 Cleusa Cardoso Ramos ...........................................................9924-8164
20/04 Maria da Graça Lima Rodrigues ...............................................9985-6398
21/04 Lara Silva de Almeida .............................................................9975-0952
21/04 Júlia Martins ..........................................................................................
22/04 Arthur Vieira Figueiredo ..........................................................9153-6469
23/04 Izaías Lopes Cabral Filho ........................................................8117-9365
23/04 Janaína Amaral Barbosa ........................................................................
23/04 Maria Luiza Viana Mendes .......................................................8438-1914
25/04 Vera Lucia Vidal .....................................................................................

“Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé.
Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de

mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no
mar; e ela vos obedecerá” (Lucas 17:5-6)
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GRUPO EME
Conforme o nosso Plano de Ação,

entre os dias 16 e 18 de maio rece-
beremos em nossa igreja o Grupo
EME. Durante a permanência do re-
ferido Grupo em nossa igreja have-
rá a necessidade de hospedar al-
guns de seus membros nas residên-
cias dos irmãos. Os que puderem
ajudar favor procurar a Comissão de
Recepção Presbs.: Eliezer e
Sóstenes; Membros: Diác. Rodrigo,
Presb. Lusérgio. Márcia, Rosângela,
Ivo e Vânia, Wanildete, Allysson.

PIQUEUPA
Amanhã, no Sítio Maranata ocor-

rerá o PiqueUPA. Serão momentos
de devoção, lazer e muita comunhão
dos nossos adolescentes. O ônibus
sairá da porta do templo, pontual-
mente, às 7h30, por isso solicita-
mos aos adolescentes que cheguem
com dez minutos de antecedência.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
“Com efeito, grandes cousas

fez o Senhor por nós; por isso
estamos alegres” (Salmo 126:3).
Próxima quinta-feira, às 20 horas,
na residência do casal, nossos ir-
mãos em Cristo, Presb. Pedro e dona
Mariinha, na QNL 8, Bloco “E”, Casa
10, Fone: 3562-2702, haverá um
culto de ação de graças promovido
pela UPH. Sairemos da porta do tem-
plo às 19h30. Toda a igreja está
convidada.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical, haverá o momento para a
participação individual de cada ir-
mão desta igreja no importante,
necessário e gratificante ministério

missionário. Vamos todos, com ale-
gria e entusiasmo, participar de tão
relevante ministério.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Dominical,

em sua sala, haverá uma breve reu-
nião do Conselho. Todos os pastores
e presbíteros estão convocados.

DEPARTAMENTAL SAF
Próximo sábado, às 15 horas, na

residência da sócia irmã Graça, na
Chácara 122, Lote B3, Colônia Agrí-
cola Samambaia, Telefone 3376-
2485, haverá a Departamental con-
junta da SAF.

REUNIÃO UPH
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, na sala da Classe I, haverá uma
reunião entre a diretoria da UPH e
os relatores dos seus departamen-
tos.

“CASA CHEIA” – UMP
Hoje, após o culto, haverá mais

um “Casa Cheia” da UMP, na resi-
dência do Arthur Kishima, localiza-
da na QNE 8, Casa 14, Taguatinga
Norte. Todos os jovens estão con-
vocados.

UMP
Próximo sábado às 20 horas,

acontecerá um debate sobre o tema
IDOLATRIA. Estarão conosco os jo-
vens da IP Brazlândia e da 4ª Con-
gregação Presbiteriana de Águas
Lindas. Em execução do Projeto
Ezequiel. Todos os jovens estão
convidados.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
O aniversário da Congregação

Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lílian
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 Infan-
til: Hoje, após o momento de
cânticos: Victória Couto e Beatriz
Machado; próximo domingo: Évila
Cavalcante e Arthur Kishima; d)
Juniores: Hoje participarão do culto
no templo. Peguem suas cadernetas;
e) UCP: Convidamos a todas as cri-
anças para a próxima programação
da UCP, acontecerá no próximo sá-
bado, às 20 horas, no Salão Branco.
O tema será: “Conhecendo as na-
ções indígenas.” Desafio: As crian-
ças terão que vir caracterizados de
índios. Convide seus amiguinhos; f)
Queridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bíbli-
as 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 26/04. Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Presb. Kleber;
Classe III – Presb. Cícero; Classe
IV – Presb. Pedro; Classe V – Diác.
Sandro; Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Classe de Adolescentes

– Vanessa; Classe de Catecúmenos
– Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

26/04. Classes de Adultos: Classe
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go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác.

Arthur; Próximo domingo: Diác.
Júlio e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próxi-

mo domingo: Pres. Fernando e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Thiago V., Antônio N., Geazi, J. Cláu-
dio. Próxima semana: Diêgo,
Moisés F., Demetrius, Ataliba, William.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domingo:

Rosana.



em Garapuava-MG, marcado para o
próximo final de semana foi adiado
para o dia 9 de maio.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do após-

tolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela pa-
lavra de Cristo” (Romanos 10:17).
Cremos que Deus somente é conhe-
cido o suficiente para proporcionar
salvação ao eleito, por meio da fiel
pregação da Escritura. A distribui-
ção 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 dis-
tribuindo-as a pessoas que não
conhecem a Cristo. O material está
em um dos aparadores na saída do
nosso templo.

DÍZIMOS E OFERTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tirado
dos melhores despojos” (Hebreus
7:4). É indiscutível e visível as pró-
digas bênçãos materiais e financei-
ras 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. Louvamos a Deus pela fideli-
dade da maioria, razão pela qual a
nossa igreja oferece todo suporte e
conforto necessário para sustenta-
ção e promoção dos nossos traba-
lhos: alimentação, material didáti-
co, manutenção dos equipamentos,
salários, etc. Que o Deus Provedor
continue com as suas bênçãos re-

pousadas 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.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em A Grande Comissão, o Rev.

Michael Horton defende que Deus
não se fez carne e não sofreu ver-
gonhosa morte pelas nossas mãos
para que pudéssemos ter proprie-
dades, programas atraentes e gran-
des orçamentos para a igreja. Está
em andamento algo mais profundo,
mais radical. Mas do que se trata?
Este livro está dividido em três se-
ções: A Primeira parte focaliza “A
grande proclamação”. A Grande Co-
missão começa com um triunfante
anúncio de que toda a autoridade
nos céus e na terra pertence a Je-
sus Cristo. A Segunda parte exami-
na “Os termos da missão”, que se
acham no centro da Grande Comis-
são. A Terceira parte investiga “O
plano estratégico”, que Jesus inclui
em seu mandato. “Uma rigorosa,
mas acessível exegese da Grande
Comissão e da cultura ocidental.
Diante de pressões sociais os evan-
gélicos recuam no cumprimento de
sua missão ou vão em frente com
empreendimentos missionários de-
feituosos, desvinculados da teolo-
gia e do discipulado, obcecados
com resultados numéricos“. Con-
tra esse cenário, Horton nos con-
voca para recuperarmos o entendi-
mento bíblico de missão e restaurar
sua centralidade na vida da igreja.
A Grande Comissão contém análise
perspicaz e orientação pastoral. Eu
o recomendo com entusiasmo.

REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, no momento do culto,

o Rev. José Marcos estará na 4ª
Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente aqueles ir-
mãos; b) Na próxima quarta-feira,
no momento do culto estará na 3ª
Congregação em Águas Lindas-GO.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 60: Poderão ser sal-

vos por viver segundo a luz da na-
tureza aqueles que nunca ouviram
o Evangelho e por conseguinte não
conhecem a Jesus Cristo, nem nEle
crêem? Resposta: Aqueles que nun-
ca ouviram o Evangelho e não co-
nhecem a Jesus Cristo, nem nEle
crêem, não poderão se salvar, por
mais diligentes que sejam em con-
formar as suas vidas à luz da natu-
reza, ou às leis da religião que pro-
fessam; nem há salvação em ne-
nhum outro, senão em Cristo, que é
o único Salvador do seu corpo, a
Igreja. Referências: João 4:22;
Atos 4:12; Romanos 2:14-15 e
10:14; Efésios 2:12 e 5:23.

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 Bíblia é a revelação escrita de

Deus aos homens. Não há outra fon-
te mais confiável e fidedigna do que
as Escrituras. Não precisamos de
uma revelação a mais. Iniciamos o
estudo bíblico no livro profético de
Amós. O texto de estudo desta se-
mana será Amós 4:4-13. Portanto,
vamos todos participar de tamanha
bem-aventurança, que nesta quar-
ta-feira será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

ORAÇÃO
A oração é um meio de graça.

Quando nos dobramos em oração
compreendemos a majestade de Deus
e a limitação humana. Precisamos
orar. Portanto, vamos todos partici-
par da reunião de orações, que nes-
ta quarta-feira será dirigida pela UPA.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Ensaio, hoje,

na sala do Culto Mirim, após a Escola
Dominical; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Lílian Lima e Silvana Pereira;
Próximo domingo: Karine e Noraci;
MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Janete Crivelaro e Jaciara Gonçalves;
Próximo domingo: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; MATERNAL 2 (Manhã
e Noite) – Hoje: Kamila Santiago e
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Pastoral
Grande ou Pequena Fé?

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 28:7
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 27:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 31:9-10
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a)  Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 1:4-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d)  Hino Congregacional nº 221
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Para ser cristão é preciso ter fé!
Para ser um cidadão do Reino de Deus
é preciso ir além do que normalmente
se espera, ou do que se calcule que
possa ir. As Escrituras asseveram:
“sem fé é impossível agradar a
Deus” (Hebreus 11:6). Diante dos
grandes desafios da vida e do serviço
cristão, os discípulos pediram a Jesus
que lhes aumentasse a fé.

A fé é uma dádiva de Deus. Na
narrativa de Lucas 17:1-10, os discí-
pulos de Jesus reconheceram que, so-
mente Deus pode trazer ao coração
humano uma disposição tão intensa e
desprovida de segundas intenções pelo
serviço no Reino. Dada a grande difi-
culdade que é viver retamente, em
santidade bíblica, e perdoar nosso se-
melhante quantas vezes esse perdão
nos for requerido, eles se rendem Àque-
le que é o Doador da verdadeira fé:
“Aumenta-nos a fé”.

A fé deve ser almejada e soli-
citada. Eles reconheceram o quanto
careciam de Jesus e de Sua graça; o
quão despreparados e inadequados
eram para serem servos genuinamen-
te consagrados; enxergaram a pró-
pria limitação; se viram incapazes de
servir a Deus sem uma preparação
feita pelo próprio Deus em suas vi-
das. “Aumenta-nos a fé”, é o grito
de um coração desesperado pela pre-
sença sustentadora do Pai; é o cla-
mor angustiado daqueles que reco-
nhecem não ser absolutamente nada Rev. Jefferson Batista Neres

diante da grandeza, poder, amor e
santidade de Deus! Charles Hodge,
pastor, professor e escritor norte
americano do século XVIII, disse:
“Não há nenhum mérito em crer.
Trata-se apenas do ato de receber
um favor oferecido”.

Deus se agrada do exercício
da fé. Jesus está disposto a derra-
mar fé sem medida em nossos cora-
ções. Um pensador anônimo disse:
“a fé está morta para a dúvida, sur-
da para o desânimo e cega para as
impossibilidades”. Jesus diz que se
tivermos uma fé do tamanho de um
grão de mostarda, poderemos trans-
portar montes, mas muitos crentes
estão pensando que é preciso ter
uma fé do tamanho de um monte
para mover um grão de mostarda. A
vontade de Deus é que Seus servos
confiem inteiramente nEle.

Que Deus nos ajude a exerci-
tarmos uma fé do tamanho de um
grão de mostarda. Se a nossa fé
chegar a atingir o tamanho de um
grão de mostarda e a plantarmos
no fértil solo da vontade divina, os
resultados serão impressionantes,
como impressionante é o tamanho
da planta que procede de uma se-
mente tão minúscula! O puritano
Richard Sibbes disse: “Quanto mai-
or a fé que levarmos a Cristo, mai-
or a medida que dEle obteremos”.

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Alenir; Próxi-

mo domingo: Márcia e Rosângela.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Quin-

ta-feira, às 14h30, dona Lília
Maciel.

Do Rev. Alexandro – Quinta-
feira, às 20 horas, Gustavo Men-
des; Sexta-feira, às 20 horas,
Emanoel Júnior.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Daniel
Lima; Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Lilian Maciel; dona Maria Bernardina,
mãe da Mírian; 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, res-
pectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rafael, Alyne e Júnior, so-
brinhos da dona Eliana; Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi; sr. Fernando Vieira.

Aniversariantes da Semana
20/04 Gustavo Soares de Sousa .......................................................3358-7937
20/04 Cleusa Cardoso Ramos ...........................................................9924-8164
20/04 Maria da Graça Lima Rodrigues ...............................................9985-6398
21/04 Lara Silva de Almeida .............................................................9975-0952
21/04 Júlia Martins ..........................................................................................
22/04 Arthur Vieira Figueiredo ..........................................................9153-6469
23/04 Izaías Lopes Cabral Filho ........................................................8117-9365
23/04 Janaína Amaral Barbosa ........................................................................
23/04 Maria Luiza Viana Mendes .......................................................8438-1914
25/04 Vera Lucia Vidal .....................................................................................

“Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé.
Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de

mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no
mar; e ela vos obedecerá” (Lucas 17:5-6)

GRUPO EME
Conforme o nosso Plano de Ação,

entre os dias 16 e 18 de maio rece-
beremos em nossa igreja o Grupo
EME. Durante a permanência do re-
ferido Grupo em nossa igreja have-
rá a necessidade de hospedar al-
guns de seus membros nas residên-
cias dos irmãos. Os que puderem
ajudar favor procurar a Comissão de
Recepção Presbs.: Eliezer e
Sóstenes; Membros: Diác. Rodrigo,
Presb. Lusérgio. Márcia, Rosângela,
Ivo e Vânia, Wanildete, Allysson.

PIQUEUPA
Amanhã, no Sítio Maranata ocor-

rerá o PiqueUPA. Serão momentos
de devoção, lazer e muita comunhão
dos nossos adolescentes. O ônibus
sairá da porta do templo, pontual-
mente, às 7h30, por isso solicita-
mos aos adolescentes que cheguem
com dez minutos de antecedência.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
“Com efeito, grandes cousas

fez o Senhor por nós; por isso
estamos alegres” (Salmo 126:3).
Próxima quinta-feira, às 20 horas,
na residência do casal, nossos ir-
mãos em Cristo, Presb. Pedro e dona
Mariinha, na QNL 8, Bloco “E”, Casa
10, Fone: 3562-2702, haverá um
culto de ação de graças promovido
pela UPH. Sairemos da porta do tem-
plo às 19h30. Toda a igreja está
convidada.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical, haverá o momento para a
participação individual de cada ir-
mão desta igreja no importante,
necessário e gratificante ministério

missionário. Vamos todos, com ale-
gria e entusiasmo, participar de tão
relevante ministério.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Dominical,

em sua sala, haverá uma breve reu-
nião do Conselho. Todos os pastores
e presbíteros estão convocados.

DEPARTAMENTAL SAF
Próximo sábado, às 15 horas, na

residência da sócia irmã Graça, na
Chácara 122, Lote B3, Colônia Agrí-
cola Samambaia, Telefone 3376-
2485, haverá a Departamental con-
junta da SAF.

REUNIÃO UPH
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, na sala da Classe I, haverá uma
reunião entre a diretoria da UPH e
os relatores dos seus departamen-
tos.

“CASA CHEIA” – UMP
Hoje, após o culto, haverá mais

um “Casa Cheia” da UMP, na resi-
dência do Arthur Kishima, localiza-
da na QNE 8, Casa 14, Taguatinga
Norte. Todos os jovens estão con-
vocados.

UMP
Próximo sábado às 20 horas,

acontecerá um debate sobre o tema
IDOLATRIA. Estarão conosco os jo-
vens da IP Brazlândia e da 4ª Con-
gregação Presbiteriana de Águas
Lindas. Em execução do Projeto
Ezequiel. Todos os jovens estão
convidados.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
O aniversário da Congregação

Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lílian
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 Infan-
til: Hoje, após o momento de
cânticos: Victória Couto e Beatriz
Machado; próximo domingo: Évila
Cavalcante e Arthur Kishima; d)
Juniores: Hoje participarão do culto
no templo. Peguem suas cadernetas;
e) UCP: Convidamos a todas as cri-
anças para a próxima programação
da UCP, acontecerá no próximo sá-
bado, às 20 horas, no Salão Branco.
O tema será: “Conhecendo as na-
ções indígenas.” Desafio: As crian-
ças terão que vir caracterizados de
índios. Convide seus amiguinhos; f)
Queridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bíbli-
as 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 26/04. Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Presb. Kleber;
Classe III – Presb. Cícero; Classe
IV – Presb. Pedro; Classe V – Diác.
Sandro; Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Classe de Adolescentes

– Vanessa; Classe de Catecúmenos
– Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

26/04. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, V, Lição nº 8; Classe
de Jovens, Lição nº 1; Classe de
Adolescentes, Lição nº 11.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo

domingo: Presb. Eliezer.

PIANISTAS
Hoje: Luciano; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác.

Arthur; Próximo domingo: Diác.
Júlio e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próxi-

mo domingo: Pres. Fernando e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Thiago V., Antônio N., Geazi, J. Cláu-
dio. Próxima semana: Diêgo,
Moisés F., Demetrius, Ataliba, William.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domingo:

Rosana.



Pastoral
Grande ou Pequena Fé?

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 28:7
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 27:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 31:9-10
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Anderson
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a)  Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 1:4-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d)  Hino Congregacional nº 221
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Para ser cristão é preciso ter fé!
Para ser um cidadão do Reino de Deus
é preciso ir além do que normalmente
se espera, ou do que se calcule que
possa ir. As Escrituras asseveram:
“sem fé é impossível agradar a
Deus” (Hebreus 11:6). Diante dos
grandes desafios da vida e do serviço
cristão, os discípulos pediram a Jesus
que lhes aumentasse a fé.

A fé é uma dádiva de Deus. Na
narrativa de Lucas 17:1-10, os discí-
pulos de Jesus reconheceram que, so-
mente Deus pode trazer ao coração
humano uma disposição tão intensa e
desprovida de segundas intenções pelo
serviço no Reino. Dada a grande difi-
culdade que é viver retamente, em
santidade bíblica, e perdoar nosso se-
melhante quantas vezes esse perdão
nos for requerido, eles se rendem Àque-
le que é o Doador da verdadeira fé:
“Aumenta-nos a fé”.

A fé deve ser almejada e soli-
citada. Eles reconheceram o quanto
careciam de Jesus e de Sua graça; o
quão despreparados e inadequados
eram para serem servos genuinamen-
te consagrados; enxergaram a pró-
pria limitação; se viram incapazes de
servir a Deus sem uma preparação
feita pelo próprio Deus em suas vi-
das. “Aumenta-nos a fé”, é o grito
de um coração desesperado pela pre-
sença sustentadora do Pai; é o cla-
mor angustiado daqueles que reco-
nhecem não ser absolutamente nada Rev. Jefferson Batista Neres

diante da grandeza, poder, amor e
santidade de Deus! Charles Hodge,
pastor, professor e escritor norte
americano do século XVIII, disse:
“Não há nenhum mérito em crer.
Trata-se apenas do ato de receber
um favor oferecido”.

Deus se agrada do exercício
da fé. Jesus está disposto a derra-
mar fé sem medida em nossos cora-
ções. Um pensador anônimo disse:
“a fé está morta para a dúvida, sur-
da para o desânimo e cega para as
impossibilidades”. Jesus diz que se
tivermos uma fé do tamanho de um
grão de mostarda, poderemos trans-
portar montes, mas muitos crentes
estão pensando que é preciso ter
uma fé do tamanho de um monte
para mover um grão de mostarda. A
vontade de Deus é que Seus servos
confiem inteiramente nEle.

Que Deus nos ajude a exerci-
tarmos uma fé do tamanho de um
grão de mostarda. Se a nossa fé
chegar a atingir o tamanho de um
grão de mostarda e a plantarmos
no fértil solo da vontade divina, os
resultados serão impressionantes,
como impressionante é o tamanho
da planta que procede de uma se-
mente tão minúscula! O puritano
Richard Sibbes disse: “Quanto mai-
or a fé que levarmos a Cristo, mai-
or a medida que dEle obteremos”.

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Alenir; Próxi-

mo domingo: Márcia e Rosângela.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Quin-

ta-feira, às 14h30, dona Lília
Maciel.

Do Rev. Alexandro – Quinta-
feira, às 20 horas, Gustavo Men-
des; Sexta-feira, às 20 horas,
Emanoel Júnior.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Daniel
Lima; Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Lilian Maciel; dona Maria Bernardina,
mãe da Mírian; 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, res-
pectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rafael, Alyne e Júnior, so-
brinhos da dona Eliana; Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi; sr. Fernando Vieira.

Aniversariantes da Semana
20/04 Gustavo Soares de Sousa .......................................................3358-7937
20/04 Cleusa Cardoso Ramos ...........................................................9924-8164
20/04 Maria da Graça Lima Rodrigues ...............................................9985-6398
21/04 Lara Silva de Almeida .............................................................9975-0952
21/04 Júlia Martins ..........................................................................................
22/04 Arthur Vieira Figueiredo ..........................................................9153-6469
23/04 Izaías Lopes Cabral Filho ........................................................8117-9365
23/04 Janaína Amaral Barbosa ........................................................................
23/04 Maria Luiza Viana Mendes .......................................................8438-1914
25/04 Vera Lucia Vidal .....................................................................................

“Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé.
Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de

mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no
mar; e ela vos obedecerá” (Lucas 17:5-6)


