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Pastoral
O que aconteceu com os evangélicos no Brasil?

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 21:13
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 19:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 19:12-13
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Marcelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Recepção de Novos Membros
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 1:1-2
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 400
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Até a pouco tempo, “evangéli-
co” indicava vagamente aqueles
protestantes de todas as denomi-
nações – presbiterianos, batistas,
metodistas, anglicanos, luteranos e
pentecostais, entre outros, que
detinham pelo menos três caracte-
rísticas: consideravam a Bíblia como
Palavra de Deus, autoritativa e in-
falível; eram conservadores no cul-
to e nos padrões morais; cultiva-
vam uma visão missionária. Hoje, no
Brasil, o termo não abrange mais tais
itens, mas tem sido usado para se
referir a todos os que, no âmbito
do cristianismo não são católicos
romanos: protestantes históricos,
pentecostais, neopentecostais,
igrejas emergentes, comunidades
dos mais variados tipos.

É evidente a crise gigantesca em
que os evangélicos se encontram:
multiplicidade de teologias divergen-
tes, derrocada doutrinária e moral de
líderes que um dia foram reconheci-
dos como referência, ascensão de lí-
deres autoritários que se autodeno-
minam pastores, bispos, apóstolos e
a ausência de padrões morais que
pautem ao menos a disciplina eclesi-
ástica. Como resultado, cada vez mais
pessoas procuram igrejas para se sen-
tir bem, para buscar solução imediata
dos seus problemas, sem sequer re-
fletir nas questões mais profundas
acerca da existência e da eternida-
de, migrando de uma comunidade para
outra sem qualquer compromisso ou
engajamento com a vida cristã. O
evangelicalismo brasileiro está na UTI.

O evangelicalismo entendia que
deveria procurar uma interação mai-
or com questões sociais e, acima de
tudo, obter respeitabilidade acadê-
mica mediante o diálogo com a ciên-
cia e com outras linhas dentro da
cristandade, sem abrir mão dos “fun-
damentos”. Queriam se livrar da pecha
de fechados, intransigentes, obscu-
rantistas e bitolados, ao mesmo tem- Rev. Jefferson Batista Neres

po em que mantinham doutrinas como
a inerrância das Escrituras, a crença
em milagres, a morte vicária de Cris-
to, Sua divindade e Sua ressurreição
de entre os mortos. Mas, infelizmen-
te abriram para a pluralidade doutri-
nária, a multiplicidade de eclesiologias
e o relativismo moral. Houve um
gradativo abandono dos grandes cre-
dos e confissões do passado que
moldaram a fé histórica da Igreja com
sua interpretação das Escrituras.

A orientação teológica evangéli-
ca sofreu uma sutil mutação. É per-
ceptível a depreciação da doutrina
em favor do pragmatismo e o
antropocentrismo do culto, na igreja
e na missão. Mas talvez a pior des-
sas consequências tenha sido a per-
da da cosmovisão reformada, que é
a de base para um olhar abrangente
sobre a cultura, a ciência e a socie-
dade a partir da soberania de Deus
sobre todas as áreas da vida. Sem
essa abrangência, o evangelicalismo
tem se limitado a ações isoladas e
fragmentadas na área social e políti-
ca, muitas vezes sem conexão algu-
ma com a visão cristã de mundo.

Não há saída fácil nessa crise.
Contudo, vejo a fé cristã histórica,
conforme manifestada na Reforma
Protestante, como uma alternativa
possível e viável para a igreja evan-
gélica brasileira. Reconheço que nem
sempre as igrejas reformadas no Bra-
sil têm sido exemplo de vitalidade,
relevância e liderança. Todavia, o
potencial está lá. Creio que a fé da
Reforma pode fazer a diferença hoje
no Brasil, desde que nos mantenha-
mos fiéis às grandes doutrinas da
graça e aos lemas da Reforma.

Extraído e Adaptado do livro O
que estão fazendo com a

igreja, do Rev. Augustus
Nicodemus.

CHAZINHO
Hoje: Sueli e Isabel; Próximo

domingo: SAF.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, Eliana e Hélio; Quinta-
feira, às 20 horas, Douglas e
Dayseane.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, o sr. Alceu; Quin-
ta-feira, às 14h30, dona Julieta
Braga.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Lucas Resende;
Quinta-feira, às 20 horas, Deborah
Lousan.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Ataliba Barbo-
sa; Cícero Viana, t io do Presb.
Marcus Kleber; Daniel Lima; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Darcy, mãe do Presb. Lusérgio;
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, respectivamente, sobrinha
e pai da Hélia; Rafael, Alyne e Júnior,
sobrinhos da dona El iana; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Rev. Evando (8181-2424); Sheilla
Kiyomi; sr. Fernando Vieira; Daniel
Lima, amigo da irmã Jaqueline Gon-
çalves.

Aniversariantes da Semana
15/03 Caroline Bezerra Souza ......................................................... 9153-6917
15/03 Fernando Vieira dos Santos ................................................... 9248-7833
16/03 Israel Fernandes Ferreira ...................................................... 9982-4864
16/03 Gustavo Rezende Nery .......................................................... 3352-1775
16/03 Danilo Rezende Nery ............................................................. 3352-1775
17/03 Joel Nogueira ........................................................................ 9163-5977
18/03 Natan Rodrigues Machado ...................................................... 9623-0038
18/03 Maria Francisca de Jesus .......................................................................
19/03 Juliana Cristina de Castro Martins .......................................... 8126-7015
19/03 Kleber de Souza .................................................................... 9805-2804
19/03 José Nilo Nascimento Pereira ................................................. 8124-5707
21/03 Rodrigo Vieira Golvi Andriazzi ................................................ 8104-0952
21/03 Manoel Alves da Silva Filho .................................................... 9251-0738
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OFERTA MISSIONÁRIA
“Despedida a sinagoga, muitos

dos judeus e dos prosélitos piedo-
sos seguiram Paulo e Barnabé, e
estes, falando-lhes, os persuadiram
a perseverar na graça de Deus. No
sábado seguinte, afluiu quase toda
a cidade para ouvir a palavra de
Deus” (Atos 13:43-44). Hoje, por oca-
sião da Escola Dominical, haverá o
momento para a participação indivi-
dual de cada irmão desta igreja no
importante, necessário e gratificante
ministério missionário. Vamos todos,
com alegria e entusiasmo, participar
de tão relevante ministério.

REUNIÃO SAF
Hoje, depois da Escola Dominical,

na Sala da Classe I, haverá uma
brevíssima reunião da SAF para entre-
ga dos convites do “Chá das Amigas”.

PÓS-ACAMPAMENTO FEMOTAN
Próximo sábado, às 20 horas, nas

dependências da 1ª Igreja Presbite-
riana de Águas Lindas de Goiás – 1ª
IPAL, haverá o pós-acampamento da
Federação de Mocidades do nosso
Presbitério. Será uma ótima oportuni-
dade para rever alguns irmãos, relem-
brar os bons momentos do acampa-
mento e celebrar às inúmeras bênçãos
recebidas. Não fique de fora.

PROGRAMAÇÃO UPA
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

no Salão Social, haverá uma progra-
mação para os adolescentes, com o
tema: Transformados. Orientamos
aos nossos adolescentes a convida-
rem seus amigos. Solicitamos aos pais
que continuem a incentivar e apoiar
os seus filhos nessas atividades. Não
perca, é um momento para conversar-
mos sobre assuntos da atualidade e
também de confraternização. Venha
participe conosco, será uma bênção.

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.

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

um “Casa Cheia” da UMP, na residên-
cia do casal, Jefferson e Karen, locali-
zada na Vicente Pires, Rua 12, Con-
domínio 305, Casa 26. Na oportuni-
dade, haverá a comemoração do ani-
versário dos sócios que completaram
mais um ano de vida no primeiro tri-
mestre de 2015. Todos os jovens es-
tão convocados.

PER CAPITA UPA E UMP
Solicitamos aos sócios da UPA e da

UMP que atentem para o pagamento
da per capita. Isso possibilitará o bom
andamento das nossas programações
e evitará possíveis transtornos. Cer-
tos da vossa anuência, desde já, agra-
decemos e contamos com a coopera-
ção e compreensão de todos.

FIOS DE PRATA
Próxima sexta-feira, haverá um

culto na residência da dona
Hormezinda, na QNG 30, Casa 35, às
16 horas. Sairemos do estacionamen-
to do templo às 15h30. Todos os
membros do referido grupo estão
convidados.

CATECÚMENOS
Daremos início à nova temporada

da Classe de Catecúmenos. Portan-
to, os irmãos oriundos de outra de-
nominação recebidos pelo Conselho
e os que desejarem realizar a sua
pública profissão de fé, deverão par-
ticipar desta classe. As matrículas
poderão ser efetuadas com os secre-
tários da Escola Dominical.

NOVOS MEMBROS
“Ora, vós sois corpo de Cristo; e,

individualmente, membros deste
corpo. Porque, assim como o corpo
é um e tem muitos membros, e to-
dos os membros, sendo muitos,
constituem um só corpo, assim tam-
bém com respeito a Cristo. Pois, em
um só Espírito, todos nós fomos
batizados em um só corpo, quer ju-

feita vontade é por meio da oração:
“Tornando a retirar-se, orou de
novo, dizendo: Meu Pai, se não é
possível passar de mim este cálice
sem que eu o beba, faça-se a tua
vontade” (Mateus 26:42). Portanto,
com muita devoção vamos participar
da reunião de orações que nesta quar-
ta-feira será dirigida pelo Diác. Luiz.

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

na sala do Culto Mirim, após a Escola
Dominical; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Priscila e Wesdna Barros; Pró-
ximo domingo: Lílian Lima e Silvana
Pereira;
MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva (Au-
xiliar: Camila Macksoud – noite); Pró-
ximo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves (Auxiliar: Luísa
Hostins – noite); MATERNAL 2 (Manhã
e Noite) – Hoje: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Milena
Caires – noite); Próximo domingo:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcan-
te (Auxiliar: Lílian Silva - noite).
Observação: Queridos professores,
se por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR, nos avi-
se com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crianças.
As auxiliares ficarão somente na es-
cala da noite. Durante a manhã de-
verão participar da Escola Dominical
em sua classe normalmente; c) Cul-
to Infantil: (Crianças de 4 a 7 anos)
– Hoje: Após o momento de cânticos,
na sala do Jardim 1, no 2ª andar. Diri-
gente: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima; Próximo domingo: Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Reunição de Coordenação – Berçá-
rio: Aula Especial com toda equipe,
Hoje, após a abertura da Escola Do-
minical, na sala do Berçário. Equipe:
Josilene Cavalcante, Josiane Andrade,
Lílian Lima, Luciana Rangel, Wesdna
Barros, Priscila Barros, Karine Matos
e Noraci; e) Juniores: Hoje, todos os
Juniores deverão se dirigir a galeria,
onde anotarão em suas cadernetas
a liturgia e mensagem, sob orienta-
ção da Ev. Ana Eliza.  Peguem suas
cadernetas na entrada do templo.
Cheguem no horário; f) UCP: Nossa
próxima programação será dia 28 de
março, às 15 horas, no predinho. O
Tema será: Tarde do chapéu maluco.

Confeccione seu chapéu, com
criatividade e estilo. Convide seus
amiguinhos; g) Queridos Pais: Para
o salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos pequeninos
é muito importante as crianças por-
tarem 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 22/03. Classe I – Presb.
Kleber; Classe II – Rev. Jefferson;
Classe III – Fabrício; Classe IV –
Presb. Cícero; Classe V – Diác.
Wesley; Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Classe de Adolescentes
– Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

22/03. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição nº 3; Classe de
Jovens, Lição nº 9; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Wesley.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio Sales; Pró-

ximo domingo: Presb. Marcus Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Diác. Robson e Diác.
Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Francelino, Tiago

B., Marcelo, Arthur, Elizeu. Próxima
semana: Wanderlúcio, Geazi, Thiago
V., Antônio N., J. Claúdio.



deus, quer gregos, quer escravos,
quer livres” (1ª Coríntios 12:12-13 e
27). Hoje, no culto à noite, a nossa igre-
ja irá acolher os irmãos: Cleiton Nunes
Pimenta, Maria Tânia Fernandes Silva,
Maria Pereira dos Santos que, foram
recebidos por jurisdição a pedido, pelo
Conselho da igreja. A estes irmãos as
nossas boas vindas seguidas de nos-
sas súplicas a Deus para que sejam
uma bênção em nossa igreja e a igreja
seja uma bênção na vida deles.

CASAMENTO
Em cerimônia solene, às 19 horas

de ontem, na Congregação em
Garapuava-MG, o Rev. José Marcos mi-
nistrou o casamento religioso dos ir-
mãos: Marta e Irineu, aos quais
apresentamos nossos cumprimentos,
seguidos de súplicas a Deus por sua
felicidade.

ENCONTRO DE CASAIS 2015
De 11 a 13 de setembro de 2015

acontecerá o Encontro de Casais da
2ª IPT, no Hotel Fazenda Estância Park
Hotel, “conforto em contato com a na-
tureza”, Anápolis-GO. O Preletor es-
pecialmente convidado será o Rev.
Ludgero Bonilha Morais, pastor da 1ª
Igreja Presbiteriana de Belo Horizon-
te-MG. O local está reservado para uso
exclusivo de nossa igreja. O valor da
inscrição será de R$ 750,00, por ca-
sal. As pré-inscrições já estão aber-
tas e poderão ser realizadas com o
Diác. Wesley ou sua esposa Tânia. A
inscrição somente será efetivada me-
diante sinal de R$ 150,00, mais 6X de
R$ 100,00. A política de hospedagem
para crianças: a) Crianças de 0 a 6
anos não paga nada; b) Crianças de
7 a 11 anos paga 50% do valor de uma
pessoa adulta; c) Crianças de 12 anos
acima, o valor da inscrição correspon-
dente ao de uma pessoa adulta. A
partir de amanhã, o valor da inscri-
ção será de R$ 900,00. As acomoda-
ções, o local e os serviços oferecidos
são excelentes e atendem perfeita-
mente as demandas do nosso Encon-
tro de Casais. Garanta a sua inscrição.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conse-

lho convocou a Assembleia Geral Ex-
traordinária da Igreja para reunir-se
em 24 de maio de 2015, às 9 horas
em nosso templo, para deliberar so-

bre as seguintes matérias: a) eleição
e/ou reeleição de cinco diáconos. Es-
tão com o mandato vencendo os ir-
mãos: Demétrius Nery Correa, Geazi
Fernandes de Sousa, Lúcio Maciel Pe-
reira, Moisés da Silva Couto e Wiliam
Alves de Araújo; b) eleição e/ou ree-
leição de quatro presbíteros. Estão
com o mandato vencendo os irmãos:
Eliezer Targino Marques, Euvaldo Cam-
pos Teixeira, Emanuel Jesus Lages
Dutra Rafael e Sóstenes Aranha Ca-
valcante. As prévias da Assembleia
ocorrerão no dia 17 de maio de 2015.
Todos os membros comungantes, da
sede e congregações estão convoca-
dos. Desde já, vamos orar em favor
da Assembleia a fim de que as deci-
sões estejam de acordo com a sobe-
rana vontade do nosso bondoso Deus.

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.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, Vícios: Um Banquete no

Túmulo, pela Editora Nutra, o Dr.
Edward Welch trabalha com a realida-
de de pessoas que lutam contra os
vícios. Partilha histórias de indivíduos
que travaram uma luta contra os seus
corações. Apenas almejavam satisfa-
zer aos seus próprios desejos peca-
minosos, sem qualquer preocupação
a Palavra de Deus e as consequências
dos seus atos sobre as vidas das pes-

soas que estavam à sua volta. Sua
obra transcende os vícios pontuais,
pois aborda a problemática dos vícios
por uma perspectiva bíblica. Busca
desvincular o vício como sendo ape-
nas aquilo que domina quimicamente
e tenta observá-lo como sendo um
“desejo intenso” como por um choco-
late, exercícios físicos, compras, ira, TV,
mentira, sucesso, dentre outros.

REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, no momento da Escola

Dominical, o Rev. José Marcos estará
na Congregação em Garapuava-MG e
no culto à noite estará na Congrega-
ção em Arinos-MG, assistindo pastoral-
mente àqueles irmãos b) Na próxima
quarta-feira, no momento do culto es-
tará na 3ª Congregação em Águas Lin-
das-GO, ministrando o Estudo Bíblico.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 54: Como faz Cristo a

sua intercessão? Resposta: Cristo faz
a sua intercessão apresentando-se
em nossa natureza continuamente
perante o Pai no céu, pelo mérito da
sua obediência e sacrifício cumpridos
na terra, declarando ser a Sua vonta-
de que seja aplicado a todos os cren-
tes respondendo a todas acusações
contra eles; adquirindo-lhes paz de
consciência, não obstante as faltas
diárias, dando-lhes acesso com confi-
ança ao trono da graça e aceitação
das suas pessoas e serviços. Referên-
cias: João 17:9; Romanos 5:1-2;
Efésios 1:6; Hebreus 1:3, 4:16 e 9:24;
1ª Pedro 2:5; e, 1ª João 2:1-2.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com

mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente 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 horas por dia. Este é um
importante ministério de edificação
para os cristãos e evangelização para
não cristãos. Vamos divulgar este tra-
balho. Os cartões estão em um dos
aparadores na saída do nosso tem-
plo. 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
Amós exerceu o seu ministério

numa época de prosperidade, mas de
profundas inversões de valores e de
princípios éticos. O tema dominante é
a exigência da justiça social como ma-
nifestação indispensável da verdadei-
ra piedade. As súplicas comovidas a
favor dos desamparados e a denúncia
contra os opressores ricos, comercian-
tes desonestos, líderes corruptos, ad-
vogados e juízes oportunistas e falsos
sacerdotes, 4:1; 6:1-4 e 7:8-9, lhe ren-
deram a reputação de porta-voz divi-
no da justiça social, 5:7; 15:24 e 6:12.
Amós era porta-voz da justiça e da re-
tidão exigidas por Deus. Declarava que
Deus estava para condenar seu povo
infiel e desobediente que violava a ali-
ança. Os santuários de Betel e outros
locais de culto eram muitas vezes
paganizados, e Israel tinha um concei-
to mundano do ritual que o Senhor
havia determinado. Achavam que Deus
nada exigia além do cumprimento dos
rituais, e uma vez realizados, o povo
podia fazer o que bem entendesse.
Sem compromissos de obediência para
com a lei de Deus, não tinham nenhu-
ma base para seus padrões de condu-
ta. Amós condenou a todos que se tor-
naram ricos e poderosos à custa dos
outros. O profeta reafirmou os aspec-
tos da aliança com Deus, incluindo amá-
lo de todo o coração e obedecer aos
seus mandamentos. Portanto, vamos
todos participar do Estudo Bíblico, pró-
xima quarta-feira, às 20 horas, no Sa-
lão Social que será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora

de maior confusão, e esperança em
nosso momento de maior desânimo.
Nosso mundo não é um mundo de
constante caos controlado por forças
impessoais e do ocaso. Nosso desti-
no não está sequer em nossas pró-
prias mãos ou de outras pessoas.
Nosso Pai Celestial, que governa tudo
e todos, segura firme em nossas mãos
e nos conduz. Nós fazemos parte dos
planos redentores de Deus. Uma das
maneiras de nos conformar à Sua per-



deus, quer gregos, quer escravos,
quer livres” (1ª Coríntios 12:12-13 e
27). Hoje, no culto à noite, a nossa igre-
ja irá acolher os irmãos: Cleiton Nunes
Pimenta, Maria Tânia Fernandes Silva,
Maria Pereira dos Santos que, foram
recebidos por jurisdição a pedido, pelo
Conselho da igreja. A estes irmãos as
nossas boas vindas seguidas de nos-
sas súplicas a Deus para que sejam
uma bênção em nossa igreja e a igreja
seja uma bênção na vida deles.
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tureza”, Anápolis-GO. O Preletor es-
pecialmente convidado será o Rev.
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tas e poderão ser realizadas com o
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valcante. As prévias da Assembleia
ocorrerão no dia 17 de maio de 2015.
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mos a Deus pela fidelidade da maio-
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havia determinado. Achavam que Deus
nada exigia além do cumprimento dos
rituais, e uma vez realizados, o povo
podia fazer o que bem entendesse.
Sem compromissos de obediência para
com a lei de Deus, não tinham nenhu-
ma base para seus padrões de condu-
ta. Amós condenou a todos que se tor-
naram ricos e poderosos à custa dos
outros. O profeta reafirmou os aspec-
tos da aliança com Deus, incluindo amá-
lo de todo o coração e obedecer aos
seus mandamentos. Portanto, vamos
todos participar do Estudo Bíblico, pró-
xima quarta-feira, às 20 horas, no Sa-
lão Social que será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora

de maior confusão, e esperança em
nosso momento de maior desânimo.
Nosso mundo não é um mundo de
constante caos controlado por forças
impessoais e do ocaso. Nosso desti-
no não está sequer em nossas pró-
prias mãos ou de outras pessoas.
Nosso Pai Celestial, que governa tudo
e todos, segura firme em nossas mãos
e nos conduz. Nós fazemos parte dos
planos redentores de Deus. Uma das
maneiras de nos conformar à Sua per-
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POSLÚDIO

Até a pouco tempo, “evangéli-
co” indicava vagamente aqueles
protestantes de todas as denomi-
nações – presbiterianos, batistas,
metodistas, anglicanos, luteranos e
pentecostais, entre outros, que
detinham pelo menos três caracte-
rísticas: consideravam a Bíblia como
Palavra de Deus, autoritativa e in-
falível; eram conservadores no cul-
to e nos padrões morais; cultiva-
vam uma visão missionária. Hoje, no
Brasil, o termo não abrange mais tais
itens, mas tem sido usado para se
referir a todos os que, no âmbito
do cristianismo não são católicos
romanos: protestantes históricos,
pentecostais, neopentecostais,
igrejas emergentes, comunidades
dos mais variados tipos.

É evidente a crise gigantesca em
que os evangélicos se encontram:
multiplicidade de teologias divergen-
tes, derrocada doutrinária e moral de
líderes que um dia foram reconheci-
dos como referência, ascensão de lí-
deres autoritários que se autodeno-
minam pastores, bispos, apóstolos e
a ausência de padrões morais que
pautem ao menos a disciplina eclesi-
ástica. Como resultado, cada vez mais
pessoas procuram igrejas para se sen-
tir bem, para buscar solução imediata
dos seus problemas, sem sequer re-
fletir nas questões mais profundas
acerca da existência e da eternida-
de, migrando de uma comunidade para
outra sem qualquer compromisso ou
engajamento com a vida cristã. O
evangelicalismo brasileiro está na UTI.

O evangelicalismo entendia que
deveria procurar uma interação mai-
or com questões sociais e, acima de
tudo, obter respeitabilidade acadê-
mica mediante o diálogo com a ciên-
cia e com outras linhas dentro da
cristandade, sem abrir mão dos “fun-
damentos”. Queriam se livrar da pecha
de fechados, intransigentes, obscu-
rantistas e bitolados, ao mesmo tem- Rev. Jefferson Batista Neres

po em que mantinham doutrinas como
a inerrância das Escrituras, a crença
em milagres, a morte vicária de Cris-
to, Sua divindade e Sua ressurreição
de entre os mortos. Mas, infelizmen-
te abriram para a pluralidade doutri-
nária, a multiplicidade de eclesiologias
e o relativismo moral. Houve um
gradativo abandono dos grandes cre-
dos e confissões do passado que
moldaram a fé histórica da Igreja com
sua interpretação das Escrituras.

A orientação teológica evangéli-
ca sofreu uma sutil mutação. É per-
ceptível a depreciação da doutrina
em favor do pragmatismo e o
antropocentrismo do culto, na igreja
e na missão. Mas talvez a pior des-
sas consequências tenha sido a per-
da da cosmovisão reformada, que é
a de base para um olhar abrangente
sobre a cultura, a ciência e a socie-
dade a partir da soberania de Deus
sobre todas as áreas da vida. Sem
essa abrangência, o evangelicalismo
tem se limitado a ações isoladas e
fragmentadas na área social e políti-
ca, muitas vezes sem conexão algu-
ma com a visão cristã de mundo.

Não há saída fácil nessa crise.
Contudo, vejo a fé cristã histórica,
conforme manifestada na Reforma
Protestante, como uma alternativa
possível e viável para a igreja evan-
gélica brasileira. Reconheço que nem
sempre as igrejas reformadas no Bra-
sil têm sido exemplo de vitalidade,
relevância e liderança. Todavia, o
potencial está lá. Creio que a fé da
Reforma pode fazer a diferença hoje
no Brasil, desde que nos mantenha-
mos fiéis às grandes doutrinas da
graça e aos lemas da Reforma.

Extraído e Adaptado do livro O
que estão fazendo com a

igreja, do Rev. Augustus
Nicodemus.

CHAZINHO
Hoje: Sueli e Isabel; Próximo

domingo: SAF.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, Eliana e Hélio; Quinta-
feira, às 20 horas, Douglas e
Dayseane.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, o sr. Alceu; Quin-
ta-feira, às 14h30, dona Julieta
Braga.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Lucas Resende;
Quinta-feira, às 20 horas, Deborah
Lousan.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Ataliba Barbo-
sa; Cícero Viana, t io do Presb.
Marcus Kleber; Daniel Lima; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Darcy, mãe do Presb. Lusérgio;
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, respectivamente, sobrinha
e pai da Hélia; Rafael, Alyne e Júnior,
sobrinhos da dona El iana; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Rev. Evando (8181-2424); Sheilla
Kiyomi; sr. Fernando Vieira; Daniel
Lima, amigo da irmã Jaqueline Gon-
çalves.

Aniversariantes da Semana
15/03 Caroline Bezerra Souza ......................................................... 9153-6917
15/03 Fernando Vieira dos Santos ................................................... 9248-7833
16/03 Israel Fernandes Ferreira ...................................................... 9982-4864
16/03 Gustavo Rezende Nery .......................................................... 3352-1775
16/03 Danilo Rezende Nery ............................................................. 3352-1775
17/03 Joel Nogueira ........................................................................ 9163-5977
18/03 Natan Rodrigues Machado ...................................................... 9623-0038
18/03 Maria Francisca de Jesus .......................................................................
19/03 Juliana Cristina de Castro Martins .......................................... 8126-7015
19/03 Kleber de Souza .................................................................... 9805-2804
19/03 José Nilo Nascimento Pereira ................................................. 8124-5707
21/03 Rodrigo Vieira Golvi Andriazzi ................................................ 8104-0952
21/03 Manoel Alves da Silva Filho .................................................... 9251-0738

OFERTA MISSIONÁRIA
“Despedida a sinagoga, muitos

dos judeus e dos prosélitos piedo-
sos seguiram Paulo e Barnabé, e
estes, falando-lhes, os persuadiram
a perseverar na graça de Deus. No
sábado seguinte, afluiu quase toda
a cidade para ouvir a palavra de
Deus” (Atos 13:43-44). Hoje, por oca-
sião da Escola Dominical, haverá o
momento para a participação indivi-
dual de cada irmão desta igreja no
importante, necessário e gratificante
ministério missionário. Vamos todos,
com alegria e entusiasmo, participar
de tão relevante ministério.

REUNIÃO SAF
Hoje, depois da Escola Dominical,

na Sala da Classe I, haverá uma
brevíssima reunião da SAF para entre-
ga dos convites do “Chá das Amigas”.

PÓS-ACAMPAMENTO FEMOTAN
Próximo sábado, às 20 horas, nas

dependências da 1ª Igreja Presbite-
riana de Águas Lindas de Goiás – 1ª
IPAL, haverá o pós-acampamento da
Federação de Mocidades do nosso
Presbitério. Será uma ótima oportuni-
dade para rever alguns irmãos, relem-
brar os bons momentos do acampa-
mento e celebrar às inúmeras bênçãos
recebidas. Não fique de fora.

PROGRAMAÇÃO UPA
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

no Salão Social, haverá uma progra-
mação para os adolescentes, com o
tema: Transformados. Orientamos
aos nossos adolescentes a convida-
rem seus amigos. Solicitamos aos pais
que continuem a incentivar e apoiar
os seus filhos nessas atividades. Não
perca, é um momento para conversar-
mos sobre assuntos da atualidade e
também de confraternização. Venha
participe conosco, será uma bênção.

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.

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

um “Casa Cheia” da UMP, na residên-
cia do casal, Jefferson e Karen, locali-
zada na Vicente Pires, Rua 12, Con-
domínio 305, Casa 26. Na oportuni-
dade, haverá a comemoração do ani-
versário dos sócios que completaram
mais um ano de vida no primeiro tri-
mestre de 2015. Todos os jovens es-
tão convocados.

PER CAPITA UPA E UMP
Solicitamos aos sócios da UPA e da

UMP que atentem para o pagamento
da per capita. Isso possibilitará o bom
andamento das nossas programações
e evitará possíveis transtornos. Cer-
tos da vossa anuência, desde já, agra-
decemos e contamos com a coopera-
ção e compreensão de todos.

FIOS DE PRATA
Próxima sexta-feira, haverá um

culto na residência da dona
Hormezinda, na QNG 30, Casa 35, às
16 horas. Sairemos do estacionamen-
to do templo às 15h30. Todos os
membros do referido grupo estão
convidados.

CATECÚMENOS
Daremos início à nova temporada

da Classe de Catecúmenos. Portan-
to, os irmãos oriundos de outra de-
nominação recebidos pelo Conselho
e os que desejarem realizar a sua
pública profissão de fé, deverão par-
ticipar desta classe. As matrículas
poderão ser efetuadas com os secre-
tários da Escola Dominical.

NOVOS MEMBROS
“Ora, vós sois corpo de Cristo; e,

individualmente, membros deste
corpo. Porque, assim como o corpo
é um e tem muitos membros, e to-
dos os membros, sendo muitos,
constituem um só corpo, assim tam-
bém com respeito a Cristo. Pois, em
um só Espírito, todos nós fomos
batizados em um só corpo, quer ju-

feita vontade é por meio da oração:
“Tornando a retirar-se, orou de
novo, dizendo: Meu Pai, se não é
possível passar de mim este cálice
sem que eu o beba, faça-se a tua
vontade” (Mateus 26:42). Portanto,
com muita devoção vamos participar
da reunião de orações que nesta quar-
ta-feira será dirigida pelo Diác. Luiz.

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

na sala do Culto Mirim, após a Escola
Dominical; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Priscila e Wesdna Barros; Pró-
ximo domingo: Lílian Lima e Silvana
Pereira;
MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva (Au-
xiliar: Camila Macksoud – noite); Pró-
ximo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves (Auxiliar: Luísa
Hostins – noite); MATERNAL 2 (Manhã
e Noite) – Hoje: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Milena
Caires – noite); Próximo domingo:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcan-
te (Auxiliar: Lílian Silva - noite).
Observação: Queridos professores,
se por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR, nos avi-
se com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crianças.
As auxiliares ficarão somente na es-
cala da noite. Durante a manhã de-
verão participar da Escola Dominical
em sua classe normalmente; c) Cul-
to Infantil: (Crianças de 4 a 7 anos)
– Hoje: Após o momento de cânticos,
na sala do Jardim 1, no 2ª andar. Diri-
gente: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima; Próximo domingo: Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Reunição de Coordenação – Berçá-
rio: Aula Especial com toda equipe,
Hoje, após a abertura da Escola Do-
minical, na sala do Berçário. Equipe:
Josilene Cavalcante, Josiane Andrade,
Lílian Lima, Luciana Rangel, Wesdna
Barros, Priscila Barros, Karine Matos
e Noraci; e) Juniores: Hoje, todos os
Juniores deverão se dirigir a galeria,
onde anotarão em suas cadernetas
a liturgia e mensagem, sob orienta-
ção da Ev. Ana Eliza.  Peguem suas
cadernetas na entrada do templo.
Cheguem no horário; f) UCP: Nossa
próxima programação será dia 28 de
março, às 15 horas, no predinho. O
Tema será: Tarde do chapéu maluco.

Confeccione seu chapéu, com
criatividade e estilo. Convide seus
amiguinhos; g) Queridos Pais: Para
o salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos pequeninos
é muito importante as crianças por-
tarem 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 22/03. Classe I – Presb.
Kleber; Classe II – Rev. Jefferson;
Classe III – Fabrício; Classe IV –
Presb. Cícero; Classe V – Diác.
Wesley; Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Classe de Adolescentes
– Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

22/03. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição nº 3; Classe de
Jovens, Lição nº 9; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Wesley.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio Sales; Pró-

ximo domingo: Presb. Marcus Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Diác. Robson e Diác.
Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Francelino, Tiago

B., Marcelo, Arthur, Elizeu. Próxima
semana: Wanderlúcio, Geazi, Thiago
V., Antônio N., J. Claúdio.



Pastoral
O que aconteceu com os evangélicos no Brasil?

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 21:13
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 19:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 19:12-13
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Marcelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Recepção de Novos Membros
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

1ª Tessalonicenses 1:1-2
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 400
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Até a pouco tempo, “evangéli-
co” indicava vagamente aqueles
protestantes de todas as denomi-
nações – presbiterianos, batistas,
metodistas, anglicanos, luteranos e
pentecostais, entre outros, que
detinham pelo menos três caracte-
rísticas: consideravam a Bíblia como
Palavra de Deus, autoritativa e in-
falível; eram conservadores no cul-
to e nos padrões morais; cultiva-
vam uma visão missionária. Hoje, no
Brasil, o termo não abrange mais tais
itens, mas tem sido usado para se
referir a todos os que, no âmbito
do cristianismo não são católicos
romanos: protestantes históricos,
pentecostais, neopentecostais,
igrejas emergentes, comunidades
dos mais variados tipos.

É evidente a crise gigantesca em
que os evangélicos se encontram:
multiplicidade de teologias divergen-
tes, derrocada doutrinária e moral de
líderes que um dia foram reconheci-
dos como referência, ascensão de lí-
deres autoritários que se autodeno-
minam pastores, bispos, apóstolos e
a ausência de padrões morais que
pautem ao menos a disciplina eclesi-
ástica. Como resultado, cada vez mais
pessoas procuram igrejas para se sen-
tir bem, para buscar solução imediata
dos seus problemas, sem sequer re-
fletir nas questões mais profundas
acerca da existência e da eternida-
de, migrando de uma comunidade para
outra sem qualquer compromisso ou
engajamento com a vida cristã. O
evangelicalismo brasileiro está na UTI.

O evangelicalismo entendia que
deveria procurar uma interação mai-
or com questões sociais e, acima de
tudo, obter respeitabilidade acadê-
mica mediante o diálogo com a ciên-
cia e com outras linhas dentro da
cristandade, sem abrir mão dos “fun-
damentos”. Queriam se livrar da pecha
de fechados, intransigentes, obscu-
rantistas e bitolados, ao mesmo tem- Rev. Jefferson Batista Neres

po em que mantinham doutrinas como
a inerrância das Escrituras, a crença
em milagres, a morte vicária de Cris-
to, Sua divindade e Sua ressurreição
de entre os mortos. Mas, infelizmen-
te abriram para a pluralidade doutri-
nária, a multiplicidade de eclesiologias
e o relativismo moral. Houve um
gradativo abandono dos grandes cre-
dos e confissões do passado que
moldaram a fé histórica da Igreja com
sua interpretação das Escrituras.

A orientação teológica evangéli-
ca sofreu uma sutil mutação. É per-
ceptível a depreciação da doutrina
em favor do pragmatismo e o
antropocentrismo do culto, na igreja
e na missão. Mas talvez a pior des-
sas consequências tenha sido a per-
da da cosmovisão reformada, que é
a de base para um olhar abrangente
sobre a cultura, a ciência e a socie-
dade a partir da soberania de Deus
sobre todas as áreas da vida. Sem
essa abrangência, o evangelicalismo
tem se limitado a ações isoladas e
fragmentadas na área social e políti-
ca, muitas vezes sem conexão algu-
ma com a visão cristã de mundo.

Não há saída fácil nessa crise.
Contudo, vejo a fé cristã histórica,
conforme manifestada na Reforma
Protestante, como uma alternativa
possível e viável para a igreja evan-
gélica brasileira. Reconheço que nem
sempre as igrejas reformadas no Bra-
sil têm sido exemplo de vitalidade,
relevância e liderança. Todavia, o
potencial está lá. Creio que a fé da
Reforma pode fazer a diferença hoje
no Brasil, desde que nos mantenha-
mos fiéis às grandes doutrinas da
graça e aos lemas da Reforma.
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ta-feira, às 14h30, dona Julieta
Braga.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Lucas Resende;
Quinta-feira, às 20 horas, Deborah
Lousan.
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Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Ataliba Barbo-
sa; Cícero Viana, t io do Presb.
Marcus Kleber; Daniel Lima; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Darcy, mãe do Presb. Lusérgio;
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dona Honorita Maria de Jesus, mãe
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