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Pastoral
Credo Apostólico

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 98:1-2
b) Hino Congregacional nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91:1-16
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 103:12-13
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) Acolhimento de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 2º Reis 4:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 112

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

POSLÚDIO

De acordo com Humberto
Casanova e Jeff Stam, é fundamental
aos cristãos aderirem à necessidade
de confessar a sua fé: “Portanto,
todo aquele que me confessar di-
ante dos homens, também eu o con-
fessarei diante de meu Pai, que está
nos céus” (Mateus 10:32). Confessa-
mos a nossa fé no batismo, na Ceia
do Senhor, ao testificar aos incrédu-
los, ao dar bom testemunho na vida
pública e privada e ao recitar o Credo
Apostólico no culto de adoração. Toda
confissão pública da fé deve ser feita
com sinceridade e deve vir acompa-
nhada de uma vida de compromisso
com os valores do reino de Deus.

Infelizmente, de maneira geral, as
igrejas protestantes não dão muito
valor ao Credo Apostólico. Não se in-
teressam em estudá-lo, nem em con-
fessar a sua fé por meio dele. Esta
atitude surge de três erros. Primeiro,
as pessoas se enganam ao identificar
o Credo com a Igreja Católica Roma-
na, crendo que é um documento in-
ventado por ela. Segundo, como a
Igreja Católica Romana tem a prática
de conferir autoridade divina a muitos
de suas tradições, então, se teme que
ela conceda tanta importância ao Cre-
do dos Apóstolos, que se lhe estime
na mesma altura que a Bíblia. Tercei-
ro, uma boa parte da igreja evangéli-
ca carece de consciência histórica.

Credo significa Creio, ou seja, eu
confesso a minha fé de forma públi-
ca. Portanto, o Credo Apostólico é
uma forma de se confessar as nos-
sas convicções referentes aos pon-
tos principais de nossa fé. O Credo
Apostólico é o resumo do que a Bíblia
ensina. O Credo está subordinado à
Palavra de Deus. Por isso, o Credo
Apostólico não é apostólico porque foi
escrito pelos apóstolos, mas por ser
a sua doutrina.

O Credo Apostólico se fez neces-
sário por duas razões: primeira, a ex-
pansão missionária da Igreja fez obri-
gatório o surgimento de uma declara-
ção de fé básica para instruir aos can-
didatos ao batismo (Mateus 28:19- Rev. Jefferson Batista Neres

20). Segunda, a heresia obrigou a igre-
ja definir claramente a sua fé.

O Credo está claramente dividido
em três partes: O Pai e a nossa cria-
ção, o Filho e a nossa redenção, o
Espírito Santo e a nossa santificação.
Assim, tem se dividido o seu conteú-
do em 12 artigos. Deve ser notado
que a parte referida ao Filho é a mais
detalhada. A metade de seus 12 arti-
gos está dedicada ao Filho e sua obra
da redenção.

Desde o tempo apostólico, a igre-
ja teve que lidar com falsas doutri-
nas, percebendo que era urgente pro-
duzir uma declaração de fé que repri-
misse o desenvolvimento das falsas
doutrinas, especialmente no que
concerne a Santíssima Trindade.

Nossa igreja é confessional, ou
seja, abraçamos como interpretação
fidedigna das Escrituras os nossos
símbolos de fé, a Confissão de Fé e o
Catecismos de Westminster. Ser uma
igreja confessional, em nossos dias
é ir na contramão do evangelicalismo.
Segundo o Dr. Rev. Heber Calos de
Campos, destacado pastor e escritor
presbiteriano, o ambiente cristão atu-
al é regido pelo o pluralismo, ou seja,
as pessoas fogem de verdades obje-
tivamente afirmadas. A Escritura tem
sido abordada por óticas diferentes.
A Bíblia tem sido interpretada de acor-
do com a experiência (os sentimen-
tos são a medida de todas as coisas).
Por outro lado, a Fé Reformada é uma
tentativa justa e consistente de in-
terpretar a Escritura de acordo com a
própria Escritura. Nos próximos me-
ses, as Classes de Adultos de nossa
igreja, estudarão o Credo Apostólico
objetivando reafirmar a Fé Cristã que
historicamente herdamos da Igreja
Primitiva e da Reforma Protestante do
século XVI.

Extraído e Adaptado do livro El Credo
Apostólico, dos autores Humberto

Casanova e Jeff Stam

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Sandro, Moisés C.,

Anderson, Wesley, Emanoel. Próxima
semana: J. Francelino, Tiago B., Marce-
lo, Arthur, Elizeu.

CHAZINHO
Hoje: Joana e Marta; Próximo do-

mingo: Sueli e Isabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

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

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14 horas, o sr. Antônio Nunes de
Almeida, pai da irmã Ilda; Sexta-feira,
às 14h30 a dona Raquel Viana.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Bárbara Frazão; Quinta-
feira, às 20 horas, Bruna Machado.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Ataliba Barbosa;
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, res-
pectivamente, sobrinha e pai da Hélia;
Rafael, Alyne e Júnior, sobrinhos da
dona Eliana; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274);  Rev.  Evando (8181-
2424); Sheil la Kiyomi; sr. Fernando
Vieira; Daniel Lima, amigo da irmã
Jaqueline Gonçalves.

“Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se
confessa a respeito da salvação” (Romanos 10:10)

Aniversariantes da Semana
08/03 Lutércio Poubel de Oliveira .................................................... 9983-1934
08/03 Madeleine Barros Pires .......................................................... 3967-6376
09/03 Lucília Ferreira da Cruz ......................................................... 9821-3624
10/03 Rosa Alcantara dos Santos Ismael ......................................... 3556-3255
11/03 Moisés da Silva Couto ........................................................... 9942-8404
11/03 Levi Eliezer da Rocha Travassos ............................................ 3597-3756
12/03 Jaqueline Angélica Gonçalves ................................................ 9607-2727
12/03 Paulo Alves Honorato ............................................................ 9965-4061
12/03 Pedro Rodrigues
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VIGÍLIA
Conforme consta em nosso “Plano de

Ação”, próxima sexta-feira, no Salão So-
cial, haverá uma vigília para toda a igre-
ja, a partir das 21 horas. Tal momento
será uma excelente ocasião para o gozo
de uma edificante comunhão com o Se-
nhor e com os irmãos: hinos e cânticos
espirituais, meditação bíblica, orações e,
no final um farto e delicioso pão-de-quei-
jo. Vamos todos, com alegria e gratidão
a Deus, participar e, investirmos em nos-
sa espiritualidade: “Vigiai e orai, para
que não entreis em tentação; o es-
pírito, na verdade, está pronto, mas
a carne é fraca” (Mateus 26:41).

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS
“Com efeito, grandes cousas fez o

Senhor por nós; por isso estamos ale-
gres” (Salmo 126:3). Próxima quinta-fei-
ra, às 20 horas, na residência dos nossos
irmãos, Ivo Ferreira e Gilvânia, na Colônia
Agrícola Vicente Pires, Rua 7, Chácara 330,
Lote 5- Fone: 9901-6070. Haverá um Cul-
to de Ações de Graças promovido pela
UPH. Sairemos da porta do templo às
19h30. Toda igreja está convidada.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Neste dia, do ano de 1857, as operári-

as têxteis de uma fábrica de Nova Iorque
entraram em greve, ocupando a fábrica,
para reivindicarem a redução de um horá-
rio de mais de 16 horas por dia para 10
horas. Nas suas 16 horas, recebiam menos
de um terço do salário dos homens. No en-
tanto, a greve terminou em tragédia, pois,
os patrões não cederam e, fechando as por-
tas, mandaram atear fogo ao prédio, onde
as mulheres estavam reunidas. Cerca de
130 mulheres morreram queimadas. Em
1910, numa conferência internacional de
mulheres, realizada na Dinamarca, foi de-
cidido, em homenagem àquelas mulheres,
comemorar o 8 de março como “Dia Inter-
nacional da Mulher”. A mulher cristã, sabe
que seu valor é reconhecido por Deus e
procura aproximar-se mais e mais do pa-
pel que Seu Criador idealizou para ela, “a
auxiliadora” (Gênesis 2:18). O papel da
mulher na sociedade e na família é, inega-
velmente, de enorme importância.

REUNIÃO
Hoje, depois da Escola Dominical, na

Sala do Conselho, o Rev. Jefferson, Rev.
Alexandro e Vanessa, reunir-se-ão  com a
diretoria da UPA (Kataryne, David, Amanda,
Karen e Gabriel) e os casais que apoiarão
o trabalho dos adolescentes neste ano
(Diác. Sandro e Cláudia, Diác. José Cláu-
dio e Josiane, Diác. Elizeu e Lígia, Janivaldo
e Andréia e Diác. Antônio e Antônia).

REUNIÃO EQUIPE DE CASAIS
Hoje, depois do culto à noite, na Sala

do Conselho, haverá uma reunião da Equi-
pe de Casais. Solicitamos a todos os inte-
grantes da diretoria que não faltem, pois,
serão debatidos assuntos importantes.

REUNIÃO JUNTA DIACONAL
Hoje, após o culto à noite, na sala da

Classe II, haverá reunião da Junta
Diaconal. Todos os diáconos estão con-
vocados. Suas ausências geram prejuí-
zos na implementação das deliberações.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do apóstolo

Paulo: “E assim a fé vem pela prega-
ção, e a pregação, pela palavra de
Cristo” (Romanos 10:17). Cremos que
Deus somente é conhecido o suficiente
para proporcionar salvação ao eleito, por
meio da fiel pregação da Escritura. A dis-
tribuição das “Biblinhas” é um meio eficaz
para a difusão do evangelho. Foram im-
pressos 105.000 exemplares das
“Biblinhas”. As “Biblinhas” foram im-
pressas para que os membros de
nossa igreja evangelizem distribuin-
do-as a pessoas que não conhecem
a Cristo. O material está em um dos apa-
radores na saída do nosso templo.

“CASA CHEIA” – UMP
No próximo domingo, após o culto,

haverá mais um “Casa Cheia” da UMP,
na residência do casal, Jefferson e Karen,
localizada na Rua 12, Condomínio 305,
Casa 26, Vicente Pires. Na oportunida-
de, haverá a comemoração do aniversá-
rio dos sócios que completaram mais um
ano de vida no primeiro trimestre de
2015. Todos os jovens estão convocados.

PROGRAMAÇÃO UPA
Próximo sábado, haverá uma pro-

gramação especial com a UPA, que acon-
tecerá na Ermida Dom Bosco. Faça sua
inscrição com a liderança e não perca
esse momento de lazer e comunhão.

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 an-
damento das nossas programações e
evitará possíveis transtornos. Certos da
vossa anuência, desde já, agradecemos
e contamos com a cooperação e com-
preensão de todos.

NOIVADO
Ontem, num ambiente fraternal e fa-

miliar, em cerimônia simples, o Rev.
Jefferson celebrou o noivado dos jovens,

nário seja, algumas vezes, estranho aos
nossos dias, sua mensagem tem significa-
do teológico que remove a casca do pra-
zer, orgulho e tradição religiosa com incrí-
vel habilidade. Sua mensagem e métodos
retóricos estimulam o leitor a deixar que a
Palavra de Deus lhe fale de uma forma
nova”. Portanto, vamos todos participar do
Estudo Bíblico, próxima quarta-feira, às 20
horas, no Salão Social que será ministra-
do pelo Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um dos meios de graça es-

tabelecidos por Deus para amadurecimen-
to dos crentes, portanto, é essencial para
uma vida cristã abundante. De acordo com
o Rev. John MacArthur, pastor e escritor
estadunidense de nossos dias: “a oração é
natural para o cristão. É a respiração do
crente. Alguns crentes andam tão abatidos
e exaustos porque prenderam sua respira-
ção espiritual, quando deveriam estar abrin-
do seus corações para Deus e recebendo o
ar divino que os cerca – a presença de Deus.
Aquele que não estiver fielmente em ora-
ção está numa luta constante contra sua
natureza espiritual”. A Bíblia nos manda orar
sem cessar (1ª Tessalonicenses 5:17).
Como orar sem cessar? Conforme o Rev.
John Piper, pastor e escritor estadunidense
de nosso dias, orar sem cessar é: “ver as
coisas do ponto de vista de Deus. É sentir
uma dor e pedir que Deus cure; deparar-se
com um problema e pedir a Deus que o
esclareça; é ver um irmão em necessidade
e orar por ele; ou ver alguém em apuros e
pedir a Deus que o liberte. É manter comu-
nhão com Deus, falar com ele a respeito
daquilo que O está desonrando. A cada
momento que vivemos estamos louvando
a Deus por coisas maravilhosas ou interce-
dendo por alguém”. Portanto, com muita
devoção vamos participar da reunião de
orações que nesta quarta-feira será dirigida
pelo Presb. Pedro Leandro.

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

sala do Culto Mirim, após a Escola Domini-
cal; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade; Próximo
domingo: Priscila e Wesdna Barros; MATER-
NAL 1(Manhã e Noite) – Hoje: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves (Auxiliar:
Luisa Nery – noite); Próximo domingo: Pa-
trícia Ferreira e Antônia Silva (Auxiliar:
Camila Macksoud – noite); MATERNAL 2
(Manhã e Noite) – Hoje: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lílian Silva –
noite); Próximo domingo: Karen Cerqueira
e Kataryne Araújo (Auxiliar: Milena Caires
– noite). Observação: Queridos professo-
res, 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 fica-
rão somente na escala a noite, durante a
manhã deverão participar da Escola Domi-
nical em sua classe normalmente; c) Culto
Infantil: (Crianças de 4 a 7 anos) Hoje,
após o momento de cânticos, na sala do
Jardim 1, no 2º andar. Dirigente: Victória
Couto e Beatriz Machado; Próximo domin-
go: Évila Cavalcante e Arthur Kishima; d)
Reunição de Coordenação – Berçário:
Aula Especial com toda equipe, Hoje, após
a abertura da Escola Dominical, na sala do
Berçário. ANOTEM EM SUAS AGENDAS!
Equipe: Josilene Cavalcante, Josiane
Andrade, Lílian Lima, Luciana Rangel,
Wesdna Barros, Priscila Barros, Karine Ma-
tos e Noraci; e) Juniores: Hoje, aula es-
pecial de doutrina, na sala do Culto Mirim,
para crianças de 8 a 11 anos; f) Queridos
Pais: Para o salutar andamento das aulas
e o eficiente aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das atividades do
Ministério da Infância. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 15/03. Classe I – Rev. Jefferson;
Classe II – Presb. Paulinho; Classe III
– Presb. Kleber; Classe IV – Sônia; Clas-
se V – Presb. Sóstenes; Classe de Jo-
vens – Rev. Alexandro; Classe de Ado-
lescentes – Diác. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 15/

03. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 2; Classe de Jovens, Li-
ção nº 8; Classe de Adolescentes, Lição
nº 4.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro;  Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Emanuel Jesus; Próxi-

mo domingo: Presb. Lusérgio Sales.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Diác. Júlio; Pró-

ximo domingo: Diác. Ângelo e Mauro.



nossos irmãos em Cristo, Tiago e Juliana.
Aos amados irmãos e seus familiares nos-
sos cumprimentos acompanhados de sú-
plicas a Deus pela sua felicidade.

CATECÚMENOS
Daremos início à nova temporada da

Classe de Catecúmenos. Portanto, os ir-
mãos oriundos de outra denominação
recebidos pelo Conselho e os que dese-
jarem realizar a sua pública profissão de
fé, deverão participar desta classe. As
matrículas poderão ser efetuadas com os
secretários da Escola Dominical.

NOVAS REVISTAS
As novas revistas da Escola Domini-

cal, Classes I, II, III, IV e V estão à dis-
posição dos irmãos com os secretários
da Escola Dominical e em uma das
mesinhas da saída do templo. As revis-
tas usadas no trimestre passado serão
reaproveitadas em nossas congregações.
Não deixe de entregar a sua aos secre-
tários.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E DOA-
ÇÃO DE SANGUE

Todos os anos, a Confederação
Sinodal de Mocidades faz uma campanha
de doação de cestas básicas e de san-
gue. Como não podia ser diferente, este
ano a campanha iniciou em 1º de janeiro
de 2015 e vai até o dia 16 de maio. Os
itens da cesta básica são estes: 5 kg de
arroz, 5 kg de açúcar, 2 kg de feijão, 1
kg de macarrão e 1 litro de óleo. No caso
de doações de sangue, os doadores de-
verão tirar uma foto com o símbolo da
mocidade presbiteriana ou com a
logomarca da IPB. Lembrando que as
doações não devem ser feitas apenas
pela UMP, mas por toda a Igreja, pois, o
importante é ajudar aos necessitados.
Mais informações com o Diác. Anderson
Poubel e com o irmão Hugo Ferreira.

NOVOS MEMBROS
“Chegando-vos para ele, a pe-

dra que vive, rejeitada, sim, pelos
homens, mas para com Deus eleita
e preciosa, também vós mesmos,
como pedras que vivem, sois
edificados casa espiritual para
serdes sacerdócio santo, a fim de
oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio
de Jesus Cristo” (1ª Pedro 2:4-5).
Hoje, no culto à noite, a nossa igreja
irá acolher o casal, nossos irmãos,
Rodney Kiyomi Nogueira e Márcia Silva
Nogueira que, foram recebidos por ju-
risdição a pedido, na última reunião do
Conselho. A estes irmãos as nossas

boas vindas seguidas de nossas súpli-
cas a Deus para que sejam uma bên-
ção em nossa igreja e a igreja seja uma
bênção na vida deles.

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 Ho-
tel, “conforto em contato com a nature-
za”, Anápolis-GO. O Preletor especial-
mente convidado será o Rev. Ludgero
Bonilha Morais, pastor da 1ª Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte-MG. O
local está reservado para uso exclusivo
de nossa igreja. O valor da inscrição será
de R$ 750,00, por casal. As pré-inscri-
ções já estão abertas e poderão ser rea-
lizadas com o Diác. Wesley ou sua espo-
sa Tânia. A inscrição somente será efeti-
vada mediante sinal de R$ 150,00, mais
6X de R$ 100,00. A política de hospeda-
gem 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 pes-
soa adulta; c) Crianças de 12 anos aci-
ma, o valor da inscrição correspondente
ao de uma pessoa adulta. A partir do pró-
ximo domingo de março de 2015, o valor
da inscrição será de R$ 900,00. As aco-
modações, o local e os serviços ofereci-
dos são excelentes e atendem perfeita-
mente as demandas do nosso Encontro
de Casais. Garanta a sua inscrição.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedientes

na nossa igreja: Rev. Jefferson, terças
e sextas-feiras, das 8 às 12 horas e das
14 às 18 horas; quartas e quintas-feiras,
das 14 às 18 horas; Rev. José Marcos,
terças às sextas-feiras, das 8 às 12 ho-
ras; Rev. Alexandro, terças às sextas-
feiras, das 8 às 12 horas; Ev. Ana Eliza,
terças, quintas e sextas-feiras, das 8 às
12 horas e quartas-feiras das 14 às 17
horas; Administrador, segundas às sex-
tas-feiras, das 8 às 18 horas; Tesoura-
ria, segundas às sextas-feiras, das 9 às
12 horas e Secretaria, segundas às sex-
tas-feiras, das 08h30 às 12 horas e das
13 às 17h30.

DÍZIMOS E OFERTAS
“Trazei todos os dízimos à casa

do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as ja-
nelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida” (Malaquias
3:10). De acordo com o Rev. Jacob Silva,
ministro da IPB: “Deus nos entrega mui-
tos bens que administramos, como

mordomos seus, mas esses bens não nos
pertencem. No dia em que nós morrer-
mos, eles vão ser administrados por ou-
tras pessoas, de acordo com a vontade
de Deus. Mas Deus vai nos pedir contas
desta administração. Jesus ilustra esta
verdade dizendo que certo senhor, que ia
viajar para um país distante, convocou os
seus servos, ou mordomos, e entregou-
lhes os seus bens para que eles adminis-
trassem; e quando voltou pediu contas
desta administração. A cada um daqueles
que administraram corretamente o senhor
disse: Bem está, servo bom e fiel; no pou-
co foste fiel, sobre o muito te colocarei,
entra no gozo do teu Senhor”. No que diz
respeito ao dízimo não há meio termo, so-
mos fiéis ou infiéis. O dízimo passa pela
mordomia Cristã, que é a administração
correta de todos os bens que Deus colo-
cou à nossa disposição. Em decorrência
da fidelidade da maioria, a Casa do Te-
souro tem condições de desempenhar o
trabalho do Senhor com ousadia e desem-
baraço financeiro. Mantenhamo-nos fiéis
na entrega dos nossos dízimos e ofertas.
Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livro CREIO, o pastor e es-

critor norte-americano Michael Horton tra-
ta sobre as relevantes verdades doutri-
nárias do Credo Apostólico. O Credo dos
Apóstolos e as realidades doutrinárias
irremovíveis que expressa, fornecem um
alicerce seguro que as filosofias pós-mo-
dernas simplesmente não podem dupli-
car. O credo antigo oferece a verdade
prática que ajuda os cristãos a encontra-
rem o alicerce espiritual em vez de cons-
truírem suas vidas na areia inconstante
de uma cultura à mercê do relativismo.
Com uma análise sucinta e investigado-
ra, CREIO reapresenta o Credo dos Após-
tolos a uma nova geração, provando que
sua mensagem é muito mais do que con-
ceitos abstratos a serem discutidos entre
teólogos. Em CREIO, o autor Michael
Horton trata das grandes questões que o
credo responde: Como podemos conhe-
cer a Deus? Quem precisa da igreja? Nós
ainda podemos acreditar na ressureição?
Existe realmente só um caminho para
Deus? Deus está sempre certo? Ele mos-
tra que as respostas são eternas, tão apli-
cáveis aos cristãos de hoje quanto para
aqueles nos primeiros séculos da Igreja.

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

to do culto, o Rev. José Marcos estará na

4ª Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente àqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 54: Como é Cristo exalta-

do em sentar-se à destra de Deus? Res-
posta: Cristo é exaltado em sentar-se à
destra de Deus, em ser Ele, como Deus-
homem, elevado ao mais alto favor de
Deus o Pai, tendo toda a plenitude de gozo,
glória e poder sobre todas as coisas no
céu e na terra; em reunir e defender a sua
Igreja e subjugar os seus inimigos; em
fornecer aos seus ministros e ao seu povo
dons e graças e em fazer intercessão por
eles. Referências: Mateus 28:18; João
17:5; Atos 2:28; Romanos 8:34; Efésios
1:22 e 4:11-12 e Filipenses 2:9.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com

mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com temas varia-
dos sobre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é abalada.
“Disque Paz” é um ministério de
evangelização e aconselhamento que fun-
ciona 24 horas por dia. Este é um impor-
tante ministério de edificação para os cris-
tãos e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na saída
do nosso templo. Disque paz, 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músi-

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

ESTUDO BÍBLICO
Iniciamos o estudo no livro do profeta

Amós. Esse profeta começou o seu minis-
tério, aproximadamente em 787 a. C. O
objeto e o lugar de seu trabalho foi no rei-
no do Norte, reino de Israel. Não era filho
de nenhum profeta. Recebeu um chama-
do extraordinário. Suas profecias falavam
acerca dos juízos de Deus sobre Israel e
as nações ao seu derredor. Seu forte en-
cargo era advertir aos filhos de Israel cha-
mando-os ao arrependimento para que se
livrassem da punição e do juízo divino. De
acordo com o pastor e escritor
estadunidense de nossos dias, Dr. Rev. Gary
Smith: “O desenvolvimento do movimen-
to profético é um dos atos divinos mais
importantes na história de Israel. Amós,
um dos primeiros profetas escritores, foi
uma voz de Deus confrontando e desafi-
ando os padrões de crença e comporta-
mento aceitos em Israel. Ainda que o ce-



nossos irmãos em Cristo, Tiago e Juliana.
Aos amados irmãos e seus familiares nos-
sos cumprimentos acompanhados de sú-
plicas a Deus pela sua felicidade.

CATECÚMENOS
Daremos início à nova temporada da

Classe de Catecúmenos. Portanto, os ir-
mãos oriundos de outra denominação
recebidos pelo Conselho e os que dese-
jarem realizar a sua pública profissão de
fé, deverão participar desta classe. As
matrículas poderão ser efetuadas com os
secretários da Escola Dominical.

NOVAS REVISTAS
As novas revistas da Escola Domini-

cal, Classes I, II, III, IV e V estão à dis-
posição dos irmãos com os secretários
da Escola Dominical e em uma das
mesinhas da saída do templo. As revis-
tas usadas no trimestre passado serão
reaproveitadas em nossas congregações.
Não deixe de entregar a sua aos secre-
tários.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E DOA-
ÇÃO DE SANGUE

Todos os anos, a Confederação
Sinodal de Mocidades faz uma campanha
de doação de cestas básicas e de san-
gue. Como não podia ser diferente, este
ano a campanha iniciou em 1º de janeiro
de 2015 e vai até o dia 16 de maio. Os
itens da cesta básica são estes: 5 kg de
arroz, 5 kg de açúcar, 2 kg de feijão, 1
kg de macarrão e 1 litro de óleo. No caso
de doações de sangue, os doadores de-
verão tirar uma foto com o símbolo da
mocidade presbiteriana ou com a
logomarca da IPB. Lembrando que as
doações não devem ser feitas apenas
pela UMP, mas por toda a Igreja, pois, o
importante é ajudar aos necessitados.
Mais informações com o Diác. Anderson
Poubel e com o irmão Hugo Ferreira.

NOVOS MEMBROS
“Chegando-vos para ele, a pe-

dra que vive, rejeitada, sim, pelos
homens, mas para com Deus eleita
e preciosa, também vós mesmos,
como pedras que vivem, sois
edificados casa espiritual para
serdes sacerdócio santo, a fim de
oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio
de Jesus Cristo” (1ª Pedro 2:4-5).
Hoje, no culto à noite, a nossa igreja
irá acolher o casal, nossos irmãos,
Rodney Kiyomi Nogueira e Márcia Silva
Nogueira que, foram recebidos por ju-
risdição a pedido, na última reunião do
Conselho. A estes irmãos as nossas

boas vindas seguidas de nossas súpli-
cas a Deus para que sejam uma bên-
ção em nossa igreja e a igreja seja uma
bênção na vida deles.

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 Ho-
tel, “conforto em contato com a nature-
za”, Anápolis-GO. O Preletor especial-
mente convidado será o Rev. Ludgero
Bonilha Morais, pastor da 1ª Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte-MG. O
local está reservado para uso exclusivo
de nossa igreja. O valor da inscrição será
de R$ 750,00, por casal. As pré-inscri-
ções já estão abertas e poderão ser rea-
lizadas com o Diác. Wesley ou sua espo-
sa Tânia. A inscrição somente será efeti-
vada mediante sinal de R$ 150,00, mais
6X de R$ 100,00. A política de hospeda-
gem 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 pes-
soa adulta; c) Crianças de 12 anos aci-
ma, o valor da inscrição correspondente
ao de uma pessoa adulta. A partir do pró-
ximo domingo de março de 2015, o valor
da inscrição será de R$ 900,00. As aco-
modações, o local e os serviços ofereci-
dos são excelentes e atendem perfeita-
mente as demandas do nosso Encontro
de Casais. Garanta a sua inscrição.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedientes

na nossa igreja: Rev. Jefferson, terças
e sextas-feiras, das 8 às 12 horas e das
14 às 18 horas; quartas e quintas-feiras,
das 14 às 18 horas; Rev. José Marcos,
terças às sextas-feiras, das 8 às 12 ho-
ras; Rev. Alexandro, terças às sextas-
feiras, das 8 às 12 horas; Ev. Ana Eliza,
terças, quintas e sextas-feiras, das 8 às
12 horas e quartas-feiras das 14 às 17
horas; Administrador, segundas às sex-
tas-feiras, das 8 às 18 horas; Tesoura-
ria, segundas às sextas-feiras, das 9 às
12 horas e Secretaria, segundas às sex-
tas-feiras, das 08h30 às 12 horas e das
13 às 17h30.

DÍZIMOS E OFERTAS
“Trazei todos os dízimos à casa

do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as ja-
nelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida” (Malaquias
3:10). De acordo com o Rev. Jacob Silva,
ministro da IPB: “Deus nos entrega mui-
tos bens que administramos, como

mordomos seus, mas esses bens não nos
pertencem. No dia em que nós morrer-
mos, eles vão ser administrados por ou-
tras pessoas, de acordo com a vontade
de Deus. Mas Deus vai nos pedir contas
desta administração. Jesus ilustra esta
verdade dizendo que certo senhor, que ia
viajar para um país distante, convocou os
seus servos, ou mordomos, e entregou-
lhes os seus bens para que eles adminis-
trassem; e quando voltou pediu contas
desta administração. A cada um daqueles
que administraram corretamente o senhor
disse: Bem está, servo bom e fiel; no pou-
co foste fiel, sobre o muito te colocarei,
entra no gozo do teu Senhor”. No que diz
respeito ao dízimo não há meio termo, so-
mos fiéis ou infiéis. O dízimo passa pela
mordomia Cristã, que é a administração
correta de todos os bens que Deus colo-
cou à nossa disposição. Em decorrência
da fidelidade da maioria, a Casa do Te-
souro tem condições de desempenhar o
trabalho do Senhor com ousadia e desem-
baraço financeiro. Mantenhamo-nos fiéis
na entrega dos nossos dízimos e ofertas.
Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livro CREIO, o pastor e es-

critor norte-americano Michael Horton tra-
ta sobre as relevantes verdades doutri-
nárias do Credo Apostólico. O Credo dos
Apóstolos e as realidades doutrinárias
irremovíveis que expressa, fornecem um
alicerce seguro que as filosofias pós-mo-
dernas simplesmente não podem dupli-
car. O credo antigo oferece a verdade
prática que ajuda os cristãos a encontra-
rem o alicerce espiritual em vez de cons-
truírem suas vidas na areia inconstante
de uma cultura à mercê do relativismo.
Com uma análise sucinta e investigado-
ra, CREIO reapresenta o Credo dos Após-
tolos a uma nova geração, provando que
sua mensagem é muito mais do que con-
ceitos abstratos a serem discutidos entre
teólogos. Em CREIO, o autor Michael
Horton trata das grandes questões que o
credo responde: Como podemos conhe-
cer a Deus? Quem precisa da igreja? Nós
ainda podemos acreditar na ressureição?
Existe realmente só um caminho para
Deus? Deus está sempre certo? Ele mos-
tra que as respostas são eternas, tão apli-
cáveis aos cristãos de hoje quanto para
aqueles nos primeiros séculos da Igreja.

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

to do culto, o Rev. José Marcos estará na

4ª Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente àqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 54: Como é Cristo exalta-

do em sentar-se à destra de Deus? Res-
posta: Cristo é exaltado em sentar-se à
destra de Deus, em ser Ele, como Deus-
homem, elevado ao mais alto favor de
Deus o Pai, tendo toda a plenitude de gozo,
glória e poder sobre todas as coisas no
céu e na terra; em reunir e defender a sua
Igreja e subjugar os seus inimigos; em
fornecer aos seus ministros e ao seu povo
dons e graças e em fazer intercessão por
eles. Referências: Mateus 28:18; João
17:5; Atos 2:28; Romanos 8:34; Efésios
1:22 e 4:11-12 e Filipenses 2:9.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com

mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com temas varia-
dos sobre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é abalada.
“Disque Paz” é um ministério de
evangelização e aconselhamento que fun-
ciona 24 horas por dia. Este é um impor-
tante ministério de edificação para os cris-
tãos e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na saída
do nosso templo. Disque paz, 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músi-

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

ESTUDO BÍBLICO
Iniciamos o estudo no livro do profeta

Amós. Esse profeta começou o seu minis-
tério, aproximadamente em 787 a. C. O
objeto e o lugar de seu trabalho foi no rei-
no do Norte, reino de Israel. Não era filho
de nenhum profeta. Recebeu um chama-
do extraordinário. Suas profecias falavam
acerca dos juízos de Deus sobre Israel e
as nações ao seu derredor. Seu forte en-
cargo era advertir aos filhos de Israel cha-
mando-os ao arrependimento para que se
livrassem da punição e do juízo divino. De
acordo com o pastor e escritor
estadunidense de nossos dias, Dr. Rev. Gary
Smith: “O desenvolvimento do movimen-
to profético é um dos atos divinos mais
importantes na história de Israel. Amós,
um dos primeiros profetas escritores, foi
uma voz de Deus confrontando e desafi-
ando os padrões de crença e comporta-
mento aceitos em Israel. Ainda que o ce-
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b) Hino Congregacional nº 52
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a) Oração Final
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De acordo com Humberto
Casanova e Jeff Stam, é fundamental
aos cristãos aderirem à necessidade
de confessar a sua fé: “Portanto,
todo aquele que me confessar di-
ante dos homens, também eu o con-
fessarei diante de meu Pai, que está
nos céus” (Mateus 10:32). Confessa-
mos a nossa fé no batismo, na Ceia
do Senhor, ao testificar aos incrédu-
los, ao dar bom testemunho na vida
pública e privada e ao recitar o Credo
Apostólico no culto de adoração. Toda
confissão pública da fé deve ser feita
com sinceridade e deve vir acompa-
nhada de uma vida de compromisso
com os valores do reino de Deus.

Infelizmente, de maneira geral, as
igrejas protestantes não dão muito
valor ao Credo Apostólico. Não se in-
teressam em estudá-lo, nem em con-
fessar a sua fé por meio dele. Esta
atitude surge de três erros. Primeiro,
as pessoas se enganam ao identificar
o Credo com a Igreja Católica Roma-
na, crendo que é um documento in-
ventado por ela. Segundo, como a
Igreja Católica Romana tem a prática
de conferir autoridade divina a muitos
de suas tradições, então, se teme que
ela conceda tanta importância ao Cre-
do dos Apóstolos, que se lhe estime
na mesma altura que a Bíblia. Tercei-
ro, uma boa parte da igreja evangéli-
ca carece de consciência histórica.

Credo significa Creio, ou seja, eu
confesso a minha fé de forma públi-
ca. Portanto, o Credo Apostólico é
uma forma de se confessar as nos-
sas convicções referentes aos pon-
tos principais de nossa fé. O Credo
Apostólico é o resumo do que a Bíblia
ensina. O Credo está subordinado à
Palavra de Deus. Por isso, o Credo
Apostólico não é apostólico porque foi
escrito pelos apóstolos, mas por ser
a sua doutrina.

O Credo Apostólico se fez neces-
sário por duas razões: primeira, a ex-
pansão missionária da Igreja fez obri-
gatório o surgimento de uma declara-
ção de fé básica para instruir aos can-
didatos ao batismo (Mateus 28:19- Rev. Jefferson Batista Neres

20). Segunda, a heresia obrigou a igre-
ja definir claramente a sua fé.

O Credo está claramente dividido
em três partes: O Pai e a nossa cria-
ção, o Filho e a nossa redenção, o
Espírito Santo e a nossa santificação.
Assim, tem se dividido o seu conteú-
do em 12 artigos. Deve ser notado
que a parte referida ao Filho é a mais
detalhada. A metade de seus 12 arti-
gos está dedicada ao Filho e sua obra
da redenção.

Desde o tempo apostólico, a igre-
ja teve que lidar com falsas doutri-
nas, percebendo que era urgente pro-
duzir uma declaração de fé que repri-
misse o desenvolvimento das falsas
doutrinas, especialmente no que
concerne a Santíssima Trindade.

Nossa igreja é confessional, ou
seja, abraçamos como interpretação
fidedigna das Escrituras os nossos
símbolos de fé, a Confissão de Fé e o
Catecismos de Westminster. Ser uma
igreja confessional, em nossos dias
é ir na contramão do evangelicalismo.
Segundo o Dr. Rev. Heber Calos de
Campos, destacado pastor e escritor
presbiteriano, o ambiente cristão atu-
al é regido pelo o pluralismo, ou seja,
as pessoas fogem de verdades obje-
tivamente afirmadas. A Escritura tem
sido abordada por óticas diferentes.
A Bíblia tem sido interpretada de acor-
do com a experiência (os sentimen-
tos são a medida de todas as coisas).
Por outro lado, a Fé Reformada é uma
tentativa justa e consistente de in-
terpretar a Escritura de acordo com a
própria Escritura. Nos próximos me-
ses, as Classes de Adultos de nossa
igreja, estudarão o Credo Apostólico
objetivando reafirmar a Fé Cristã que
historicamente herdamos da Igreja
Primitiva e da Reforma Protestante do
século XVI.

Extraído e Adaptado do livro El Credo
Apostólico, dos autores Humberto

Casanova e Jeff Stam

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Sandro, Moisés C.,

Anderson, Wesley, Emanoel. Próxima
semana: J. Francelino, Tiago B., Marce-
lo, Arthur, Elizeu.

CHAZINHO
Hoje: Joana e Marta; Próximo do-

mingo: Sueli e Isabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

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

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14 horas, o sr. Antônio Nunes de
Almeida, pai da irmã Ilda; Sexta-feira,
às 14h30 a dona Raquel Viana.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Bárbara Frazão; Quinta-
feira, às 20 horas, Bruna Machado.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Ataliba Barbosa;
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, res-
pectivamente, sobrinha e pai da Hélia;
Rafael, Alyne e Júnior, sobrinhos da
dona Eliana; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274);  Rev.  Evando (8181-
2424); Sheil la Kiyomi; sr. Fernando
Vieira; Daniel Lima, amigo da irmã
Jaqueline Gonçalves.

“Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se
confessa a respeito da salvação” (Romanos 10:10)

Aniversariantes da Semana
08/03 Lutércio Poubel de Oliveira .................................................... 9983-1934
08/03 Madeleine Barros Pires .......................................................... 3967-6376
09/03 Lucília Ferreira da Cruz ......................................................... 9821-3624
10/03 Rosa Alcantara dos Santos Ismael ......................................... 3556-3255
11/03 Moisés da Silva Couto ........................................................... 9942-8404
11/03 Levi Eliezer da Rocha Travassos ............................................ 3597-3756
12/03 Jaqueline Angélica Gonçalves ................................................ 9607-2727
12/03 Paulo Alves Honorato ............................................................ 9965-4061
12/03 Pedro Rodrigues

VIGÍLIA
Conforme consta em nosso “Plano de

Ação”, próxima sexta-feira, no Salão So-
cial, haverá uma vigília para toda a igre-
ja, a partir das 21 horas. Tal momento
será uma excelente ocasião para o gozo
de uma edificante comunhão com o Se-
nhor e com os irmãos: hinos e cânticos
espirituais, meditação bíblica, orações e,
no final um farto e delicioso pão-de-quei-
jo. Vamos todos, com alegria e gratidão
a Deus, participar e, investirmos em nos-
sa espiritualidade: “Vigiai e orai, para
que não entreis em tentação; o es-
pírito, na verdade, está pronto, mas
a carne é fraca” (Mateus 26:41).

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS
“Com efeito, grandes cousas fez o

Senhor por nós; por isso estamos ale-
gres” (Salmo 126:3). Próxima quinta-fei-
ra, às 20 horas, na residência dos nossos
irmãos, Ivo Ferreira e Gilvânia, na Colônia
Agrícola Vicente Pires, Rua 7, Chácara 330,
Lote 5- Fone: 9901-6070. Haverá um Cul-
to de Ações de Graças promovido pela
UPH. Sairemos da porta do templo às
19h30. Toda igreja está convidada.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Neste dia, do ano de 1857, as operári-

as têxteis de uma fábrica de Nova Iorque
entraram em greve, ocupando a fábrica,
para reivindicarem a redução de um horá-
rio de mais de 16 horas por dia para 10
horas. Nas suas 16 horas, recebiam menos
de um terço do salário dos homens. No en-
tanto, a greve terminou em tragédia, pois,
os patrões não cederam e, fechando as por-
tas, mandaram atear fogo ao prédio, onde
as mulheres estavam reunidas. Cerca de
130 mulheres morreram queimadas. Em
1910, numa conferência internacional de
mulheres, realizada na Dinamarca, foi de-
cidido, em homenagem àquelas mulheres,
comemorar o 8 de março como “Dia Inter-
nacional da Mulher”. A mulher cristã, sabe
que seu valor é reconhecido por Deus e
procura aproximar-se mais e mais do pa-
pel que Seu Criador idealizou para ela, “a
auxiliadora” (Gênesis 2:18). O papel da
mulher na sociedade e na família é, inega-
velmente, de enorme importância.

REUNIÃO
Hoje, depois da Escola Dominical, na

Sala do Conselho, o Rev. Jefferson, Rev.
Alexandro e Vanessa, reunir-se-ão  com a
diretoria da UPA (Kataryne, David, Amanda,
Karen e Gabriel) e os casais que apoiarão
o trabalho dos adolescentes neste ano
(Diác. Sandro e Cláudia, Diác. José Cláu-
dio e Josiane, Diác. Elizeu e Lígia, Janivaldo
e Andréia e Diác. Antônio e Antônia).

REUNIÃO EQUIPE DE CASAIS
Hoje, depois do culto à noite, na Sala

do Conselho, haverá uma reunião da Equi-
pe de Casais. Solicitamos a todos os inte-
grantes da diretoria que não faltem, pois,
serão debatidos assuntos importantes.

REUNIÃO JUNTA DIACONAL
Hoje, após o culto à noite, na sala da

Classe II, haverá reunião da Junta
Diaconal. Todos os diáconos estão con-
vocados. Suas ausências geram prejuí-
zos na implementação das deliberações.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do apóstolo

Paulo: “E assim a fé vem pela prega-
ção, e a pregação, pela palavra de
Cristo” (Romanos 10:17). Cremos que
Deus somente é conhecido o suficiente
para proporcionar salvação ao eleito, por
meio da fiel pregação da Escritura. A dis-
tribuição das “Biblinhas” é um meio eficaz
para a difusão do evangelho. Foram im-
pressos 105.000 exemplares das
“Biblinhas”. As “Biblinhas” foram im-
pressas para que os membros de
nossa igreja evangelizem distribuin-
do-as a pessoas que não conhecem
a Cristo. O material está em um dos apa-
radores na saída do nosso templo.

“CASA CHEIA” – UMP
No próximo domingo, após o culto,

haverá mais um “Casa Cheia” da UMP,
na residência do casal, Jefferson e Karen,
localizada na Rua 12, Condomínio 305,
Casa 26, Vicente Pires. Na oportunida-
de, haverá a comemoração do aniversá-
rio dos sócios que completaram mais um
ano de vida no primeiro trimestre de
2015. Todos os jovens estão convocados.

PROGRAMAÇÃO UPA
Próximo sábado, haverá uma pro-

gramação especial com a UPA, que acon-
tecerá na Ermida Dom Bosco. Faça sua
inscrição com a liderança e não perca
esse momento de lazer e comunhão.

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 an-
damento das nossas programações e
evitará possíveis transtornos. Certos da
vossa anuência, desde já, agradecemos
e contamos com a cooperação e com-
preensão de todos.

NOIVADO
Ontem, num ambiente fraternal e fa-

miliar, em cerimônia simples, o Rev.
Jefferson celebrou o noivado dos jovens,

nário seja, algumas vezes, estranho aos
nossos dias, sua mensagem tem significa-
do teológico que remove a casca do pra-
zer, orgulho e tradição religiosa com incrí-
vel habilidade. Sua mensagem e métodos
retóricos estimulam o leitor a deixar que a
Palavra de Deus lhe fale de uma forma
nova”. Portanto, vamos todos participar do
Estudo Bíblico, próxima quarta-feira, às 20
horas, no Salão Social que será ministra-
do pelo Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um dos meios de graça es-

tabelecidos por Deus para amadurecimen-
to dos crentes, portanto, é essencial para
uma vida cristã abundante. De acordo com
o Rev. John MacArthur, pastor e escritor
estadunidense de nossos dias: “a oração é
natural para o cristão. É a respiração do
crente. Alguns crentes andam tão abatidos
e exaustos porque prenderam sua respira-
ção espiritual, quando deveriam estar abrin-
do seus corações para Deus e recebendo o
ar divino que os cerca – a presença de Deus.
Aquele que não estiver fielmente em ora-
ção está numa luta constante contra sua
natureza espiritual”. A Bíblia nos manda orar
sem cessar (1ª Tessalonicenses 5:17).
Como orar sem cessar? Conforme o Rev.
John Piper, pastor e escritor estadunidense
de nosso dias, orar sem cessar é: “ver as
coisas do ponto de vista de Deus. É sentir
uma dor e pedir que Deus cure; deparar-se
com um problema e pedir a Deus que o
esclareça; é ver um irmão em necessidade
e orar por ele; ou ver alguém em apuros e
pedir a Deus que o liberte. É manter comu-
nhão com Deus, falar com ele a respeito
daquilo que O está desonrando. A cada
momento que vivemos estamos louvando
a Deus por coisas maravilhosas ou interce-
dendo por alguém”. Portanto, com muita
devoção vamos participar da reunião de
orações que nesta quarta-feira será dirigida
pelo Presb. Pedro Leandro.

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

sala do Culto Mirim, após a Escola Domini-
cal; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade; Próximo
domingo: Priscila e Wesdna Barros; MATER-
NAL 1(Manhã e Noite) – Hoje: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves (Auxiliar:
Luisa Nery – noite); Próximo domingo: Pa-
trícia Ferreira e Antônia Silva (Auxiliar:
Camila Macksoud – noite); MATERNAL 2
(Manhã e Noite) – Hoje: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lílian Silva –
noite); Próximo domingo: Karen Cerqueira
e Kataryne Araújo (Auxiliar: Milena Caires
– noite). Observação: Queridos professo-
res, 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 fica-
rão somente na escala a noite, durante a
manhã deverão participar da Escola Domi-
nical em sua classe normalmente; c) Culto
Infantil: (Crianças de 4 a 7 anos) Hoje,
após o momento de cânticos, na sala do
Jardim 1, no 2º andar. Dirigente: Victória
Couto e Beatriz Machado; Próximo domin-
go: Évila Cavalcante e Arthur Kishima; d)
Reunição de Coordenação – Berçário:
Aula Especial com toda equipe, Hoje, após
a abertura da Escola Dominical, na sala do
Berçário. ANOTEM EM SUAS AGENDAS!
Equipe: Josilene Cavalcante, Josiane
Andrade, Lílian Lima, Luciana Rangel,
Wesdna Barros, Priscila Barros, Karine Ma-
tos e Noraci; e) Juniores: Hoje, aula es-
pecial de doutrina, na sala do Culto Mirim,
para crianças de 8 a 11 anos; f) Queridos
Pais: Para o salutar andamento das aulas
e o eficiente aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das atividades do
Ministério da Infância. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 15/03. Classe I – Rev. Jefferson;
Classe II – Presb. Paulinho; Classe III
– Presb. Kleber; Classe IV – Sônia; Clas-
se V – Presb. Sóstenes; Classe de Jo-
vens – Rev. Alexandro; Classe de Ado-
lescentes – Diác. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 15/

03. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 2; Classe de Jovens, Li-
ção nº 8; Classe de Adolescentes, Lição
nº 4.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro;  Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Emanuel Jesus; Próxi-

mo domingo: Presb. Lusérgio Sales.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Diác. Júlio; Pró-

ximo domingo: Diác. Ângelo e Mauro.



Pastoral
Credo Apostólico

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 98:1-2
b) Hino Congregacional nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 91:1-16
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 103:12-13
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) Acolhimento de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 2º Reis 4:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 112

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

POSLÚDIO

De acordo com Humberto
Casanova e Jeff Stam, é fundamental
aos cristãos aderirem à necessidade
de confessar a sua fé: “Portanto,
todo aquele que me confessar di-
ante dos homens, também eu o con-
fessarei diante de meu Pai, que está
nos céus” (Mateus 10:32). Confessa-
mos a nossa fé no batismo, na Ceia
do Senhor, ao testificar aos incrédu-
los, ao dar bom testemunho na vida
pública e privada e ao recitar o Credo
Apostólico no culto de adoração. Toda
confissão pública da fé deve ser feita
com sinceridade e deve vir acompa-
nhada de uma vida de compromisso
com os valores do reino de Deus.

Infelizmente, de maneira geral, as
igrejas protestantes não dão muito
valor ao Credo Apostólico. Não se in-
teressam em estudá-lo, nem em con-
fessar a sua fé por meio dele. Esta
atitude surge de três erros. Primeiro,
as pessoas se enganam ao identificar
o Credo com a Igreja Católica Roma-
na, crendo que é um documento in-
ventado por ela. Segundo, como a
Igreja Católica Romana tem a prática
de conferir autoridade divina a muitos
de suas tradições, então, se teme que
ela conceda tanta importância ao Cre-
do dos Apóstolos, que se lhe estime
na mesma altura que a Bíblia. Tercei-
ro, uma boa parte da igreja evangéli-
ca carece de consciência histórica.

Credo significa Creio, ou seja, eu
confesso a minha fé de forma públi-
ca. Portanto, o Credo Apostólico é
uma forma de se confessar as nos-
sas convicções referentes aos pon-
tos principais de nossa fé. O Credo
Apostólico é o resumo do que a Bíblia
ensina. O Credo está subordinado à
Palavra de Deus. Por isso, o Credo
Apostólico não é apostólico porque foi
escrito pelos apóstolos, mas por ser
a sua doutrina.

O Credo Apostólico se fez neces-
sário por duas razões: primeira, a ex-
pansão missionária da Igreja fez obri-
gatório o surgimento de uma declara-
ção de fé básica para instruir aos can-
didatos ao batismo (Mateus 28:19- Rev. Jefferson Batista Neres

20). Segunda, a heresia obrigou a igre-
ja definir claramente a sua fé.

O Credo está claramente dividido
em três partes: O Pai e a nossa cria-
ção, o Filho e a nossa redenção, o
Espírito Santo e a nossa santificação.
Assim, tem se dividido o seu conteú-
do em 12 artigos. Deve ser notado
que a parte referida ao Filho é a mais
detalhada. A metade de seus 12 arti-
gos está dedicada ao Filho e sua obra
da redenção.

Desde o tempo apostólico, a igre-
ja teve que lidar com falsas doutri-
nas, percebendo que era urgente pro-
duzir uma declaração de fé que repri-
misse o desenvolvimento das falsas
doutrinas, especialmente no que
concerne a Santíssima Trindade.

Nossa igreja é confessional, ou
seja, abraçamos como interpretação
fidedigna das Escrituras os nossos
símbolos de fé, a Confissão de Fé e o
Catecismos de Westminster. Ser uma
igreja confessional, em nossos dias
é ir na contramão do evangelicalismo.
Segundo o Dr. Rev. Heber Calos de
Campos, destacado pastor e escritor
presbiteriano, o ambiente cristão atu-
al é regido pelo o pluralismo, ou seja,
as pessoas fogem de verdades obje-
tivamente afirmadas. A Escritura tem
sido abordada por óticas diferentes.
A Bíblia tem sido interpretada de acor-
do com a experiência (os sentimen-
tos são a medida de todas as coisas).
Por outro lado, a Fé Reformada é uma
tentativa justa e consistente de in-
terpretar a Escritura de acordo com a
própria Escritura. Nos próximos me-
ses, as Classes de Adultos de nossa
igreja, estudarão o Credo Apostólico
objetivando reafirmar a Fé Cristã que
historicamente herdamos da Igreja
Primitiva e da Reforma Protestante do
século XVI.

Extraído e Adaptado do livro El Credo
Apostólico, dos autores Humberto

Casanova e Jeff Stam

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Sandro, Moisés C.,

Anderson, Wesley, Emanoel. Próxima
semana: J. Francelino, Tiago B., Marce-
lo, Arthur, Elizeu.

CHAZINHO
Hoje: Joana e Marta; Próximo do-

mingo: Sueli e Isabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

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

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14 horas, o sr. Antônio Nunes de
Almeida, pai da irmã Ilda; Sexta-feira,
às 14h30 a dona Raquel Viana.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Bárbara Frazão; Quinta-
feira, às 20 horas, Bruna Machado.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Ataliba Barbosa;
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, res-
pectivamente, sobrinha e pai da Hélia;
Rafael, Alyne e Júnior, sobrinhos da
dona Eliana; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274);  Rev.  Evando (8181-
2424); Sheil la Kiyomi; sr. Fernando
Vieira; Daniel Lima, amigo da irmã
Jaqueline Gonçalves.

“Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se
confessa a respeito da salvação” (Romanos 10:10)

Aniversariantes da Semana
08/03 Lutércio Poubel de Oliveira .................................................... 9983-1934
08/03 Madeleine Barros Pires .......................................................... 3967-6376
09/03 Lucília Ferreira da Cruz ......................................................... 9821-3624
10/03 Rosa Alcantara dos Santos Ismael ......................................... 3556-3255
11/03 Moisés da Silva Couto ........................................................... 9942-8404
11/03 Levi Eliezer da Rocha Travassos ............................................ 3597-3756
12/03 Jaqueline Angélica Gonçalves ................................................ 9607-2727
12/03 Paulo Alves Honorato ............................................................ 9965-4061
12/03 Pedro Rodrigues


