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Pastoral
Credo Apostólico
“Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se
confessa a respeito da salvação” (Romanos 10:10)
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 diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está
nos céus” (Mateus 10:32). Confessamos a nossa fé no batismo, na Ceia
do Senhor, ao testificar aos incrédulos, 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 acompanhada 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 interessam em estudá-lo, nem em confessar 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 Romana, crendo que é um documento inventado 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 Credo dos Apóstolos, que se lhe estime
na mesma altura que a Bíblia. Terceiro, uma boa parte da igreja evangélica carece de consciência histórica.
Credo significa Creio, ou seja, eu
confesso a minha fé de forma pública. Portanto, o Credo Apostólico é
uma forma de se confessar as nossas convicções referentes aos pontos 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 necessário por duas razões: primeira, a expansão missionária da Igreja fez obrigatório o surgimento de uma declaração de fé básica para instruir aos candidatos ao batismo (Mateus 28:19-

20). Segunda, a heresia obrigou a igreja definir claramente a sua fé.
O Credo está claramente dividido
em três partes: O Pai e a nossa criação, o Filho e a nossa redenção, o
Espírito Santo e a nossa santificação.
Assim, tem se dividido o seu conteúdo em 12 artigos. Deve ser notado
que a parte referida ao Filho é a mais
detalhada. A metade de seus 12 artigos está dedicada ao Filho e sua obra
da redenção.
Desde o tempo apostólico, a igreja teve que lidar com falsas doutrinas, percebendo que era urgente produzir uma declaração de fé que reprimisse 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 atual é regido pelo o pluralismo, ou seja,
as pessoas fogem de verdades objetivamente afirmadas. A Escritura tem
sido abordada por óticas diferentes.
A Bíblia tem sido interpretada de acordo com a experiência (os sentimentos são a medida de todas as coisas).
Por outro lado, a Fé Reformada é uma
tentativa justa e consistente de interpretar a Escritura de acordo com a
própria Escritura. Nos próximos meses, 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
Rev. Jefferson Batista Neres
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Culto de Louvor

REUNIÃO EQUIPE DE CASAIS
Hoje, depois do culto à noite, na Sala
do Conselho, haverá uma reunião da Equipe de Casais. Solicitamos a todos os integrantes
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Aniversariantes da Semana

nossos irmãos em Cristo, Tiago e Juliana.
Aos amados irmãos e seus familiares nossos cumprimentos acompanhados de súplicas a Deus pela sua felicidade.

boas vindas seguidas de nossas súplicas a Deus para que sejam uma bênção em nossa igreja e a igreja seja uma
bênção na vida deles.

CATECÚMENOS
Daremos início à nova temporada da
Classe de Catecúmenos. Portanto, os irmãos oriundos de outra denominação
recebidos pelo Conselho e os que desejarem realizar a sua pública profissão de
fé, deverão participar desta classe. As
matrículas poderão ser efetuadas com os
secretários da Escola Dominical.

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 natureza”, Anápolis-GO. O Preletor especialmente 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-inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas com o Diác. Wesley ou sua esposa Tânia. A inscrição somente será efetivada mediante 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 correspondente
ao de uma pessoa adulta. A partir do próximo domingo de março de 2015, o valor
da inscrição será de R$ 900,00. As acomodações, o local e os serviços oferecidos são excelentes e atendem perfeitamente as demandas do nosso Encontro
de Casais. Garanta a sua inscrição.

NOVAS REVISTAS
As novas revistas da Escola Dominical, Classes I, II, III, IV e V estão à disposição dos irmãos com os secretários
da Escola Dominical e em uma das
mesinhas da saída do templo. As revistas usadas no trimestre passado serão
reaproveitadas em nossas congregações.
Não deixe de entregar a sua aos secretários.
DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E DOAÇÃO DE SANGUE
Todos os anos, a Confederação
Sinodal de Mocidades faz uma campanha
de doação de cestas básicas e de sangue. 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 deverão 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 pedra 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 jurisdição a pedido, na última reunião do
Conselho. A estes irmãos as nossas

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 horas; Rev. Alexandro, terças às sextasfeiras, 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 sextas-feiras, das 8 às 18 horas; Tesouraria, segundas às sextas-feiras, das 9 às
12 horas e Secretaria, segundas às sextas-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 janelas 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 muitos bens que administramos, como

mordomos seus, mas esses bens não nos
pertencem. No dia em que nós morrermos, eles vão ser administrados por outras 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 entregoulhes os seus bens para que eles administrassem; e quando voltou pediu contas
desta administração. A cada um daqueles
que administraram corretamente o senhor
disse: Bem está, servo bom e fiel; no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei,
entra no gozo do teu Senhor”. No que diz
respeito ao dízimo não há meio termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo passa pela
mordomia Cristã, que é a administração
correta de todos os bens que Deus colocou à nossa disposição. Em decorrência
da fidelidade da maioria, a Casa do Tesouro tem condições de desempenhar o
trabalho do Senhor com ousadia e desembaraço 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 escritor norte-americano Michael Horton trata sobre as relevantes verdades doutrinárias do Credo Apostólico. O Credo dos
Apóstolos e as realidades doutrinárias
irremovíveis que expressa, fornecem um
alicerce seguro que as filosofias pós-modernas simplesmente não podem duplicar. O credo antigo oferece a verdade
prática que ajuda os cristãos a encontrarem o alicerce espiritual em vez de construírem suas vidas na areia inconstante
de uma cultura à mercê do relativismo.
Com uma análise sucinta e investigadora, CREIO reapresenta o Credo dos Apóstolos a uma nova geração, provando que
sua mensagem é muito mais do que conceitos abstratos a serem discutidos entre
teólogos. Em CREIO, o autor Michael
Horton trata das grandes questões que o
credo responde: Como podemos conhecer a Deus? Quem precisa da igreja? Nós
ainda podemos acreditar na ressureição?
Existe realmente só um caminho para
Deus? Deus está sempre certo? Ele mostra que as respostas são eternas, tão aplicáveis aos cristãos de hoje quanto para
aqueles nos primeiros séculos da Igreja.
REV. JOSÉ MARCOS
Na próxima quarta-feira, no momento 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 exaltado em sentar-se à destra de Deus? Resposta: Cristo é exaltado em sentar-se à
destra de Deus, em ser Ele, como Deushomem, 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 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 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, músicas 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 ministério, aproximadamente em 787 a. C. O
objeto e o lugar de seu trabalho foi no reino do Norte, reino de Israel. Não era filho
de nenhum profeta. Recebeu um chamado extraordinário. Suas profecias falavam
acerca dos juízos de Deus sobre Israel e
as nações ao seu derredor. Seu forte encargo era advertir aos filhos de Israel chamando-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 movimento 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 desafiando os padrões de crença e comportamento aceitos em Israel. Ainda que o ce-
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prir a escala, POR FAVOR, nos avise com
nário seja, algumas vezes, estranho aos
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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., Marcelo, Arthur, Elizeu.
CHAZINHO
Hoje: Joana e Marta; Próximo domingo: 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-feira, 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; Quintafeira, às 20 horas, Bruna Machado.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Ataliba Barbosa;
Cícero Viana, tio 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
M a r l u c e , e s p o s a d o s r. Take o ; d o n a
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 Eliana; Rev. Benon e dona Alzira
( 3 3 5 2 - 1 2 7 4 ) ; R e v. E v a n d o ( 8 1 8 1 2424); Sheilla Kiy omi; sr. Fernando
Vieira; Daniel Lima, amigo da irmã
Jaqueline Gonçalves.

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

Aniversariantes da Semana
08/03
08/03
09/03
10/03
11/03
11/03
12/03
12/03
12/03

Lutércio Poubel de Oliveira ....................................................
Madeleine Barros Pires ..........................................................
Lucília Ferreira da Cruz .........................................................
Rosa Alcantara dos Santos Ismael .........................................
Moisés da Silva Couto ...........................................................
Levi Eliezer da Rocha Travassos ............................................
Jaqueline Angélica Gonçalves ................................................
Paulo Alves Honorato ............................................................
Pedro Rodrigues

9983-1934
3967-6376
9821-3624
3556-3255
9942-8404
3597-3756
9607-2727
9965-4061

