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ADMINISTRADOR DA IGREJA
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Uma Família, acolhendo pessoas e
famílias, no amor de Cristo

PASTORES:
Rev. Jefferson Batista Neres (Efetivo) ........................... 3963-7922 – 8272-1211

rev.jeffersonipb@yahoo.com.br
Rev. José Marcos de Oliveira Silva (Auxiliar) ................. 3039-1994 – 8272-1221

rev.josemarcosipb@hotmail.com
Rev. Alexandro Luiz Ramos (Auxiliar) ...................... (61) 3263-1821 – 9606-5014

rev.alexandroramos@gmail.com
Rev. Evando Honorato de Oliveira (Emérito) ...................................... 8181-2424
Rev. Benon Wanderley Paes (Emérito) ............................................... 3352-1274

EVANGELISTAS:
Ev. Wilian Ronan de Oliveira ............. 3616-3670 – 8541-9288 (3ª Congregação)
Ev. Ronaldo Paixão Meira dos Santos .... 3613-7354 – 9401-7717 (4ª Congregação)
Ev. Valdemir Belarmino da Silva .... (38) 3674-2006 (Congregação em Garapuava-MG)
Ev. Rogério Pereira Balbino ... 3394-3506 – 9638-1986 (Congregação Santa Maria)
Ev. Sílvio Sérgio Geraldini .. (38) 3635-2065 – 9848-1227 (Congregação em Arinos-MG)
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento ............. 8198-5868 (Departamento Infantil)

E-mail: minfancia2ipt@gmail.com

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

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

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

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

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

Nº 1.336 – 1º de março de 2015

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

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

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



Pastoral
O conhecimento de Deus e de Cristo é

fundamental para recebermos muitas graças

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo13:5-6
b) Hino Congregacional nº 104
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 9:1-20
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 79:9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Emanoel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Intercessão Aniversariantes

Conjugais

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Atos 17:1-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: Num Dia Lindo
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Vivemos em um contexto em que
as pessoas são alimentadas e incen-
tivadas por falsos pregadores a bus-
carem bênçãos a qualquer custo. Mas,
infelizmente, o que podemos consta-
tar é que muitas pessoas querem das
bênçãos de Deus vivendo em igno-
rância em relação a Jesus Cristo. Elas
não leem as Escrituras e pensam que
podem receber tudo (porque Deus é
bom), sem terem relacionamento pes-
soal com Cristo e com Sua Palavra.

No texto citado Pedro é muito
elucidativo quando trata das bênçãos
que recebemos pelo nosso conheci-
mento de Cristo. Ele diz que as gra-
ças nos são multiplicadas no pleno
conhecimento do Pai e do Filho. Quan-
to maior for o conhecimento de Deus
e de Cristo, mais bênçãos recebere-
mos dEle, de forma multiplicada. Por
isso, o conhecimento de Cristo é fun-
damental para o nosso crescimento
nas bênçãos divinas.

Todas as promessas divinas nos são
dadas pelo conhecimento completo da-
quele que nos chamou para a Sua pró-
pria glória e virtude. De quem Pedro
está tratando? Obviamente, de Deus,
mas especificamente de Cristo, o qual
nos chama para o Seu reino e glória.
Todavia, todas as bênçãos que vêm
mencionadas nos versos abaixo mos-
tram que elas estão vinculadas ao co-
nhecimento de Cristo e do Pai: “por isso
mesmo, vós, reunindo toda a vossa
diligência, associai com a vossa fé a
virtude; com a virtude, o conheci-
mento; com o conhecimento, o do-
mínio próprio; com o domínio pró-
prio, a perseverança; com a perse- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

verança, a piedade; com a piedade,
a fraternidade; com a fraternidade, o
amor” (2ª Pedro 1:5-7).

O conhecimento de Cristo é fun-
damental para que recebamos inclu-
sive as promessas de Deus. Como
você vai crer em promessas se não
as conhece? Se não conhecemos a
Palavra de Cristo, nunca haveremos
de desfrutar de muitas de suas gran-
des promessas nesta presente exis-
tência.

Como disse o Rev. Augustus
Nicodemus em seu artigo “Adorado-
res ou Consumidores? O Outro Lado
da Herança de Charles G. Finney”:
“As igrejas estão repletas de pessoas
buscando sentido para a vida, alívio para
suas ansiedades e preocupações. As-
sim, elas escolhem igrejas como esco-
lhem refrigerantes. Tão logo a igreja que
frequentam deixa de satisfazer as suas
necessidades, elas saem pela porta tão
facilmente quanto entram. As pessoas
buscam igrejas onde se sintam confor-
táveis, e se esquecem de que precisam
na verdade de uma igreja que as faça
crescer em Cristo...”.

Portanto, meus irmãos, o valor do
conhecimento de Cristo é incompará-
vel. Nada neste mundo o supera.
Conhecer Cristo excede a qualquer
outra coisa que possa ser conhecida
neste mundo. Em Cristo está todo o
sentido e significado da vida cristã. E
é impossível dizer que conhecemos
Cristo sem que conheçamos os Seus
preceitos, que são expressos em de-
veres que precisamos cumprir.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo, Will iam,

Moisés F., Demetrius, Ataliba. Próxima
semana: Sandro, Moisés C., Anderson,
Wesley, Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Conceni e Miriam; Próximo

domingo: Joana e Marta.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14h30 horas, sr. Ataliba Barbosa;
Quinta-feira: às 14 horas, dona
Marluce; às 20 horas, Neemias e Hayane.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, Rev. Benon e dona Alzira;
Quinta-feira , às 14h30 a dona
Terezinha.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Edson Júnior; Quinta-fei-
ra, às 20 horas, Bárbara Frazão; Sába-
do, às 16 horas, Bruna Machado.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, Arthur e dona Valdivina.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Ataliba Barbosa;
Cícero Viana, t io do Presb. Marcus
Kleber; 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. Takeu; dona Ocinéia; dona Raquel
de Melo; dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); Levi, filho da irmã Joselina; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha e
pai da Hélia; Raquel, Alyne e Júnior, so-
brinhos da dona Eliana; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Rev. Evando
(8181-2424); Shei l la Kiyomi; sr.
Fernando Vieira.

Aniversariantes da Semana
01/03 Matheus Vidal Cardoso .......................................................... 3357-2134
02/03 Maria Bernardina de Macedo Souza
04/03 Patrícia Lopes Ferreira ........................................................... 8431-8515
05/03 Luísa Neri Teixeira Hostins ..................................................... 9968-9574
05/03 Lúcia Magali de Resende ........................................................ 3352-1693
05/03 Claudina Neri Barros ............................................................. 3964-9638
06/03 Carina Almeida ..................................................................... 8494-9731
07/03 Lucas Silva Santos ................................................................ 8168-2239

“Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus
e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm

sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo
conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria
glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e

mui grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes
da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no

mundo” (2ª Pedro 1:2-4)
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SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramentos

instituídos pelo Senhor Jesus. É um san-
to sinal e um selo do Pacto da Graça, por
meio do qual recebemos graça da parte
de Deus. A sua prática é essencial para o
crescimento na fé. Participar da Santa
Ceia é dever de todo aquele que verda-
deiramente crê no Senhor Jesus, que se
santifica e tem a esperança e a certeza
da vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram pelo
Batismo e Pública Profissão de Fé. Por-
tanto, hoje, conforme nosso bom costu-
me, por ocasião do culto, será ministra-
da a Santa Ceia do Senhor: “Examine-
se, pois, o homem a si mesmo, e,
assim, coma do pão, e beba do cáli-
ce” (1ª Coríntios 11.28).

CONSELHO DE ENSINO
Hoje, depois da Escola Dominical, na

Sala da Classe II haverá uma reunião do
Conselho de Ensino. O Conselho de Ensi-
no é integrado por todo o corpo docente
de professores das Classes de Jovens e
Adultos e superintendentes da Escola Do-
minical. Apelamos, encarecidamente, a
todos os professores para não faltarem.

FOTOS SITE
Hoje, no Salão Social, após o culto à

noite, o Diác. Sandro irá fotografar os
Presbíteros Ativos e Pastores de nossa
igreja para atualização do site. Além das
fotos será necessário que os Presbíteros
informem ao Diác. Sandro, os períodos
dos mandatos já exercidos na 2ª IPT.

EVANGELIZAÇÃO SAF
Próximo sábado, às 9 horas, haverá

uma ação evangelística (distribuição de
biblinhas), pela SAF, no Mercado Norte.
Todas as mulheres da nossa igreja estão
convidadas a participar. Sairemos da por-
ta do templo, às 08h30.

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.

DÍZIMO MIRIM
Senhores Pais, aos domingos, acon-

tece o Culto Mirim, ocasião da reunião
de todas as crianças em sequencia à
liturgia do Culto Solene. As crianças
aprendem hinos novos, lhes é comunicada
a mensagem bíblica na linguagem apro-
priada a elas e também são ensinadas
sobre a entrega do dízimo. Por isso todo
domingo, na Escola Dominical, as crian-
ças recebem o envelope para que à noi-
te tragam seus dízimos. Observação:
Os dízimos entregues no Culto Mirim são
contabil izados pela tesouraria que
disponibil iza no mural o nome dos
dizimistas.

ENVELOPES DÍZIMOS
Para facilitar o trabalho dos diáco-

nos e da tesouraria, solicitamos aos ir-
mãos que depositem os seus dízimos e
ofertas nos envelopes de dízimos e ofer-
tas (de cor verde), mas depositem a ofer-
ta missionária no envelope da oferta
missionária (de cor azul). Quando o
dízimo estiver dividido em cheque e di-
nheiro, favor depositar em envelopes di-
ferentes.

“CASA CHEIA”
A “Casa Cheia” será realizada no

próximo domingo, após o culto, na resi-
dência do casal, Jeferson e Karen. Na
ocasião, também, haverá a comemora-
ção dos aniversariantes do trimestre.

PROGRAMAÇÃO UPA
Próxima, sexta-feira haverá uma pro-

gramação especial com a UPA, nas de-
pendências de nosso templo, as 19h30,
com o tema: Transformados. Orienta-
mos os nossos adolescentes a convida-
rem outros adolescentes a participar
conosco desta programação e pedimos
que os pais continuem a incentivar e apoi-
ar os filhos nessas atividades.

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

próxima quarta-feira, às 20 horas, no
Salão Social que será ministrado pelo
Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um dos meios de graça

estabelecidos por Deus para amadureci-
mento dos crentes, portanto, é essencial
para uma vida cristã abundante. De acor-
do com o Rev. John MacArthur, pastor e
escritor estadunidense de nossos dias: “a
oração é natural para o cristão. É a respi-
ração do crente. Alguns crentes andam
tão abatidos e exaustos porque prende-
ram sua respiração espiritual, quando
deveriam estar abrindo seus corações
para Deus e recebendo o ar divino que os
cerca – a presença de Deus. Aquele que
não estiver fielmente em oração 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 necessi-
dade e orar por ele; ou ver alguém em
apuros e pedir a Deus que o liberte. É
manter comunhão com Deus, falar com
ele a respeito daquilo que O está deson-
rando. A cada momento que vivemos
estamos louvando a Deus por coisas ma-
ravilhosas ou intercedendo por alguém”.
Portanto, com muita devoção vamos par-
ticipar da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela UPH.

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

sala do Culto Mirim, após a Escola Domi-
nical; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian
Lima e Silvana Pereira; Próximo domin-
go: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) –
Hoje: Patrícia Ferreira e Antonia Silva;
Próximo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2 (Manhã
e Noite) – Hoje: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo; Próximo domingo:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcante.
Observação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com ante-
cedência, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Escola Domini-
cal: Hoje, ao chegar a Igreja, as crianças
e professores do Ministério da Infância
deverão se dirigir a sala do Culto Mirim,
para uma abertura especial de volta as
aulas; d) Culto Mirim: Hoje, após o mo-
mento de cânticos, na sala do Culto Mi-

rim. Dirigente: Ev. Ana Eliza e Pregador:
Saulo Novaes; Próximo domingo: Culto
Infantil, dirigentes: Victória Couto e Beatriz
Machado; e) Reunião de Coordenação
– Berçário: Reunião de coordenação com
toda equipe, hoje, após a Escola Domini-
cal, na sala do Berçário. ANOTEM EM
SUAS AGENDAS! Equipe: Josilene Caval-
cante, Josiane Andrade, Lilian Lima,
Luciana Rangel, Wesdna Barros, Priscila
Barros, Karine Matos e Noraci; f) Sába-
do Legal: No próximo sábado, das 14h30
às 17 horas, daremos início as nossas ati-
vidades com as crianças da igreja e co-
munidade, uma programação músicas, his-
tórias, brincadeiras, artesanato e um de-
licioso lanche. Participem! Traga seus
amiguinhos; g) Juniores: Hoje, partici-
parão do Culto Mirim; Próximo domingo:
Aula Especial de doutrina, na sala do In-
termediário; h) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do Ministério
da Infância. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 08/03. Classe I – Presb. Saulo; Clas-
se II – Diác. Sandro; Classe III – Rev.
Jefferson; Classe IV – Diác. Wesley;
Classe V – Presb. Kleber; Classe de
Jovens – Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes – Carol.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 08/

04. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 1; Classe de Jovens, Li-
ção nº 7; Classe de Adolescentes, Lição
nº 3.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo do-

mingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Eliezer Targino; Próxi-

mo domingo: Presb. Emanuel Jesus.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domingo:

Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro; Próxi-

mo domingo: Diác. Arthur e Diác. Júlio.



reaproveitadas em nossas congregações.
Não deixe de entregar a sua aos secre-
tários.

CULTOS NOS LARES
Os irmãos que desejarem a realiza-

ção de um culto de gratidão em seus la-
res favor agendar com a secretária da
igreja, o Rev. Jefferson ou a UPH, nas
pessoas dos Presbs. Pedro e Israel.

ESCOLINHA DE FUTEBOL
Há um trabalho esportivo de nossa

igreja, Jesus é 10, realizado aos sába-
dos, das 08h30 às 11h30, nas quadras,
sob a coordenação do Diego e do
Jefferson. Este projeto acontece desde
2007. Alcançou aproximadamente 500
crianças. Atualmente, são 50 matricula-
das. Além do futebol é oferecido às cri-
anças da comunidade e da igreja a Pala-
vra de Deus. As atividades já retornaram.

PLENÁRIA UMP
A plenária da UMP será realizada

hoje, na sala da mocidade, após a Escola
Dominical. Todos os jovens estão convo-
cados.

NOVOS CORISTAS
O Coral Cantares já retornou às suas

atividades. O Coral precisa de mais co-
ristas, especialmente a voz do baixo. Os
irmãos que possuem as aptidões para
desempenhar o ministério do canto na
igreja estão convocados para integrar o
Coral Cantares. Os interessados devem
ser membros da igreja, fiéis dizimistas e
firmar compromisso com a agenda do
nosso Coral: ensaios, participação nos
cultos solenes e programações especiais.
As inscrições poderão ser feitas com os
regentes do Coral, Hofmann e Presb.
Celso.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E
DOAÇÃO DE SANGUE

Todos os anos, a Confederação
Sinodal de Mocidades faz uma campa-
nha 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 es-
tes: 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 ape-
nas pela UMP, mas por toda a Igreja,
pois, o importante é ajudar aos neces-
sitados. Mais informações com o Diác.

Anderson Poubel e com o irmão Hugo
Ferreira.

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. As pré-inscrições já estão
abertas e poderão ser realizadas com o
Diác. Wesley ou sua esposa Tânia. A ins-
crição somente será efetivada mediante
sinal de R$ 150,00, mais 6X de R$ 100,00.
A partir de 16 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 a sextas-feiras, das 8 às 12 horas;
Rev. Alexandro, terças a 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; Ad-
ministrador, segunda a sexta-feira, das
08 às 18 horas; Tesouraria, segundas e
sextas-feiras, das 9 às 12 horas e Se-
cretaria, 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 ja-
nelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida” (Malaquias
3:10). De acordo com o Rev. Jacob Sil-
va, ministro da IPB: “Deus nos entrega
muitos 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, convo-
cou os seus servos, ou mordomos, e en-
tregou-lhes os seus bens para que eles

administrassem; e quando voltou pediu
contas desta administração. A cada um
daqueles que administraram corretamen-
te o senhor disse: Bem está, servo bom
e fiel; no pouco foste fiel, sobre o muito
te colocarei, entra no gozo do teu Se-
nhor”. 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 disposi-
ção. Em decorrência da fidelidade da
maioria, a Casa do Tesouro tem condi-
ções de desempenhar o trabalho do Se-
nhor com ousadia e desembaraço finan-
ceiro. Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. Solicita-
mos a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Enfrentando tempestades,

David Merkh e outros autores apontam
caminhos que os nossos lares sejam de-
vidamente preparados, com uma base
bíblica profunda, para enfrentar os “fu-
racões” da vida. As soluções aqui
sugeridas não são simples, fáceis e nem
superficiais. Enfrentando Tempesta-
des lida com as nossas necessidades
profundas e indica que para solucionar
os nossos problemas precisamos
descortinar o coração, expor e expulsar
seus ídolos. Ao mesmo tempo, cada li-
ção oferece esperança verdadeira base-
ada em um modelo de mudança que fo-
caliza a graça de Deus revelada na cruz.
A provisão de vitória em Cristo, que pelo
seu Espírito vive sua vida através de nós,
Gálatas 2:20, nos capacita a enfrentar as
tempestades da vida. Somente quando
fortalecemos esse alicerce em uma iden-
tidade construída sobre a rocha, Cristo
Jesus, é que poderemos enfrentar os fu-
racões da vida.

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

Congregação em Santa Maria, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 52: Como foi Cristo exal-

tado na sua ascensão? Resposta: Cristo
foi exaltado na sua ascensão em ter, de-
pois da sua ressurreição, aparecido mui-
tas vezes aos seus apóstolos e conver-
sado com eles, falando-lhes das coisas
pertencentes ao seu reino, impondo-lhes
o dever de pregarem o Evangelho a to-
dos os povos, e em subir aos mais altos
céus, no fim de quarenta dias, levando a

nossa natureza e, como nosso Cabeça
triunfante sobre os inimigos, para ali, à
destra de Deus, receber dons para os
homens, elevar os nossos afetos e apa-
relhar-nos um lugar onde Ele está e es-
tará até à sua segunda vinda no fim do
mundo. Referências: Salmo 68:18;
Mateus 28:19; João 14:2-3; Atos 1:2-3 e
9 e 3:21; Efésios 4:8-10 e Hebreus 6:20.

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 profe-

ta 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 divi-
nos mais importantes na história de Is-
rael. Amós, um dos primeiros profetas
escritores, foi uma voz de Deus confron-
tando e desafiando os padrões de crença
e comportamento aceitos em Israel. Ain-
da que o cenário seja, algumas vezes,
estranho aos nossos dias, sua mensagem
tem significado teológico que remove a
casca do prazer, orgulho e tradição reli-
giosa com incrível habilidade. Sua men-
sagem e métodos retóricos estimulam o
leitor a deixar que a Palavra de Deus lhe
fale de uma forma nova”. Portanto, va-
mos todos participar do Estudo Bíblico,



reaproveitadas em nossas congregações.
Não deixe de entregar a sua aos secre-
tários.

CULTOS NOS LARES
Os irmãos que desejarem a realiza-

ção de um culto de gratidão em seus la-
res favor agendar com a secretária da
igreja, o Rev. Jefferson ou a UPH, nas
pessoas dos Presbs. Pedro e Israel.

ESCOLINHA DE FUTEBOL
Há um trabalho esportivo de nossa

igreja, Jesus é 10, realizado aos sába-
dos, das 08h30 às 11h30, nas quadras,
sob a coordenação do Diego e do
Jefferson. Este projeto acontece desde
2007. Alcançou aproximadamente 500
crianças. Atualmente, são 50 matricula-
das. Além do futebol é oferecido às cri-
anças da comunidade e da igreja a Pala-
vra de Deus. As atividades já retornaram.

PLENÁRIA UMP
A plenária da UMP será realizada

hoje, na sala da mocidade, após a Escola
Dominical. Todos os jovens estão convo-
cados.

NOVOS CORISTAS
O Coral Cantares já retornou às suas

atividades. O Coral precisa de mais co-
ristas, especialmente a voz do baixo. Os
irmãos que possuem as aptidões para
desempenhar o ministério do canto na
igreja estão convocados para integrar o
Coral Cantares. Os interessados devem
ser membros da igreja, fiéis dizimistas e
firmar compromisso com a agenda do
nosso Coral: ensaios, participação nos
cultos solenes e programações especiais.
As inscrições poderão ser feitas com os
regentes do Coral, Hofmann e Presb.
Celso.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E
DOAÇÃO DE SANGUE

Todos os anos, a Confederação
Sinodal de Mocidades faz uma campa-
nha 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 es-
tes: 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 ape-
nas pela UMP, mas por toda a Igreja,
pois, o importante é ajudar aos neces-
sitados. Mais informações com o Diác.

Anderson Poubel e com o irmão Hugo
Ferreira.

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. As pré-inscrições já estão
abertas e poderão ser realizadas com o
Diác. Wesley ou sua esposa Tânia. A ins-
crição somente será efetivada mediante
sinal de R$ 150,00, mais 6X de R$ 100,00.
A partir de 16 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 a sextas-feiras, das 8 às 12 horas;
Rev. Alexandro, terças a 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; Ad-
ministrador, segunda a sexta-feira, das
08 às 18 horas; Tesouraria, segundas e
sextas-feiras, das 9 às 12 horas e Se-
cretaria, 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 ja-
nelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida” (Malaquias
3:10). De acordo com o Rev. Jacob Sil-
va, ministro da IPB: “Deus nos entrega
muitos 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, convo-
cou os seus servos, ou mordomos, e en-
tregou-lhes os seus bens para que eles

administrassem; e quando voltou pediu
contas desta administração. A cada um
daqueles que administraram corretamen-
te o senhor disse: Bem está, servo bom
e fiel; no pouco foste fiel, sobre o muito
te colocarei, entra no gozo do teu Se-
nhor”. 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 disposi-
ção. Em decorrência da fidelidade da
maioria, a Casa do Tesouro tem condi-
ções de desempenhar o trabalho do Se-
nhor com ousadia e desembaraço finan-
ceiro. Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. Solicita-
mos a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Enfrentando tempestades,

David Merkh e outros autores apontam
caminhos que os nossos lares sejam de-
vidamente preparados, com uma base
bíblica profunda, para enfrentar os “fu-
racões” da vida. As soluções aqui
sugeridas não são simples, fáceis e nem
superficiais. Enfrentando Tempesta-
des lida com as nossas necessidades
profundas e indica que para solucionar
os nossos problemas precisamos
descortinar o coração, expor e expulsar
seus ídolos. Ao mesmo tempo, cada li-
ção oferece esperança verdadeira base-
ada em um modelo de mudança que fo-
caliza a graça de Deus revelada na cruz.
A provisão de vitória em Cristo, que pelo
seu Espírito vive sua vida através de nós,
Gálatas 2:20, nos capacita a enfrentar as
tempestades da vida. Somente quando
fortalecemos esse alicerce em uma iden-
tidade construída sobre a rocha, Cristo
Jesus, é que poderemos enfrentar os fu-
racões da vida.

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

Congregação em Santa Maria, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 52: Como foi Cristo exal-

tado na sua ascensão? Resposta: Cristo
foi exaltado na sua ascensão em ter, de-
pois da sua ressurreição, aparecido mui-
tas vezes aos seus apóstolos e conver-
sado com eles, falando-lhes das coisas
pertencentes ao seu reino, impondo-lhes
o dever de pregarem o Evangelho a to-
dos os povos, e em subir aos mais altos
céus, no fim de quarenta dias, levando a

nossa natureza e, como nosso Cabeça
triunfante sobre os inimigos, para ali, à
destra de Deus, receber dons para os
homens, elevar os nossos afetos e apa-
relhar-nos um lugar onde Ele está e es-
tará até à sua segunda vinda no fim do
mundo. Referências: Salmo 68:18;
Mateus 28:19; João 14:2-3; Atos 1:2-3 e
9 e 3:21; Efésios 4:8-10 e Hebreus 6:20.

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 profe-

ta 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 divi-
nos mais importantes na história de Is-
rael. Amós, um dos primeiros profetas
escritores, foi uma voz de Deus confron-
tando e desafiando os padrões de crença
e comportamento aceitos em Israel. Ain-
da que o cenário seja, algumas vezes,
estranho aos nossos dias, sua mensagem
tem significado teológico que remove a
casca do prazer, orgulho e tradição reli-
giosa com incrível habilidade. Sua men-
sagem e métodos retóricos estimulam o
leitor a deixar que a Palavra de Deus lhe
fale de uma forma nova”. Portanto, va-
mos todos participar do Estudo Bíblico,
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Vivemos em um contexto em que
as pessoas são alimentadas e incen-
tivadas por falsos pregadores a bus-
carem bênçãos a qualquer custo. Mas,
infelizmente, o que podemos consta-
tar é que muitas pessoas querem das
bênçãos de Deus vivendo em igno-
rância em relação a Jesus Cristo. Elas
não leem as Escrituras e pensam que
podem receber tudo (porque Deus é
bom), sem terem relacionamento pes-
soal com Cristo e com Sua Palavra.

No texto citado Pedro é muito
elucidativo quando trata das bênçãos
que recebemos pelo nosso conheci-
mento de Cristo. Ele diz que as gra-
ças nos são multiplicadas no pleno
conhecimento do Pai e do Filho. Quan-
to maior for o conhecimento de Deus
e de Cristo, mais bênçãos recebere-
mos dEle, de forma multiplicada. Por
isso, o conhecimento de Cristo é fun-
damental para o nosso crescimento
nas bênçãos divinas.

Todas as promessas divinas nos são
dadas pelo conhecimento completo da-
quele que nos chamou para a Sua pró-
pria glória e virtude. De quem Pedro
está tratando? Obviamente, de Deus,
mas especificamente de Cristo, o qual
nos chama para o Seu reino e glória.
Todavia, todas as bênçãos que vêm
mencionadas nos versos abaixo mos-
tram que elas estão vinculadas ao co-
nhecimento de Cristo e do Pai: “por isso
mesmo, vós, reunindo toda a vossa
diligência, associai com a vossa fé a
virtude; com a virtude, o conheci-
mento; com o conhecimento, o do-
mínio próprio; com o domínio pró-
prio, a perseverança; com a perse- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

verança, a piedade; com a piedade,
a fraternidade; com a fraternidade, o
amor” (2ª Pedro 1:5-7).

O conhecimento de Cristo é fun-
damental para que recebamos inclu-
sive as promessas de Deus. Como
você vai crer em promessas se não
as conhece? Se não conhecemos a
Palavra de Cristo, nunca haveremos
de desfrutar de muitas de suas gran-
des promessas nesta presente exis-
tência.

Como disse o Rev. Augustus
Nicodemus em seu artigo “Adorado-
res ou Consumidores? O Outro Lado
da Herança de Charles G. Finney”:
“As igrejas estão repletas de pessoas
buscando sentido para a vida, alívio para
suas ansiedades e preocupações. As-
sim, elas escolhem igrejas como esco-
lhem refrigerantes. Tão logo a igreja que
frequentam deixa de satisfazer as suas
necessidades, elas saem pela porta tão
facilmente quanto entram. As pessoas
buscam igrejas onde se sintam confor-
táveis, e se esquecem de que precisam
na verdade de uma igreja que as faça
crescer em Cristo...”.

Portanto, meus irmãos, o valor do
conhecimento de Cristo é incompará-
vel. Nada neste mundo o supera.
Conhecer Cristo excede a qualquer
outra coisa que possa ser conhecida
neste mundo. Em Cristo está todo o
sentido e significado da vida cristã. E
é impossível dizer que conhecemos
Cristo sem que conheçamos os Seus
preceitos, que são expressos em de-
veres que precisamos cumprir.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo, Will iam,

Moisés F., Demetrius, Ataliba. Próxima
semana: Sandro, Moisés C., Anderson,
Wesley, Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Conceni e Miriam; Próximo

domingo: Joana e Marta.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14h30 horas, sr. Ataliba Barbosa;
Quinta-feira: às 14 horas, dona
Marluce; às 20 horas, Neemias e Hayane.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, Rev. Benon e dona Alzira;
Quinta-feira , às 14h30 a dona
Terezinha.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Edson Júnior; Quinta-fei-
ra, às 20 horas, Bárbara Frazão; Sába-
do, às 16 horas, Bruna Machado.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, Arthur e dona Valdivina.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Ataliba Barbosa;
Cícero Viana, t io do Presb. Marcus
Kleber; 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. Takeu; dona Ocinéia; dona Raquel
de Melo; dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); Levi, filho da irmã Joselina; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha e
pai da Hélia; Raquel, Alyne e Júnior, so-
brinhos da dona Eliana; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Rev. Evando
(8181-2424); Shei l la Kiyomi; sr.
Fernando Vieira.

Aniversariantes da Semana
01/03 Matheus Vidal Cardoso .......................................................... 3357-2134
02/03 Maria Bernardina de Macedo Souza
04/03 Patrícia Lopes Ferreira ........................................................... 8431-8515
05/03 Luísa Neri Teixeira Hostins ..................................................... 9968-9574
05/03 Lúcia Magali de Resende ........................................................ 3352-1693
05/03 Claudina Neri Barros ............................................................. 3964-9638
06/03 Carina Almeida ..................................................................... 8494-9731
07/03 Lucas Silva Santos ................................................................ 8168-2239

“Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus
e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm

sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo
conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria
glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e

mui grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes
da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no

mundo” (2ª Pedro 1:2-4)

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramentos

instituídos pelo Senhor Jesus. É um san-
to sinal e um selo do Pacto da Graça, por
meio do qual recebemos graça da parte
de Deus. A sua prática é essencial para o
crescimento na fé. Participar da Santa
Ceia é dever de todo aquele que verda-
deiramente crê no Senhor Jesus, que se
santifica e tem a esperança e a certeza
da vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram pelo
Batismo e Pública Profissão de Fé. Por-
tanto, hoje, conforme nosso bom costu-
me, por ocasião do culto, será ministra-
da a Santa Ceia do Senhor: “Examine-
se, pois, o homem a si mesmo, e,
assim, coma do pão, e beba do cáli-
ce” (1ª Coríntios 11.28).

CONSELHO DE ENSINO
Hoje, depois da Escola Dominical, na

Sala da Classe II haverá uma reunião do
Conselho de Ensino. O Conselho de Ensi-
no é integrado por todo o corpo docente
de professores das Classes de Jovens e
Adultos e superintendentes da Escola Do-
minical. Apelamos, encarecidamente, a
todos os professores para não faltarem.

FOTOS SITE
Hoje, no Salão Social, após o culto à

noite, o Diác. Sandro irá fotografar os
Presbíteros Ativos e Pastores de nossa
igreja para atualização do site. Além das
fotos será necessário que os Presbíteros
informem ao Diác. Sandro, os períodos
dos mandatos já exercidos na 2ª IPT.

EVANGELIZAÇÃO SAF
Próximo sábado, às 9 horas, haverá

uma ação evangelística (distribuição de
biblinhas), pela SAF, no Mercado Norte.
Todas as mulheres da nossa igreja estão
convidadas a participar. Sairemos da por-
ta do templo, às 08h30.

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.

DÍZIMO MIRIM
Senhores Pais, aos domingos, acon-

tece o Culto Mirim, ocasião da reunião
de todas as crianças em sequencia à
liturgia do Culto Solene. As crianças
aprendem hinos novos, lhes é comunicada
a mensagem bíblica na linguagem apro-
priada a elas e também são ensinadas
sobre a entrega do dízimo. Por isso todo
domingo, na Escola Dominical, as crian-
ças recebem o envelope para que à noi-
te tragam seus dízimos. Observação:
Os dízimos entregues no Culto Mirim são
contabil izados pela tesouraria que
disponibil iza no mural o nome dos
dizimistas.

ENVELOPES DÍZIMOS
Para facilitar o trabalho dos diáco-

nos e da tesouraria, solicitamos aos ir-
mãos que depositem os seus dízimos e
ofertas nos envelopes de dízimos e ofer-
tas (de cor verde), mas depositem a ofer-
ta missionária no envelope da oferta
missionária (de cor azul). Quando o
dízimo estiver dividido em cheque e di-
nheiro, favor depositar em envelopes di-
ferentes.

“CASA CHEIA”
A “Casa Cheia” será realizada no

próximo domingo, após o culto, na resi-
dência do casal, Jeferson e Karen. Na
ocasião, também, haverá a comemora-
ção dos aniversariantes do trimestre.

PROGRAMAÇÃO UPA
Próxima, sexta-feira haverá uma pro-

gramação especial com a UPA, nas de-
pendências de nosso templo, as 19h30,
com o tema: Transformados. Orienta-
mos os nossos adolescentes a convida-
rem outros adolescentes a participar
conosco desta programação e pedimos
que os pais continuem a incentivar e apoi-
ar os filhos nessas atividades.

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

próxima quarta-feira, às 20 horas, no
Salão Social que será ministrado pelo
Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um dos meios de graça

estabelecidos por Deus para amadureci-
mento dos crentes, portanto, é essencial
para uma vida cristã abundante. De acor-
do com o Rev. John MacArthur, pastor e
escritor estadunidense de nossos dias: “a
oração é natural para o cristão. É a respi-
ração do crente. Alguns crentes andam
tão abatidos e exaustos porque prende-
ram sua respiração espiritual, quando
deveriam estar abrindo seus corações
para Deus e recebendo o ar divino que os
cerca – a presença de Deus. Aquele que
não estiver fielmente em oração 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 necessi-
dade e orar por ele; ou ver alguém em
apuros e pedir a Deus que o liberte. É
manter comunhão com Deus, falar com
ele a respeito daquilo que O está deson-
rando. A cada momento que vivemos
estamos louvando a Deus por coisas ma-
ravilhosas ou intercedendo por alguém”.
Portanto, com muita devoção vamos par-
ticipar da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela UPH.

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

sala do Culto Mirim, após a Escola Domi-
nical; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian
Lima e Silvana Pereira; Próximo domin-
go: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) –
Hoje: Patrícia Ferreira e Antonia Silva;
Próximo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2 (Manhã
e Noite) – Hoje: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo; Próximo domingo:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcante.
Observação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com ante-
cedência, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Escola Domini-
cal: Hoje, ao chegar a Igreja, as crianças
e professores do Ministério da Infância
deverão se dirigir a sala do Culto Mirim,
para uma abertura especial de volta as
aulas; d) Culto Mirim: Hoje, após o mo-
mento de cânticos, na sala do Culto Mi-

rim. Dirigente: Ev. Ana Eliza e Pregador:
Saulo Novaes; Próximo domingo: Culto
Infantil, dirigentes: Victória Couto e Beatriz
Machado; e) Reunião de Coordenação
– Berçário: Reunião de coordenação com
toda equipe, hoje, após a Escola Domini-
cal, na sala do Berçário. ANOTEM EM
SUAS AGENDAS! Equipe: Josilene Caval-
cante, Josiane Andrade, Lilian Lima,
Luciana Rangel, Wesdna Barros, Priscila
Barros, Karine Matos e Noraci; f) Sába-
do Legal: No próximo sábado, das 14h30
às 17 horas, daremos início as nossas ati-
vidades com as crianças da igreja e co-
munidade, uma programação músicas, his-
tórias, brincadeiras, artesanato e um de-
licioso lanche. Participem! Traga seus
amiguinhos; g) Juniores: Hoje, partici-
parão do Culto Mirim; Próximo domingo:
Aula Especial de doutrina, na sala do In-
termediário; h) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do Ministério
da Infância. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 08/03. Classe I – Presb. Saulo; Clas-
se II – Diác. Sandro; Classe III – Rev.
Jefferson; Classe IV – Diác. Wesley;
Classe V – Presb. Kleber; Classe de
Jovens – Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes – Carol.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 08/

04. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 1; Classe de Jovens, Li-
ção nº 7; Classe de Adolescentes, Lição
nº 3.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo do-

mingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Eliezer Targino; Próxi-

mo domingo: Presb. Emanuel Jesus.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domingo:

Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro; Próxi-

mo domingo: Diác. Arthur e Diác. Júlio.



Pastoral
O conhecimento de Deus e de Cristo é

fundamental para recebermos muitas graças

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo13:5-6
b) Hino Congregacional nº 104
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 9:1-20
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 79:9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Emanoel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Intercessão Aniversariantes

Conjugais

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Atos 17:1-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: Num Dia Lindo
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Vivemos em um contexto em que
as pessoas são alimentadas e incen-
tivadas por falsos pregadores a bus-
carem bênçãos a qualquer custo. Mas,
infelizmente, o que podemos consta-
tar é que muitas pessoas querem das
bênçãos de Deus vivendo em igno-
rância em relação a Jesus Cristo. Elas
não leem as Escrituras e pensam que
podem receber tudo (porque Deus é
bom), sem terem relacionamento pes-
soal com Cristo e com Sua Palavra.

No texto citado Pedro é muito
elucidativo quando trata das bênçãos
que recebemos pelo nosso conheci-
mento de Cristo. Ele diz que as gra-
ças nos são multiplicadas no pleno
conhecimento do Pai e do Filho. Quan-
to maior for o conhecimento de Deus
e de Cristo, mais bênçãos recebere-
mos dEle, de forma multiplicada. Por
isso, o conhecimento de Cristo é fun-
damental para o nosso crescimento
nas bênçãos divinas.

Todas as promessas divinas nos são
dadas pelo conhecimento completo da-
quele que nos chamou para a Sua pró-
pria glória e virtude. De quem Pedro
está tratando? Obviamente, de Deus,
mas especificamente de Cristo, o qual
nos chama para o Seu reino e glória.
Todavia, todas as bênçãos que vêm
mencionadas nos versos abaixo mos-
tram que elas estão vinculadas ao co-
nhecimento de Cristo e do Pai: “por isso
mesmo, vós, reunindo toda a vossa
diligência, associai com a vossa fé a
virtude; com a virtude, o conheci-
mento; com o conhecimento, o do-
mínio próprio; com o domínio pró-
prio, a perseverança; com a perse- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

verança, a piedade; com a piedade,
a fraternidade; com a fraternidade, o
amor” (2ª Pedro 1:5-7).

O conhecimento de Cristo é fun-
damental para que recebamos inclu-
sive as promessas de Deus. Como
você vai crer em promessas se não
as conhece? Se não conhecemos a
Palavra de Cristo, nunca haveremos
de desfrutar de muitas de suas gran-
des promessas nesta presente exis-
tência.

Como disse o Rev. Augustus
Nicodemus em seu artigo “Adorado-
res ou Consumidores? O Outro Lado
da Herança de Charles G. Finney”:
“As igrejas estão repletas de pessoas
buscando sentido para a vida, alívio para
suas ansiedades e preocupações. As-
sim, elas escolhem igrejas como esco-
lhem refrigerantes. Tão logo a igreja que
frequentam deixa de satisfazer as suas
necessidades, elas saem pela porta tão
facilmente quanto entram. As pessoas
buscam igrejas onde se sintam confor-
táveis, e se esquecem de que precisam
na verdade de uma igreja que as faça
crescer em Cristo...”.

Portanto, meus irmãos, o valor do
conhecimento de Cristo é incompará-
vel. Nada neste mundo o supera.
Conhecer Cristo excede a qualquer
outra coisa que possa ser conhecida
neste mundo. Em Cristo está todo o
sentido e significado da vida cristã. E
é impossível dizer que conhecemos
Cristo sem que conheçamos os Seus
preceitos, que são expressos em de-
veres que precisamos cumprir.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo, Will iam,

Moisés F., Demetrius, Ataliba. Próxima
semana: Sandro, Moisés C., Anderson,
Wesley, Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Conceni e Miriam; Próximo

domingo: Joana e Marta.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14h30 horas, sr. Ataliba Barbosa;
Quinta-feira: às 14 horas, dona
Marluce; às 20 horas, Neemias e Hayane.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, Rev. Benon e dona Alzira;
Quinta-feira , às 14h30 a dona
Terezinha.

Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Edson Júnior; Quinta-fei-
ra, às 20 horas, Bárbara Frazão; Sába-
do, às 16 horas, Bruna Machado.

Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, Arthur e dona Valdivina.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Ataliba Barbosa;
Cícero Viana, t io do Presb. Marcus
Kleber; 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. Takeu; dona Ocinéia; dona Raquel
de Melo; dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); Levi, filho da irmã Joselina; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha e
pai da Hélia; Raquel, Alyne e Júnior, so-
brinhos da dona Eliana; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Rev. Evando
(8181-2424); Shei l la Kiyomi; sr.
Fernando Vieira.

Aniversariantes da Semana
01/03 Matheus Vidal Cardoso .......................................................... 3357-2134
02/03 Maria Bernardina de Macedo Souza
04/03 Patrícia Lopes Ferreira ........................................................... 8431-8515
05/03 Luísa Neri Teixeira Hostins ..................................................... 9968-9574
05/03 Lúcia Magali de Resende ........................................................ 3352-1693
05/03 Claudina Neri Barros ............................................................. 3964-9638
06/03 Carina Almeida ..................................................................... 8494-9731
07/03 Lucas Silva Santos ................................................................ 8168-2239

“Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus
e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm

sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo
conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria
glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e

mui grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes
da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no

mundo” (2ª Pedro 1:2-4)


