Nº 1.335 – 22 de fevereiro de 2015
Nº 1.335 – 22 de fevereiro de 2015

UmaFamília,
Família,acolhendo
acolhendopessoas
pessoasee
Uma
famílias,no
noamor
amorde
deCristo
Cristo
famílias,

Pastoral

O meu socorro vem do Senhor
Salmo 121:1-8
Vivemos dias difíceis, dias de intensa violência, a qual, tem se propagado
de maneira diversificada. A violência tem
feito da sociedade atual um cenário sombrio e assustador. Ela (violência) tem estado presente no trânsito, nas escolas,
nos ambientes de trabalho, nas ruas e
infelizmente dentro de muitos lares. Não
obstante as agressões físicas, uma grande onda de assaltos, furtos e roubos tem
assolado nosso país e vitimado muitas
pessoas. É possível afirmar pelo que temos visto, ouvido e lido através dos meios de comunicação que, essa onda de
violência dos dias atuais de maneira quase
geral tem intensificado em muitos de nós
uma forte sensação de insegurança, desconfiança e medo.
As sensações acima descritas nos
têm feito lançar mão de muitos recursos
de segurança disponíveis hoje no mercado, a fim de nos proteger e proteger
nossa família. No entanto, lá no fundo
todos nós sabemos da insuficiência desses recursos. Sabemos que, “se o Senhor não guardar a cidade, em vão,
vigia a sentinela”. Eu não me proponho aqui a falar sobre medidas ou maneiras de segurança, pois, não sou especialista na área. Contudo, me proponho
a falar e afirmar de onde e de quem vem
o socorro suficiente. Faço minhas as palavras do salmista “O meu socorro vem
do Senhor, que fez o céu e a terra”.
A luz dessa afirmação do salmista de que
“o meu socorro vem do Senhor” e do
restante do Salmo, afirmo que o nosso
socorro vem:
De um Deus soberano – O
versículo 1, aparece no português em
forma de pergunta “elevo os meus
olhos para os montes: de onde me
virá o socorro?”, mas, no original o texto é uma afirmação e seria entendido
melhor da seguinte maneira: elevo os
meus olhos para aquele que criou
os montes. O salmista não volta seu
olhar para os montes, mas além deles.
Sua visão não se fixa pura e simplesmente naquilo que é terreno, ele sabe
que o seu socorro vem de quem fez o

céu e a terra. Ora, quem fez o céu e a
terra logicamente é maior do que ambos.
Nós não podemos fixar nossos olhos
pura e simplesmente aqui e nas coisas
daqui, mas, ao exemplo do salmista nosso olhar deve ir além do terreno. Quando
o salmista diz que o seu socorro vem do
Senhor que fez céu e terra ele na verdade nos mostra a suficiência de Deus. Isso
deve nos fazer pensar que, quando nós
buscamos não apenas o socorro de Deus,
mas buscamos o socorro em Deus, ele é
suficiente. Não há nenhum momento ou
circunstância em que Deus não possa nos
socorrer. E isso fica claro para nós ao longo de todo este salmo que demonstra com
muita veemência que a soberania de Deus
se expressa também por meio do cuidado que Ele dispensa a cada um de Seus
filhos. No versículo 3 encontramos a seguinte afirmação: “ele não permitirá
que os teus pés vacilem; não dormitará aquele que te guarda”. Ele não
permitirá que os meus pés vacilem ou que
os meus pés tropecem e eu venha a cair.
Isso significa que é o Senhor quem cuida
da minha vida, quem guia meus passos,
quem guia meu caminho e conduz minha
história. E ele faz isso constantemente,
diferentemente dos homens. O salmista
usa a figura do guarda e diz que o Senhor
não dormita, não dorme, não pestaneja e
nem cochila. Sua guarda é constante e
permanente. Deus é maior do que os homens e isso nos mostra que o Seu socorro é melhor, é suficiente e é constante.
Nossa vida é cheia de oscilações,
somos vulneráveis e inconstantes em
vários aspectos. Mas o Deus que nos socorre não. Deus não oscila em nada e
nem tampouco está sujeito às limitações
humanas. Seu cuidado nos livra da queda, preserva nossa vida, livra-nos do mal
e nos dá condições de realizarmos nossas atividades diárias. Busque a cada dia,
o socorro, do Senhor porque Ele é bom e
Seu socorro é constante.

Rev. Alexandro Luiz Ramos
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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 campanha
de doação de cestas básicas e de sangue. Como não podia ser diferente, este
ano a campanha se 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.
FOTOS SITE
Hoje, no Salão Social, após a Escola
Dominical e do Culto à Noite, o Diác.
Sandro irá fotografar os Diáconos de nossa
igreja para atualização do site. Além das
fotos será necessário que os Diáconos informem ao Diác. Sandro, os períodos dos
mandatos já exercidos na 2ª IPT. Solicitamos aos irmãos Diáconos que venham uniformizados. No próximo domingo, depois
do culto à noite será a vez dos presbíteros
atualizarem suas fotos e dados.
ENCONTRO DE CASAIS 2015
De 12 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. 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 partir de 16 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.
BATE-PAPO DE CASAIS
Próximo sábado, às 20 horas, na residência do casal Fabrício e Meiriane, os
casais da nossa igreja estão convidados
para o primeiro Bate-Papo de Casais

de 2015, sob o tema: O que pode fortalecer o relacionamento conjugal?
Durante o Bate-Papo dos casais haverá
uma programação direcionada para as
crianças, no templo de nossa igreja. Os
interessados em participar, favor confirmar presença com a Equipe de Casais.
Pedimos a todos a observação da pontualidade, a fim de aproveitarmos da melhor maneira possível o nosso tempo.
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 quintasfeiras, 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; Administrador, segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas; Tesouraria, segundas e 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 entregou-lhes 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. Solicita-

mos a todos os irmãos que confirmem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Hoje, mais do que nunca, os cristãos
precisam estar preparados para defender a sua fé. Considerando a estimativa
que o Movimento New Age (Nova Era)
possui, cerca de 25 milhões de membros,
além do surgimento de novas seitas, a fé
cristã é desafiada de todos os lados –
desde dúvidas lançadas sobre a exatidão
da Bíblia até a negação da existência de
Jesus. Josh McDowell é reconhecido como
um dos principais defensores da fé nos
Estados Unidos. Agora você pode ter o
melhor da sua pesquisa no livro, Evidências da Fé Cristã. Nele você encontrará
as informações que precisa sobre variados assuntos dentro destas categorias:
A Bíblia e sua confiabilidade, respondendo aos críticos da Bíblia; Jesus: Sua humanidade e Sua divindade, o cristianismo comparado com outras religiões, as
perguntas mais frequentes sobre o cristianismo e a singularidade da experiência cristã. Você ainda encontrará surpreendentes evidências sobre arqueologia,
milagres, ressureição de Jesus, criação,
demônios... e muito mais. Além disso,
este livro traz a história pessoal de Josh,
o relato de como ele (então um cético
convicto) passou a acreditar em Cristo,
de cuja existência havia duvidado.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na da Escola Dominical, o Rev.
José Marcos estará ministrando o Estudo
Bíblico na 2ª Igreja Presbiteriana em
Águas Lindas-GO e no culto estará na 3ª
Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente àqueles irmãos.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 52: Como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? Resposta:
Cristo foi exaltado na sua ressurreição em
não ter visto a corrupção na morte (pela
qual não era possível que Ele fosse retido), e o mesmo corpo em que sofrera,
com as suas propriedades essenciais (sem
a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida), tendo realmente unido
à sua alma, ressurgiu dentre os mortos
ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e
por essa ressurreição declarou-se Filho de
Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter
vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e
dos mortos. Tudo isto fez Ele na sua capacidade representativa, corno Cabeça da
sua Igreja, para a justificação e vivificação
dela na graça, apoio contra os inimigos, e
para lhe assegurar sua ressurreição dos
mortos no último dia. Referências: Sal-

mo 16:10; Lucas 24:39; João 2:19 e
10:18; Atos 2:24; Romanos 1:4, 4:25, 6:9
e 14:9; 1ª Coríntios 15:21-22; Efésios
1:22-23; Hebreus 2:14; 1ª Tessalonicenses 4:14 e Apocalipse 1:18.
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.
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.
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 os estudos no livro do profeta Amós. Esse profeta iniciou 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 cenário seja, algumas vezes, estranho aos
nossos dias, sua mensagem tem significado teológico que remove a casca do prazer, orgulho e tradição religiosa com incrível habilidade. Sua mensagem e métodos
retóricos estimulam o leitor a deixar que a

façam esta atividade em casa com seus
Pastoral
filhos, para que eles possam manusear 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 ministrado pelo Rev. Alexandro.

Bíblia mais facilmente. Classe Única, para
crianças de
4 a Senhor
11 anos, na sala do Culto
O meu socorro vem
do
Mirim; d) Culto Infantil: Hoje, após o

momento de cânticos, na sala do Culto
Salmo 121:1-8
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Mirim. Dirigente: Ev. Ana Eliza; Próximo
A oração é um dos meios de graça
domingo: Culto Mirim; e) Reunião de
Vivemos dias
difíceis,
dias
de inten- Coordenação
céu e a terra.– Ora,
quemReunião
fez o céu
estabelecidos
por Deus
para
amadureciBerçário:
de e
co-a
sa violência,
a qual,
tem se épropagado
terra logicamente
é maior
doPRÓXIMO
que ammento
dos crentes,
portanto,
essencial
ordenação
com toda
equipe,
para
uma vida
cristã abundante.
De acorapós a Escola Dominical, na
de maneira
diversificada.
A violência
tem DOMINGO,
bos.
do
com
Rev. John
MacArthur,
pastor
e
sala Nós
do não
Berçário.
ANOTEM
EM SUAS
feito
da o
sociedade
atual
um cenário
sompodemos
fixar nossos
olhos
escritor
estadunidense
de nossos dias:
“a
AGENDAS!
Equipe: Josilene
brio e assustador.
Ela (violência)
tem espura e simplesmente
aqui eCavalcante,
nas coisas
oração é natural para o cristão. É a respiJosiane Andrade, Lílian Lima, Luciana
tado presente
noAlguns
trânsito,
nas escolas,
daqui, mas,
ao exemplo
salmista
nosração
do crente.
crentes
andam
Rangel,
Wesdna
Barros edo
Priscila
Barros;
nos abatidos
ambientes
de trabalho,
nasprenderuas e f)
so Abertura
olhar devedos
ir além
do terreno.
tão
e exaustos
porque
Trabalhos
do Quando
Minisinfelizmente
dentro de
muitos lares.
Não tério
o salmista
diz que Hoje,
o seulogo
socorro
do
ram
sua respiração
espiritual,
quando
da Infância:
após vem
a aberdeveriam
estar
abrindo
seusuma
corações
da que
Escola
as
obstante as
agressões
físicas,
gran- tura
Senhor
fez Dominical
céu e terrano
eletemplo,
na verdapara
Deusdee assaltos,
recebendofurtos
o ar divino
quetem
os
crianças
e seus
professores
ir
de onda
e roubos
de nos mostra
a suficiência
dedeverão
Deus. Isso
cerca
– a nosso
presença
deeDeus.
Aquele
que
para
salafazer
do Culto
Mirim,
teremos
assolado
país
vitimado
muitas
deveanos
pensar
que,onde
quando
nós
não estiver fielmente em oração está
uma lição especial com: Lição Bíblica, Loupessoas.
possível afirmar
pelonatureza
que te- vores,
buscamos
não apenas
socorro
Deus,
numa
lutaÉconstante
contra sua
Versículos,
etc; og)
UCP: de
Próximo
mos
visto,
ouvido
e
lido
através
dos
meimas buscamos
o socorro
Deus,
ele é
espiritual”. A Bíblia nos manda orar sem
sábado,
às 20 horas,
em em
nosso
templo,
os de (1ª
comunicação
que, essa
onda
de teremos
suficiente.
Não há nenhum
momento
ou
cessar
Tessalonicenses
5:17).
Como
a primeira
programação
do ano
orar
sem dos
cessar?
Conforme
o Rev.quase
John
com
o tema: em
“Umque
diaDeus
no Circo”.
Haverá
violência
dias atuais
de maneira
circunstância
não possa
nos
Piper,
pastor
e escritor em
estadunidense
de
brincadeiras,
histórias,
muito
geral tem
intensificado
muitos de nós
socorrer. E isso
fica claromúsicas
para nóse ao
lonnosso
dias,sensação
orar sem
é: “verdesas
mais,
participe
e convide
seus amiguiuma forte
de cessar
insegurança,
go de todo
este salmo
que demonstra
com
coisas
do ponto
de vista de Deus. É sentir
nhos; h) Queridos Pais: Para o salutar
confiança
e medo.
muita veemência que a soberania de Deus
uma dor e pedir que Deus cure; depararandamento das aulas e o eficiente aprenAs
sensações
acima
descritas
nos
se expressa
também por
meio importando cuidase com um problema e pedir a Deus que
dizado
dos pequeninos
é muito
feito lançar
muitos
doas
que
Ele dispensa
a cada
umpara
de Seus
otêm
esclareça;
é vermão
um de
irmão
em recursos
necessite
crianças
portarem
Bíblias
parde segurança
disponíveis
hoje
no merfilhos. Nodas
versículo
3 encontramos
a sedade
e orar por
ele; ou ver
alguém
em
ticiparem
atividades
do Ministério
da
apuros
pedir
Deus
que o eliberte.
É
Infância.
Por isso, antes
saírem
de suas
cado, aefim
de anos
proteger
proteger
guinte afirmação:
“eledenão
permitirá
manter
comunhão
Deus,
com
residências,
lembrem
seus
nossa família.
No com
entanto,
lá falar
no fundo
que os teusPOR
pésFAVOR,
vacilem;
não dormiele
a respeito
daquilodaque
O está desonpegarque
suasteBíblias.
todos
nós sabemos
insuficiência
des- filhos
tará de
aquele
guarda”. Ele não
rando. A cada momento que vivemos
ses recursos.
Sabemos
“se o maSe- PROFESSORES
permitirá que os meus pés vacilem ou que
estamos
louvando
a Deusque,
por coisas
nhor não ou
guardar
a cidade,
em vão,
os meus
pés tropecem
e euDominical
venha a cair.
ravilhosas
intercedendo
por alguém”.
Professores
da Escola
do
vigia a sentinela”.
Eu não vamos
me propoIsso
significa
que Ié –o Presb.
SenhorPedro;
quem Clascuida
Portanto,
com muita devoção
pardia
01/03.
Classe
ticipar
da a
reunião
de orações
queounesta
– Presb.
III –passos,
Presb.
nho aqui
falar sobre
medidas
ma- se
da II
minha
vida,Joel;
quemClasse
guia meus
quarta-feira
será dirigida
pela
Classe
– Fabrício;
Classe
V –
neiras de segurança,
pois,
nãoSAF.
sou espe- Eliezer;
quem guia
meuIV
caminho
e conduz
minha
Jefferson;
Classe
de Jovens –
cialista na área. Contudo, me proponho Rev.
história.
E ele faz
isso constantemente,
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
Presb. Paulinho; Classe de Adolescena falar
e afirmarLouvor:
de onde Ensaio
e de quem
diferentemente
dos homens. O salmista
a) Perfeito
hoje,vem
na
tes
– Presb. Lusérgio.
o
socorro
suficiente.
Faço
minhas
as
pausa a figura do guarda e diz que o Senhor
sala do Culto Mirim, após a Escola Domilavras b)
do salmista
“OBERÇÁRIO
meu socorro
vem LIÇÕES
não dormita, não dorme, não pestaneja e
nical;
Escalas:
– Hoje,
do Senhor,
que feze oJosiane
céu e a
terra”.
Josilene
Cavalcante
Andrade;
Lições
da Escola
Dominical
do dia 01/e
nem
cochila.
Sua guarda
é constante
Próximo
domingo:
Lílian
e Luciana
Classes deDeus
Adultos:
Classe
I, os
II, hoIII
A luz dessa
afirmação
do Lima
salmista
de que 03.
permanente.
é maior
do que
Rangel;
1 (Manhã
e Noite)
–
emens
IV, V,
Lição
nºmostra
13; Classe
“o meuMATERNAL
socorro vem
do Senhor”
e do
e isso
nos
que o de
SeuJovens,
socorHoje:
Janete
Crivelaro
e Milena
nº 6; Classe
de Adolescentes,
Lirestante
do Salmo,
afirmo
que oCaires;
nosso Lição
ro é melhor,
é suficiente
e é constante.
Próximo domingo: Patrícia Ferreira e
ção nº 2.
socorroSilva;
vem: MATERNAL 2 (Manhã e NoiNossa vida é cheia de oscilações,
Antonia
um
Deus
soberano
O PREGADORES
somos vulneráveis e inconstantes em
te) –De
Hoje:
Kamila
Santiago
e Jaciara –
Gonversículo Próximo
1, aparecedomingo:
no português
em
vários
aspectos.
Mas o Deus
que nos
çalves;
Karen
Hoje
e próximo
domingo:
Resov.
Cerqueira
Kataryne “elevo
Araújo. Observaforma de epergunta
os meus Jefferson.
corre não. Deus não oscila em nada e
ção:
Queridos
professores,
se por
algum
olhos
para os
montes: de
onde
me
nem tampouco está sujeito às limitações
motivo
puderemmas,
cumprir
a escala,
NO PÚLPITO
virá o não
socorro?”,
no original
o POR
tex- PRESBÍTEROS
humanas. Seu cuidado
nos livra da queFAVOR, nos avise com antecedência, para
Hoje: Presb. Cícero Celso; Próxito énão
uma
afirmação
entendido
da, preserva
nossa
vida,
livra-nos
do mal
que
haja
prejuízo e
noseria
ensino
das crimo
domingo:
Presb.
Eliezer
Targino.
melhor c)
daEscola
seguinte
maneira: elevo
os
e nos dá condições de realizarmos nosanças;
Dominical:
Senhores
meusdesde
olhos
para
que
criou PIANISTAS
sas atividades diárias. Busque a cada dia,
pais,
o dia
1º,aquele
até hoje,
estamos
estudando
uma
de lições
sobre
a
Hoje: Luciano;
Próximo
domingo:
os montes.
O série
salmista
não volta
seu
o socorro,
do Senhor
porque Ele
é bom e
Bíblia.
Há o os
momento
chamado,
“esquenolhar para
montes,
mas além
deles. Nathália.
Seu socorro é constante.
tando
os
motores”,
quando
ditamos
o
nome
Sua visão não se fixa pura e simplesde um livro da Bíblia e as crianças procuEQUIPES DE CÂNTICOS
mente
que é
terreno,
ele quem
sabe
ram
até naquilo
encontrá-lo.
Ganha
pontos
Hoje: Kainós; Próximo domingo:
que o seuprimeiro.
socorro Pedimos
vem de aos
quem
o Atos de Louvor.
Rev. Alexandro Luiz Ramos
encontrar
paisfez
que

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Angelo e Diác. Robson;
Próximo domingo: Diác. Rodrigo e
Mauro.
RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael; Próximo domingo: dona Marta e Fernando.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio, J.
Cláudio, Thiago V., Antonio N. e Geazi.
Próxima semana: Diêgo, William,
Moisés F., Demetrius, Ataliba.
CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir Teixeira;
Próximo domingo: Conceni e Miriam.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,
às 20 horas, Diác. Robson Rangel e família; Quinta-feira, às 16 horas, Presb.
Pedro e família.
Do Rev. José Marcos – Quartafeira, às 14 horas, dona Maria Gripe;
Quinta-feira ,
às
14h30,
dona
Hormezinda.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20horas, Igor de Souza; Quinta-feira, às 20horas, Edson Júnior; Sábado,
às 16 horas, Marcos Augusto.
Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, sr. Hélio e dona Eliana.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Ataliba Barbosa; Cícero
Viana, tio 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; Patrícia Vieira (33585160); Rafaela e sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274); Rev.
Evando (8181-2424); sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 8:1-9
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 6:1-2
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. Robson Santos
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 2ª Coríntios 12:7-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 108
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
23/02
23/02
24/02
24/02
24/02
27/02
27/02
27/02

Isabela Honorato Andriazzi ...................................................... 3353-2231
Isaías Teles da Silva ............................................................... 9986-6561
Domingos José e Silva .............. QNM 38 – Conj. C – Casa 39 – Ceilândia
Lílian Rodrigues Lima .............................................................. 9658-5632
Joice Torres Frazão ................................................................. 9385-7763
Conceni de Souza Oliveira ...................................................... 3202-4988
Anderson Lousan do Nascimento N. Poubel .............................. 8586-8888
Rosangela Alves Otaviano ....................................................... 3263-0583

