
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
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Natanael Machado Correa ................................................................. 3964-5381
Paulo Alves Honorato ........................................................................ 3353-4310
Pedro Leandro Marra ......................................................................... 3562-2702
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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 1.321 – 16 de novembro de 2014

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 Igreja Reformada sempre se
Reformando
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Pastoral
Crescimento Saudável

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 89:1
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 139:1-24
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 40:12-13
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. Júlio Bastos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:26-30
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 108

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

POSLÚDIO

O evangelho tem alcançado mui-
tas pessoas em nosso país, especial-
mente nos últimos 40 anos. O cresci-
mento numérico da igreja evangélica
brasileira é alvo de debates em todo
o mundo. O que ocorre no Brasil é sin-
gular. É sensível o decréscimo de cris-
tãos em diversos países. Há nações
que vivem o pós-cristianismo. Por
exemplo, a Europa, possuidora de uma
longa história de cristianismo, é hoje
uma região secular e materialista. Os
templos cristãos são escassos e pou-
co frequentados. Já em nosso país
multidões têm afluído para os ajunta-
mentos nos templos evangélicos.

Apesar de um crescimento espan-
toso é triste observarmos que o com-
portamento dos cristãos difere cada
vez menos dos não-cristãos. Quanto
mais a igreja cresce em nosso país,
menos diferença faz na sociedade.
Com este crescimento “evangélico”, o
nosso país deveria ser outro: redução
da criminalidade, da violência, do uso
de entorpecentes, dos divórcios, da
promiscuidade, etc. Por que o evange-
lho não está produzindo o impacto que
deveria produzir em nosso Brasil? Por-
que a maioria dos cristãos não tem uma
cosmovisão genuinamente bíblica. Ou
seja, analfabetismo de Bíblia. O povo
pouco conhece a Bíblia e, consequen-
temente, o Deus da Bíblia. Estão fir-
mados em cosmovisões humanistas a
respeito de Deus. Testemunhamos a
proliferação de heresias, da teologia
da prosperidade e sucesso humano
desvinculado da mensagem da cruz e
do Reino de Deus.

Louvado seja Deus pela expan-
são do evangelho. Todavia, a ausên-
cia de frutos saudáveis revela que
precisamos de uma reforma urgente.
Reforma nos moldes da que ocorreu
no século 16, isto é, retorno às Escri-
turas como única e infalível regra de
fé e prática. Se não repelirmos os Rev. Jefferson Batista Neres

males do crescimento da igreja a qual-
quer custo, “inchamento”,  nos próxi-
mos anos corremos o risco de sermos
a nova Europa materialista e secular.

Deus reuniu todas as coisas em
torno de Cristo, o Cabeça e Senhor
Igreja (Efésios 1:9-10). Ao mesmo
tempo, Ele está avivando a grande
missão que nos conferiu: pregar o
Evangelho a toda criatura e fazer dis-
cípulos de todas as nações (Mateus
28:19-20). Precisamos pregar o puro
e simples Evangelho do Reino e não
aquele que busca satisfazer ao ho-
mem ou apenas suprir suas necessi-
dades. Paulo falou da existência de
um outro evangelho em  Gálatas 1:8-
9. Mas o Evangelho que nos foi confi-
ado é o Evangelho do Reino, no qual
Satanás é lançado fora e os homens
não vivem mais para si, mas para a
glória de Deus.

Diante de tão grande chamamen-
to, temos que ter em conta que um dos
sinais da apostasia é o afastamento
do povo de Deus do relacionamento
vivo com Cristo, por meio da fidedigna
pregação da Palavra de Deus. Ao lado
disso, um dos sinais de revitalização
da igreja é quando os santos se vol-
tam, pela pregação da Escritura, para
serem edificados por Cristo como igre-
ja que proclama as virtudes daquele
que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Precisamos lançar fora
o fermento do falso evangelho, que
exalta ao homem e o seduz a apenas
viver prosperamente e sem compromis-
so com Deus. O falso evangelho tem
gerado crentes egoístas que lotam as
igrejas em busca de sucesso e benefí-
cio próprios, mas o Evangelho do Rei-
no transforma vidas, muda caráter,
pensamento e ações para os interes-
ses de Cristo.

“Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e
mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: prega a palavra, insta,

quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda
longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão

a sã doutrina” (2ª Timóteo 4:1-3a)

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Sr. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Lúcio, J. Cláu-

dio, Sandro, Júlio, Geazi. Próxima
semana: Anderson, Marcelo, Antônio
N., William, Diêgo.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Solange; Próxi-

mo domingo: Alenir Borges e
Rosângela.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-

feira, às 14h30, dona Maria Gripe;
Sexta-feira, às 14h30, dona Horme-
zinda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às
14 horas, Richard (neto da senhora
Santilha); Sábado, às 16 horas,
Cleber de Sousa.

Do Rev. Evando – Terça-feira,
às 20 horas, Presb. Saulo e dona
Evaniza.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Hormezinda (3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-5160);
dona Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da Hélia; José
Ferreira, irmão dos Presbs. Israel, Ivo
e Ailton; dona Honorita Maria de Jesus,
mãe Presb. Cícero; dona Maria Rita;
Levi, filho da irmã Joselina; dona Maria
Bernadina, mãe da Míriam Gonçalves;
dona Marluce, esposa do Sr. Takeo
(9153-8917); Ataliba Barbosa; dona
Ocinéia; Sr. Adelson, Pai do Edson
Otaviano; dona Elza Eli, mãe do Presb
Lutércio e avó do Diác. Anderson.

Aniversariantes da Semana
16/11 Daniel Lopes da Silva .............................................................................
16/11 Solange Lopes Soares Breder .................................................3354-4279
17/11 Maria de Fátima Rodrigues ......................................................9658-6492
17/11 José Grippe ............................................................................3355-2274
18/11 Allysson Borges ......................................................................9107-5676
19/11 Ereni de Oliveira ....................................................................................
21/11 Jeremias Ângelo Souza ...........................................................3202-4988
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DIA NACIONAL DE AÇÕES DE
GRAÇAS

“Que darei ao Senhor por to-
dos os seus benefícios para comi-
go?” (Salmo 116:12). Nossa Junta
Diaconal está recolhendo donativos:
roupas, calçados, brinquedos (novos
ou usados, em bom estado de con-
servação), alimentos não perecíveis
para a distribuição aos nossos irmãos
necessitados (da sede e congrega-
ções). As doações poderão ser depo-
sitadas no baú, na saída do templo.
O clímax de tal trabalho ocorrerá no
culto pelo “Dia Nacional de Ação de
Graças”, na última quarta-feira deste
mês, às 20 horas. Esperamos a parti-
cipação de toda a igreja.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical, haverá o momento para a par-
ticipação individual de cada irmão des-
ta igreja no importante, necessário e
gratificante ministério missionário. Va-
mos todos, com alegria e entusiasmo,
participar de tão relevante ministério.

PLENÁRIA UPA
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, na sala dos adolescentes, have-
rá reunião plenária da UPA para elei-
ção da diretoria de 2015. As ausênci-
as dos sócios geram prejuízos à reu-
nião, portanto, rogamos aos adoles-
centes que não faltem.

PLENÁRIA UPH
Próximo domingo, depois da Es-

cola Dominical, na sala da Classe II,
haverá uma breve reunião plenária da
UPH, com a finalidade de leitura, dis-
cussão e aprovação de duas atas.
Pedimos aos sócios que não faltem
para não ocorrer prejuízo de quorum.

CONFRATERNIZAÇÃO SAF
Próxima sexta-feira, a partir

das 20 horas, no Salão Branco de
nosso templo haverá confraterniza-
ção de encerramento das atividades
da SAF. Não deixe de participar e tra-
ga sua lembrancinha para a sua Ami-
ga Oculta.

JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, depois do

culto à noite, na sala da Classe II, a
Junta Diaconal reunir-se-á para elei-
ção da diretoria de 2015. Solicitamos

aos irmãos diáconos que não faltem
para não haver prejuízo de quorum e
ao bom andamento do trabalho do
Senhor.

CONVITES E CANTATAS
Adquirimos 1000 exemplares do

Cada Dia de Natal e com as datas e os
horários das nossas “Cantatas de Na-
tal”. Cada irmão poderá levá-los, a fim
de entregá-los para pessoas não cris-
tãs. O material estará disponível em
uma das mesinhas da saída do templo.
Vamos, pois, orar, divulgar e participar.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e

evangelistas), os presidentes das
sociedades internas e as superinten-
dentes da Escola Dominical deverão
entregar na secretaria desta igreja,
por e-mail, até o dia 26 de novem-
bro, os relatórios de suas atividades,
durante este ano, para serem inseri-
dos no boletim geral de relatórios.
Caso contrário, o responsável terá
que apresentá-lo na Assembleia Ge-
ral Ordinária da Igreja.

POSSE
A posse de todas as diretorias

das sociedades internas e de todos
os indicados pelo Conselho será no
culto da vigília, às 10h30 do dia 31
de dezembro.

ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadas-

trais na lista localizada na saída do tem-
plo até o dia 30 de novembro. Caso os
seus dados não estejam na referida
lista, favor preencher ficha cadastral.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
A Comissão de Planejamento

para o ano de 2015 é integrada pe-
los seguintes irmãos: Rev. Jefferson,
Rev. José Marcos, Presb. Cícero,
Presb. Eliezer e Presb. Paulo. A reu-
nião será amanhã, às 20 horas, na
Sala do Conselho.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO
A Comissão de Orçamento para

o ano de 2015 é constituída pelos
seguintes membros: Rev. Jefferson e
os Presb. Joel, Presb. Lusérgio e
Presb. Marcus. A reunião ocorrerá na
próxima terça-feira, às 20 horas, na
Sala do Conselho.

nesta quarta-feira, às 20 horas, será
ministrado pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora

de maior confusão e esperança em nos-
so momento de maior desânimo. Nosso
mundo não é um mundo de constante
caos controlado por forças impessoais e
do acaso. Nosso destino não está se-
quer em nossas próprias mãos ou de
outras pessoas. Nosso Pai Celestial, que
governa tudo e todos, segura firme em
nossas mãos e nos conduz. Fazemos
parte dos planos redentores de Deus.
Uma das maneiras de nos conformar à
Sua perfeita vontade é por meio da ora-
ção. Portanto, vamos todos com alegria,
gratidão e súplicas participar da reunião
de orações, próxima quarta-feira, às 20
horas, no Salão Social que será dirigida
pela SAF, dona Dete.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Iniciamos

os ensaios da Cantata de Natal. Pedi-
mos aos pais que tragam seus filhos
aos ensaios, que acontecerão após a
Escola Dominical e no momento de
cânticos do Culto Infantil, aos domin-
gos. E estamos ensaiando também
durante a semana: terça feira, 20 ho-
ras. Todos os ensaios acontecerão na
sala do Culto Mirim. Estamos registran-
do a presença das crianças no ensaio
Crianças que não participarem dos en-
saios não participarão da Cantata; b)
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade; Próxi-
mo domingo: Rose Assunção e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 – Hoje: Antônia
Silva e Caroline Bezerra; Próximo do-
mingo: Patrícia Ferreira e Janete
Crivelaro; MATERNAL 2 – Hoje: Karen
Carolyne e Cris Brito; Próximo domin-
go: Kataryne Araújo e Jaciara Gonçal-
ves. Observação: Queridos professo-
res, se por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR nos avise
com antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje, na sala do Culto
Mirim, para crianças de 4 a 8 anos, após
o momento de cânticos. Dirigentes:
Victória Couto e Beatriz Machado; Pró-
ximo domingo: Évila Cavalcante e
Arthur Kishima; d) Juniores: Hoje: par-
ticiparão dos ensaios da Cantata e do
culto infantil; e) Acampamento UCP:
A partir da próxima sexta-feira, das 21

horas, até domingo, depois do almo-
ço, haverá o acampamento da UCP
para crianças de 5 a 11 anos, no Re-
canto Damando. O valor da inscrição é
de 50,00. Hoje será o último dia para
as inscrições. Crianças participem! Pais
incentivem seus filhos a participar! f)
Queridos Pais: As crianças que não
trouxerem Bíblias para as atividades do
Ministério da Infância retornarão ao
templo ou as Classes de Escola Domi-
nical onde os senhores estiverem para
acompanharem a mensagem bíblica
junto aos PAIS. Por isso, antes de saí-
rem de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas Bí-
blias; g) Responsáveis pela coorde-
nação do MI: Hoje – Manhã: Andréia
Cristina; Noite: Diác. Emanuel Araújo.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 23/11. Classe I – Wanildete;
Classe II – Presb. Marcus Kleber; Clas-
se III – Presb. Israel; Classe IV –
Presb. Eliezer; Classe V – Fabrício;
Classe de Jovens – Sem. Wilian; Clas-
se de Adolescentes – Presb. Lusérgio;
Classe de Juniores II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 23/11. Classes de Adultos: Clas-
se I, II, III e IV, V, Lição nº 13; Classe
de Jovens, Lição nº 10; Classe de
Adolescentes, Lição nº 8; Classe de
Juniores II, Lição nº 19.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Sem. Wilian.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes Aranha;

Próximo domingo: Presb. Israel
Fernandes.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália; Quarta-feira:
Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Robson e
Diác. Rodrigo.



COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS
A Comissão de exame de livros

da tesouraria e atas das sociedades
internas de 2014 é composta pelos
seguintes irmãos: Presb. Natanael
Machado e Presb. Pedro Leandro.

AOS SECRETÁRIOS E TESOUREIROS
Os secretários e tesoureiros de

todas as sociedades internas (ano de
2014) deverão entregar os livros de
atas e da tesouraria de suas respec-
tivas sociedades ao Presb. Eliezer, até
o primeiro domingo de dezembro, para
serem examinados pelo Conselho.

PLANO DE AÇÃO 2015
Os presidentes das Sociedades

Internas, dos departamentos e as
superintendentes da Escola Domini-
cal estão convocados para se reuni-
rem com o Rev. Jefferson, dia 2 de
dezembro, terça-feira, às 20 horas, na
Sala do Conselho, para elaboração do
“Plano de Ação” 2015.

FORMATURA
O Ev. Fernando é um dos

Formandos no Seminiário Presbiteria-
no de Brasília – SPB neste ano de
2014. Toda a igreja está convidada
para participar cz Solinidade de Culto
e Colação de Grau a realizar-se no dia
13 de dezembro de 2014, às 19h30,
na Igreja Presbiteriana Nacional –
IPN.

CONSELHO
Os membros do Conselho de-

vem atentar às seguintes reuniões:
a) próxima sexta-feira, às 20 horas,
em sua sala para tratar de diversas
matérias administrativas e, b) próxi-
mo domingo, depois da Escola Domi-
nical, em sua sala, para exame de
candidatos à pública profissão de fé
e batismo. Solicitamos aos senhores
conciliares que não faltem.

XII ORDINÁRIA PTAN
A XII Reunião Ordinária do Pres-

bitério de Taguatinga Norte – PTAN
está convocada para ocorrer do dia
10 ao dia 14 de dezembro, nas de-
pendências de nosso templo. Vamos,
pois, orar por tão importante reunião.

XI CONGRESSO UNIFICADO
O Congresso Unificado do PTAN

será no último sábado deste mês, a

partir das 8 horas, nas dependências
da 5ª Igreja Presbiteriana de
Ceilândia – 5ª IPC. As sociedades in-
ternas da nossa igreja terão de se
fazer presentes por meio de seus re-
presentantes. Será cobrada uma taxa
de R$ 20,00 para o almoço.

‘’CASA CHEIA’’
Hoje, haverá uma “Casa Cheia”

na residência da Karen Caroline, na
Colônia Agrícola Samambaia, Rua 12,
Chácara 15311, Casa 1, Telefone –
9116-6906. Todos os adolescentes e
jovens estão convidados. Sairemos
da porta do templo logo após o culto.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso coração.
Antes de Deus ordenar trazer o
dízimo, Deus ordena trazer a vida. O
princípio bíblico é que o coração pre-
cisa vir primeiro para Deus, depois o
bolso virá naturalmente. Jesus ex-
pressou isso naturalmente ao dizer
que onde está o nosso tesouro, aí
também estará o nosso coração (Ma-
teus 6:21). No que diz respeito ao
dízimo não há meio termo, somos fi-
éis ou infiéis. O dízimo passa pela
mordomia Cristã, que é a administra-
ção 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 financei-
ro. Temos muitos desafios, como cons-
trução da 5ª Congregação em Águas
Lindas-GO e diversas reformas na es-
trutura do nosso templo para melhor
desenvolvimento de nossas ativida-
des. Que o Deus Provedor continue
com as Suas bênçãos repousadas so-
bre os dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do Sa-
lão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Motivado pela necessidade de

os cristãos conhecerem de forma mais
madura e responsável a Bíblia, o Dr.
Rev. Heber Carlos de Campos escre-
veu uma série teológica, que trata da
metanarrativa bíblica da Redenção. O
segundo livro da série que indicamos
é O Habit humano: o paraíso perdi-

do. Na apresentação do livro o Presb.
Solano Portela escreveu: “este livro
trata de uma questão que diferencia a
Bíblia de outros tratados religiosos. Ela
é a Palavra inspirada plena, revelação
de Deus livre de erro, fonte de todo co-
nhecimento sobre o ser de Deus e so-
bre as nossas pessoas e vidas. O paraí-
so perdido apresenta uma verdade es-
sencial para a compreensão da histó-
ria, da realidade do pecado e de Sata-
nás. Sem essa realidade, não há expli-
cação para as disfunções da humani-
dade, presentes não somente nos ma-
les sociais, mas acima de tudo, na in-
suficiência individual para relacionar-se
consigo mesmo, com os seus seme-
lhantes, com a criação e com o próprio
Deus Soberano”.

CATECISMO
Pergunta 38: Qual a necessi-

dade de o Mediador ser Deus? Res-
posta: Era necessário que o Media-
dor fosse Deus para poder sustentar
a natureza humana e guardá-la de
cair debaixo da ira infinita de Deus e
do poder da morte; para dar valor e
eficácia aos seus sofrimentos, obedi-
ência e intercessão; e para satisfa-
zer a justiça de Deus, conseguir o seu
favor, adquirir um povo peculiar, dar a
este povo o seu Espírito, vencer to-
dos os seus inimigos e conduzi-lo à
salvação eterna. Referências: Lucas
1:69, 71 e 74; João 15:26; Atos 2:24,
20:28; Romanos 3:24-26; Efésios 1:6;
Hebreus 5:9 e 7:25.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos esta-

rá na 4ª Congregação em Águas Lin-
das-GO, assistindo pastoralmente
aqueles irmãos.

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza está participan-

do como palestrante do Acampamen-
to da UCP da 2ª IPB em Roraima-RR,
motivo pelo qual estará ausente dos
trabalhos de nossa igreja neste final
de semana.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diaria-
mente 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 ho-
ras por dia. Este é um importante mi-
nistério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz –
3354-1313.

NOVAS REVISTAS
As novas revistas da Escola

Dominical, Classes I, II, III, IV e V es-
tão à disposição dos irmãos com os
secretários da Escola Dominical e em
uma das mesinhas da saída do tem-
plo. As revistas usadas no trimestre
passado serão reaproveitadas em
nossas congregações. Não deixe de
entregar a sua aos secretários.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e contempo-
râneas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o con-

teúdo Bíblico, minerar o Sermão do
Monte é uma preciosa dádiva. São
palavras de vida, muito relevantes.
Palavras desafiadoras para o homem
moderno. De acordo com o Dr. Rev.
Martyn Lloyd-Jones, destacado pas-
tor e escritor britânico do século pas-
sado: “O Sermão do Monte destina-se
a todo o povo cristão. Trata-se de uma
perfeita representação da vida no reino
de Deus. O reino é, antes de tudo, algo
que está dentro de nós. Trata-se da-
quilo que controla e governa o coração,
a mente e as atitudes do indivíduo. Se
ao menos todos estivéssemos vivendo
conforme o Sermão do Monte, então os
homens saberiam que o evangelho é
deveras dinâmico; reconheceriam que
o cristianismo é uma realidade viva. Que
Deus nos conceda a graça para levar a
sério o Sermão do Monte, de forma ho-
nesta e sob oração, até nos tornarmos
exemplos vivos do mesmo, modelares
quanto a esse glorioso ensinamento”.
Portanto, convictos da importância
dos ensinamentos de nosso Senhor
Jesus Cristo, vamos participar do úl-
timo Estudo no Sermão do Monte que,



COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS
A Comissão de exame de livros

da tesouraria e atas das sociedades
internas de 2014 é composta pelos
seguintes irmãos: Presb. Natanael
Machado e Presb. Pedro Leandro.

AOS SECRETÁRIOS E TESOUREIROS
Os secretários e tesoureiros de

todas as sociedades internas (ano de
2014) deverão entregar os livros de
atas e da tesouraria de suas respec-
tivas sociedades ao Presb. Eliezer, até
o primeiro domingo de dezembro, para
serem examinados pelo Conselho.

PLANO DE AÇÃO 2015
Os presidentes das Sociedades

Internas, dos departamentos e as
superintendentes da Escola Domini-
cal estão convocados para se reuni-
rem com o Rev. Jefferson, dia 2 de
dezembro, terça-feira, às 20 horas, na
Sala do Conselho, para elaboração do
“Plano de Ação” 2015.

FORMATURA
O Ev. Fernando é um dos

Formandos no Seminiário Presbiteria-
no de Brasília – SPB neste ano de
2014. Toda a igreja está convidada
para participar cz Solinidade de Culto
e Colação de Grau a realizar-se no dia
13 de dezembro de 2014, às 19h30,
na Igreja Presbiteriana Nacional –
IPN.

CONSELHO
Os membros do Conselho de-

vem atentar às seguintes reuniões:
a) próxima sexta-feira, às 20 horas,
em sua sala para tratar de diversas
matérias administrativas e, b) próxi-
mo domingo, depois da Escola Domi-
nical, em sua sala, para exame de
candidatos à pública profissão de fé
e batismo. Solicitamos aos senhores
conciliares que não faltem.

XII ORDINÁRIA PTAN
A XII Reunião Ordinária do Pres-

bitério de Taguatinga Norte – PTAN
está convocada para ocorrer do dia
10 ao dia 14 de dezembro, nas de-
pendências de nosso templo. Vamos,
pois, orar por tão importante reunião.

XI CONGRESSO UNIFICADO
O Congresso Unificado do PTAN

será no último sábado deste mês, a

partir das 8 horas, nas dependências
da 5ª Igreja Presbiteriana de
Ceilândia – 5ª IPC. As sociedades in-
ternas da nossa igreja terão de se
fazer presentes por meio de seus re-
presentantes. Será cobrada uma taxa
de R$ 20,00 para o almoço.

‘’CASA CHEIA’’
Hoje, haverá uma “Casa Cheia”

na residência da Karen Caroline, na
Colônia Agrícola Samambaia, Rua 12,
Chácara 15311, Casa 1, Telefone –
9116-6906. Todos os adolescentes e
jovens estão convidados. Sairemos
da porta do templo logo após o culto.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso coração.
Antes de Deus ordenar trazer o
dízimo, Deus ordena trazer a vida. O
princípio bíblico é que o coração pre-
cisa vir primeiro para Deus, depois o
bolso virá naturalmente. Jesus ex-
pressou isso naturalmente ao dizer
que onde está o nosso tesouro, aí
também estará o nosso coração (Ma-
teus 6:21). No que diz respeito ao
dízimo não há meio termo, somos fi-
éis ou infiéis. O dízimo passa pela
mordomia Cristã, que é a administra-
ção 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 financei-
ro. Temos muitos desafios, como cons-
trução da 5ª Congregação em Águas
Lindas-GO e diversas reformas na es-
trutura do nosso templo para melhor
desenvolvimento de nossas ativida-
des. Que o Deus Provedor continue
com as Suas bênçãos repousadas so-
bre os dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do Sa-
lão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Motivado pela necessidade de

os cristãos conhecerem de forma mais
madura e responsável a Bíblia, o Dr.
Rev. Heber Carlos de Campos escre-
veu uma série teológica, que trata da
metanarrativa bíblica da Redenção. O
segundo livro da série que indicamos
é O Habit humano: o paraíso perdi-

do. Na apresentação do livro o Presb.
Solano Portela escreveu: “este livro
trata de uma questão que diferencia a
Bíblia de outros tratados religiosos. Ela
é a Palavra inspirada plena, revelação
de Deus livre de erro, fonte de todo co-
nhecimento sobre o ser de Deus e so-
bre as nossas pessoas e vidas. O paraí-
so perdido apresenta uma verdade es-
sencial para a compreensão da histó-
ria, da realidade do pecado e de Sata-
nás. Sem essa realidade, não há expli-
cação para as disfunções da humani-
dade, presentes não somente nos ma-
les sociais, mas acima de tudo, na in-
suficiência individual para relacionar-se
consigo mesmo, com os seus seme-
lhantes, com a criação e com o próprio
Deus Soberano”.

CATECISMO
Pergunta 38: Qual a necessi-

dade de o Mediador ser Deus? Res-
posta: Era necessário que o Media-
dor fosse Deus para poder sustentar
a natureza humana e guardá-la de
cair debaixo da ira infinita de Deus e
do poder da morte; para dar valor e
eficácia aos seus sofrimentos, obedi-
ência e intercessão; e para satisfa-
zer a justiça de Deus, conseguir o seu
favor, adquirir um povo peculiar, dar a
este povo o seu Espírito, vencer to-
dos os seus inimigos e conduzi-lo à
salvação eterna. Referências: Lucas
1:69, 71 e 74; João 15:26; Atos 2:24,
20:28; Romanos 3:24-26; Efésios 1:6;
Hebreus 5:9 e 7:25.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos esta-

rá na 4ª Congregação em Águas Lin-
das-GO, assistindo pastoralmente
aqueles irmãos.

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza está participan-

do como palestrante do Acampamen-
to da UCP da 2ª IPB em Roraima-RR,
motivo pelo qual estará ausente dos
trabalhos de nossa igreja neste final
de semana.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diaria-
mente 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 ho-
ras por dia. Este é um importante mi-
nistério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz –
3354-1313.

NOVAS REVISTAS
As novas revistas da Escola

Dominical, Classes I, II, III, IV e V es-
tão à disposição dos irmãos com os
secretários da Escola Dominical e em
uma das mesinhas da saída do tem-
plo. As revistas usadas no trimestre
passado serão reaproveitadas em
nossas congregações. Não deixe de
entregar a sua aos secretários.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e contempo-
râneas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o con-

teúdo Bíblico, minerar o Sermão do
Monte é uma preciosa dádiva. São
palavras de vida, muito relevantes.
Palavras desafiadoras para o homem
moderno. De acordo com o Dr. Rev.
Martyn Lloyd-Jones, destacado pas-
tor e escritor britânico do século pas-
sado: “O Sermão do Monte destina-se
a todo o povo cristão. Trata-se de uma
perfeita representação da vida no reino
de Deus. O reino é, antes de tudo, algo
que está dentro de nós. Trata-se da-
quilo que controla e governa o coração,
a mente e as atitudes do indivíduo. Se
ao menos todos estivéssemos vivendo
conforme o Sermão do Monte, então os
homens saberiam que o evangelho é
deveras dinâmico; reconheceriam que
o cristianismo é uma realidade viva. Que
Deus nos conceda a graça para levar a
sério o Sermão do Monte, de forma ho-
nesta e sob oração, até nos tornarmos
exemplos vivos do mesmo, modelares
quanto a esse glorioso ensinamento”.
Portanto, convictos da importância
dos ensinamentos de nosso Senhor
Jesus Cristo, vamos participar do úl-
timo Estudo no Sermão do Monte que,



Pastoral
Crescimento Saudável

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 89:1
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 139:1-24
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 40:12-13
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. Júlio Bastos

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:26-30
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 108

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

POSLÚDIO

O evangelho tem alcançado mui-
tas pessoas em nosso país, especial-
mente nos últimos 40 anos. O cresci-
mento numérico da igreja evangélica
brasileira é alvo de debates em todo
o mundo. O que ocorre no Brasil é sin-
gular. É sensível o decréscimo de cris-
tãos em diversos países. Há nações
que vivem o pós-cristianismo. Por
exemplo, a Europa, possuidora de uma
longa história de cristianismo, é hoje
uma região secular e materialista. Os
templos cristãos são escassos e pou-
co frequentados. Já em nosso país
multidões têm afluído para os ajunta-
mentos nos templos evangélicos.

Apesar de um crescimento espan-
toso é triste observarmos que o com-
portamento dos cristãos difere cada
vez menos dos não-cristãos. Quanto
mais a igreja cresce em nosso país,
menos diferença faz na sociedade.
Com este crescimento “evangélico”, o
nosso país deveria ser outro: redução
da criminalidade, da violência, do uso
de entorpecentes, dos divórcios, da
promiscuidade, etc. Por que o evange-
lho não está produzindo o impacto que
deveria produzir em nosso Brasil? Por-
que a maioria dos cristãos não tem uma
cosmovisão genuinamente bíblica. Ou
seja, analfabetismo de Bíblia. O povo
pouco conhece a Bíblia e, consequen-
temente, o Deus da Bíblia. Estão fir-
mados em cosmovisões humanistas a
respeito de Deus. Testemunhamos a
proliferação de heresias, da teologia
da prosperidade e sucesso humano
desvinculado da mensagem da cruz e
do Reino de Deus.

Louvado seja Deus pela expan-
são do evangelho. Todavia, a ausên-
cia de frutos saudáveis revela que
precisamos de uma reforma urgente.
Reforma nos moldes da que ocorreu
no século 16, isto é, retorno às Escri-
turas como única e infalível regra de
fé e prática. Se não repelirmos os Rev. Jefferson Batista Neres

males do crescimento da igreja a qual-
quer custo, “inchamento”,  nos próxi-
mos anos corremos o risco de sermos
a nova Europa materialista e secular.

Deus reuniu todas as coisas em
torno de Cristo, o Cabeça e Senhor
Igreja (Efésios 1:9-10). Ao mesmo
tempo, Ele está avivando a grande
missão que nos conferiu: pregar o
Evangelho a toda criatura e fazer dis-
cípulos de todas as nações (Mateus
28:19-20). Precisamos pregar o puro
e simples Evangelho do Reino e não
aquele que busca satisfazer ao ho-
mem ou apenas suprir suas necessi-
dades. Paulo falou da existência de
um outro evangelho em  Gálatas 1:8-
9. Mas o Evangelho que nos foi confi-
ado é o Evangelho do Reino, no qual
Satanás é lançado fora e os homens
não vivem mais para si, mas para a
glória de Deus.

Diante de tão grande chamamen-
to, temos que ter em conta que um dos
sinais da apostasia é o afastamento
do povo de Deus do relacionamento
vivo com Cristo, por meio da fidedigna
pregação da Palavra de Deus. Ao lado
disso, um dos sinais de revitalização
da igreja é quando os santos se vol-
tam, pela pregação da Escritura, para
serem edificados por Cristo como igre-
ja que proclama as virtudes daquele
que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Precisamos lançar fora
o fermento do falso evangelho, que
exalta ao homem e o seduz a apenas
viver prosperamente e sem compromis-
so com Deus. O falso evangelho tem
gerado crentes egoístas que lotam as
igrejas em busca de sucesso e benefí-
cio próprios, mas o Evangelho do Rei-
no transforma vidas, muda caráter,
pensamento e ações para os interes-
ses de Cristo.

“Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e
mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: prega a palavra, insta,

quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda
longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão

a sã doutrina” (2ª Timóteo 4:1-3a)

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Sr. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Lúcio, J. Cláu-

dio, Sandro, Júlio, Geazi. Próxima
semana: Anderson, Marcelo, Antônio
N., William, Diêgo.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Solange; Próxi-

mo domingo: Alenir Borges e
Rosângela.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-

feira, às 14h30, dona Maria Gripe;
Sexta-feira, às 14h30, dona Horme-
zinda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às
14 horas, Richard (neto da senhora
Santilha); Sábado, às 16 horas,
Cleber de Sousa.

Do Rev. Evando – Terça-feira,
às 20 horas, Presb. Saulo e dona
Evaniza.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Hormezinda (3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-5160);
dona Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da Hélia; José
Ferreira, irmão dos Presbs. Israel, Ivo
e Ailton; dona Honorita Maria de Jesus,
mãe Presb. Cícero; dona Maria Rita;
Levi, filho da irmã Joselina; dona Maria
Bernadina, mãe da Míriam Gonçalves;
dona Marluce, esposa do Sr. Takeo
(9153-8917); Ataliba Barbosa; dona
Ocinéia; Sr. Adelson, Pai do Edson
Otaviano; dona Elza Eli, mãe do Presb
Lutércio e avó do Diác. Anderson.

Aniversariantes da Semana
16/11 Daniel Lopes da Silva .............................................................................
16/11 Solange Lopes Soares Breder .................................................3354-4279
17/11 Maria de Fátima Rodrigues ......................................................9658-6492
17/11 José Grippe ............................................................................3355-2274
18/11 Allysson Borges ......................................................................9107-5676
19/11 Ereni de Oliveira ....................................................................................
21/11 Jeremias Ângelo Souza ...........................................................3202-4988

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE
GRAÇAS

“Que darei ao Senhor por to-
dos os seus benefícios para comi-
go?” (Salmo 116:12). Nossa Junta
Diaconal está recolhendo donativos:
roupas, calçados, brinquedos (novos
ou usados, em bom estado de con-
servação), alimentos não perecíveis
para a distribuição aos nossos irmãos
necessitados (da sede e congrega-
ções). As doações poderão ser depo-
sitadas no baú, na saída do templo.
O clímax de tal trabalho ocorrerá no
culto pelo “Dia Nacional de Ação de
Graças”, na última quarta-feira deste
mês, às 20 horas. Esperamos a parti-
cipação de toda a igreja.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical, haverá o momento para a par-
ticipação individual de cada irmão des-
ta igreja no importante, necessário e
gratificante ministério missionário. Va-
mos todos, com alegria e entusiasmo,
participar de tão relevante ministério.

PLENÁRIA UPA
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, na sala dos adolescentes, have-
rá reunião plenária da UPA para elei-
ção da diretoria de 2015. As ausênci-
as dos sócios geram prejuízos à reu-
nião, portanto, rogamos aos adoles-
centes que não faltem.

PLENÁRIA UPH
Próximo domingo, depois da Es-

cola Dominical, na sala da Classe II,
haverá uma breve reunião plenária da
UPH, com a finalidade de leitura, dis-
cussão e aprovação de duas atas.
Pedimos aos sócios que não faltem
para não ocorrer prejuízo de quorum.

CONFRATERNIZAÇÃO SAF
Próxima sexta-feira, a partir

das 20 horas, no Salão Branco de
nosso templo haverá confraterniza-
ção de encerramento das atividades
da SAF. Não deixe de participar e tra-
ga sua lembrancinha para a sua Ami-
ga Oculta.

JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, depois do

culto à noite, na sala da Classe II, a
Junta Diaconal reunir-se-á para elei-
ção da diretoria de 2015. Solicitamos

aos irmãos diáconos que não faltem
para não haver prejuízo de quorum e
ao bom andamento do trabalho do
Senhor.

CONVITES E CANTATAS
Adquirimos 1000 exemplares do

Cada Dia de Natal e com as datas e os
horários das nossas “Cantatas de Na-
tal”. Cada irmão poderá levá-los, a fim
de entregá-los para pessoas não cris-
tãs. O material estará disponível em
uma das mesinhas da saída do templo.
Vamos, pois, orar, divulgar e participar.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e

evangelistas), os presidentes das
sociedades internas e as superinten-
dentes da Escola Dominical deverão
entregar na secretaria desta igreja,
por e-mail, até o dia 26 de novem-
bro, os relatórios de suas atividades,
durante este ano, para serem inseri-
dos no boletim geral de relatórios.
Caso contrário, o responsável terá
que apresentá-lo na Assembleia Ge-
ral Ordinária da Igreja.

POSSE
A posse de todas as diretorias

das sociedades internas e de todos
os indicados pelo Conselho será no
culto da vigília, às 10h30 do dia 31
de dezembro.

ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadas-

trais na lista localizada na saída do tem-
plo até o dia 30 de novembro. Caso os
seus dados não estejam na referida
lista, favor preencher ficha cadastral.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
A Comissão de Planejamento

para o ano de 2015 é integrada pe-
los seguintes irmãos: Rev. Jefferson,
Rev. José Marcos, Presb. Cícero,
Presb. Eliezer e Presb. Paulo. A reu-
nião será amanhã, às 20 horas, na
Sala do Conselho.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO
A Comissão de Orçamento para

o ano de 2015 é constituída pelos
seguintes membros: Rev. Jefferson e
os Presb. Joel, Presb. Lusérgio e
Presb. Marcus. A reunião ocorrerá na
próxima terça-feira, às 20 horas, na
Sala do Conselho.

nesta quarta-feira, às 20 horas, será
ministrado pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora

de maior confusão e esperança em nos-
so momento de maior desânimo. Nosso
mundo não é um mundo de constante
caos controlado por forças impessoais e
do acaso. Nosso destino não está se-
quer em nossas próprias mãos ou de
outras pessoas. Nosso Pai Celestial, que
governa tudo e todos, segura firme em
nossas mãos e nos conduz. Fazemos
parte dos planos redentores de Deus.
Uma das maneiras de nos conformar à
Sua perfeita vontade é por meio da ora-
ção. Portanto, vamos todos com alegria,
gratidão e súplicas participar da reunião
de orações, próxima quarta-feira, às 20
horas, no Salão Social que será dirigida
pela SAF, dona Dete.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Iniciamos

os ensaios da Cantata de Natal. Pedi-
mos aos pais que tragam seus filhos
aos ensaios, que acontecerão após a
Escola Dominical e no momento de
cânticos do Culto Infantil, aos domin-
gos. E estamos ensaiando também
durante a semana: terça feira, 20 ho-
ras. Todos os ensaios acontecerão na
sala do Culto Mirim. Estamos registran-
do a presença das crianças no ensaio
Crianças que não participarem dos en-
saios não participarão da Cantata; b)
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade; Próxi-
mo domingo: Rose Assunção e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 – Hoje: Antônia
Silva e Caroline Bezerra; Próximo do-
mingo: Patrícia Ferreira e Janete
Crivelaro; MATERNAL 2 – Hoje: Karen
Carolyne e Cris Brito; Próximo domin-
go: Kataryne Araújo e Jaciara Gonçal-
ves. Observação: Queridos professo-
res, se por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR nos avise
com antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje, na sala do Culto
Mirim, para crianças de 4 a 8 anos, após
o momento de cânticos. Dirigentes:
Victória Couto e Beatriz Machado; Pró-
ximo domingo: Évila Cavalcante e
Arthur Kishima; d) Juniores: Hoje: par-
ticiparão dos ensaios da Cantata e do
culto infantil; e) Acampamento UCP:
A partir da próxima sexta-feira, das 21

horas, até domingo, depois do almo-
ço, haverá o acampamento da UCP
para crianças de 5 a 11 anos, no Re-
canto Damando. O valor da inscrição é
de 50,00. Hoje será o último dia para
as inscrições. Crianças participem! Pais
incentivem seus filhos a participar! f)
Queridos Pais: As crianças que não
trouxerem Bíblias para as atividades do
Ministério da Infância retornarão ao
templo ou as Classes de Escola Domi-
nical onde os senhores estiverem para
acompanharem a mensagem bíblica
junto aos PAIS. Por isso, antes de saí-
rem de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas Bí-
blias; g) Responsáveis pela coorde-
nação do MI: Hoje – Manhã: Andréia
Cristina; Noite: Diác. Emanuel Araújo.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 23/11. Classe I – Wanildete;
Classe II – Presb. Marcus Kleber; Clas-
se III – Presb. Israel; Classe IV –
Presb. Eliezer; Classe V – Fabrício;
Classe de Jovens – Sem. Wilian; Clas-
se de Adolescentes – Presb. Lusérgio;
Classe de Juniores II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 23/11. Classes de Adultos: Clas-
se I, II, III e IV, V, Lição nº 13; Classe
de Jovens, Lição nº 10; Classe de
Adolescentes, Lição nº 8; Classe de
Juniores II, Lição nº 19.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Sem. Wilian.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes Aranha;

Próximo domingo: Presb. Israel
Fernandes.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália; Quarta-feira:
Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Robson e
Diác. Rodrigo.
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POSLÚDIO

O evangelho tem alcançado mui-
tas pessoas em nosso país, especial-
mente nos últimos 40 anos. O cresci-
mento numérico da igreja evangélica
brasileira é alvo de debates em todo
o mundo. O que ocorre no Brasil é sin-
gular. É sensível o decréscimo de cris-
tãos em diversos países. Há nações
que vivem o pós-cristianismo. Por
exemplo, a Europa, possuidora de uma
longa história de cristianismo, é hoje
uma região secular e materialista. Os
templos cristãos são escassos e pou-
co frequentados. Já em nosso país
multidões têm afluído para os ajunta-
mentos nos templos evangélicos.

Apesar de um crescimento espan-
toso é triste observarmos que o com-
portamento dos cristãos difere cada
vez menos dos não-cristãos. Quanto
mais a igreja cresce em nosso país,
menos diferença faz na sociedade.
Com este crescimento “evangélico”, o
nosso país deveria ser outro: redução
da criminalidade, da violência, do uso
de entorpecentes, dos divórcios, da
promiscuidade, etc. Por que o evange-
lho não está produzindo o impacto que
deveria produzir em nosso Brasil? Por-
que a maioria dos cristãos não tem uma
cosmovisão genuinamente bíblica. Ou
seja, analfabetismo de Bíblia. O povo
pouco conhece a Bíblia e, consequen-
temente, o Deus da Bíblia. Estão fir-
mados em cosmovisões humanistas a
respeito de Deus. Testemunhamos a
proliferação de heresias, da teologia
da prosperidade e sucesso humano
desvinculado da mensagem da cruz e
do Reino de Deus.

Louvado seja Deus pela expan-
são do evangelho. Todavia, a ausên-
cia de frutos saudáveis revela que
precisamos de uma reforma urgente.
Reforma nos moldes da que ocorreu
no século 16, isto é, retorno às Escri-
turas como única e infalível regra de
fé e prática. Se não repelirmos os Rev. Jefferson Batista Neres

males do crescimento da igreja a qual-
quer custo, “inchamento”,  nos próxi-
mos anos corremos o risco de sermos
a nova Europa materialista e secular.

Deus reuniu todas as coisas em
torno de Cristo, o Cabeça e Senhor
Igreja (Efésios 1:9-10). Ao mesmo
tempo, Ele está avivando a grande
missão que nos conferiu: pregar o
Evangelho a toda criatura e fazer dis-
cípulos de todas as nações (Mateus
28:19-20). Precisamos pregar o puro
e simples Evangelho do Reino e não
aquele que busca satisfazer ao ho-
mem ou apenas suprir suas necessi-
dades. Paulo falou da existência de
um outro evangelho em  Gálatas 1:8-
9. Mas o Evangelho que nos foi confi-
ado é o Evangelho do Reino, no qual
Satanás é lançado fora e os homens
não vivem mais para si, mas para a
glória de Deus.

Diante de tão grande chamamen-
to, temos que ter em conta que um dos
sinais da apostasia é o afastamento
do povo de Deus do relacionamento
vivo com Cristo, por meio da fidedigna
pregação da Palavra de Deus. Ao lado
disso, um dos sinais de revitalização
da igreja é quando os santos se vol-
tam, pela pregação da Escritura, para
serem edificados por Cristo como igre-
ja que proclama as virtudes daquele
que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Precisamos lançar fora
o fermento do falso evangelho, que
exalta ao homem e o seduz a apenas
viver prosperamente e sem compromis-
so com Deus. O falso evangelho tem
gerado crentes egoístas que lotam as
igrejas em busca de sucesso e benefí-
cio próprios, mas o Evangelho do Rei-
no transforma vidas, muda caráter,
pensamento e ações para os interes-
ses de Cristo.

“Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e
mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: prega a palavra, insta,

quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda
longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão

a sã doutrina” (2ª Timóteo 4:1-3a)

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Sr. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Lúcio, J. Cláu-

dio, Sandro, Júlio, Geazi. Próxima
semana: Anderson, Marcelo, Antônio
N., William, Diêgo.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Solange; Próxi-

mo domingo: Alenir Borges e
Rosângela.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-

feira, às 14h30, dona Maria Gripe;
Sexta-feira, às 14h30, dona Horme-
zinda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às
14 horas, Richard (neto da senhora
Santilha); Sábado, às 16 horas,
Cleber de Sousa.

Do Rev. Evando – Terça-feira,
às 20 horas, Presb. Saulo e dona
Evaniza.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Hormezinda (3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-5160);
dona Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da Hélia; José
Ferreira, irmão dos Presbs. Israel, Ivo
e Ailton; dona Honorita Maria de Jesus,
mãe Presb. Cícero; dona Maria Rita;
Levi, filho da irmã Joselina; dona Maria
Bernadina, mãe da Míriam Gonçalves;
dona Marluce, esposa do Sr. Takeo
(9153-8917); Ataliba Barbosa; dona
Ocinéia; Sr. Adelson, Pai do Edson
Otaviano; dona Elza Eli, mãe do Presb
Lutércio e avó do Diác. Anderson.
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18/11 Allysson Borges ......................................................................9107-5676
19/11 Ereni de Oliveira ....................................................................................
21/11 Jeremias Ângelo Souza ...........................................................3202-4988


