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TRABALHOS SEMANAIS
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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
As qualificações dos Presbíteros – Parte VI

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1
b) Hino Congregacional nº 28
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo 116:1-19
d) Coral Cantares (2 hinos)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Samo 141:3-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares (2 hinos)

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Rodrigo

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Poesia pela irmã Rosângela

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:12-17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Coral Cantares (2 hinos)

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

POSLÚDIO

No texto de 1ª Timóteo 3:1-8,
Paulo salienta que todos os homens
que aspiram ao presbiterato precisam
ser qualificados para tal ofício. Quais
são essas qualificações? Paulo apre-
senta sete áreas nas quais os pres-
bíteros devem ser qualificados. Em
edições passadas tratamos sobre cin-
co áreas: 1) Vida familiar exemplar;
2) Os relacionamentos interpes-
soais; 3) Área financeira; 4) Área
do caráter Pessoal; 5) Área do do-
mínio próprio; 6) Área da maturi-
dade espiritual. Hoje veremos a últi-
ma área na qual os homens que de-
sejam o presbiterato, devem ser qua-
lificados:

7) Área do Ensino. O presbítero
deve “ser apto para ensinar”,
(Versículo 2) – Ser qualificado para o
ensino. Esta é uma qualificação que
diferencia o presbítero do diácono e
dos demais irmãos em Cristo. Para
alguém ser qualificado para o ensi-
no, deve ter conhecimento bíblico e
doutrinário. Portanto, o presbítero
deve ter conhecimento razoável da
Palavra de Deus e de suas principais
doutrinas. Deve ser alguém que se
pauta por uma interpretação sadia e
correta das Escrituras, que saiba in-
terpretar os diferentes gêneros lite-
rários presentes no texto sagrado.
Não pode ser alguém que possua pro-
blemas doutrinários como
pentecostalismo, liberalismo, licenci-
osidade e outras coisas do tipo. O
presbítero precisa ser são na fé. Na
Igreja Presbiteriana do Brasil, o ofici-
al precisa ser submisso, em primeiro
lugar à Palavra de Deus, e em segun-
do lugar, aos símbolos de fé adotados
(Confissão de Fé de Westminster,
Catecismos Maior e Menor de West-
minster). A Bíblia é o que nós cremos
e os símbolos de fé expressam como
nós cremos. Por isso, é necessário
que os presbíteros sejam conhecedo-
res dos símbolos de fé adotados pela
nossa igreja. Como afirma o Dr. Kevin Rev. José Marcos de Oliveira Silva

Reed: “Para servir como presbítero ele
precisa ter (e deve ser capaz de expres-
sar) percepção teológica aguçada. Ele
deve ser capaz de farejar heresias e
destruí-las pela raiz”.

O apóstolo Paulo mostra que o
presbítero precisa ser apto para en-
sinar à igreja. Todo presbítero preci-
sa ser equipado com este dom em
alguma medida. Ainda que não lecio-
ne diante da igreja, porém, todos os
presbíteros precisam possuir a capa-
cidade de aconselhar aos que bus-
cam seu conselho, alguns têm rece-
bido dons maiores ou diferentes do
que outros. Daí, mesmo nos dias de
Paulo, existiam os presbíteros que
presidiam bem e os que se afadigam
no estudo e ensino da Palavra de
Deus. Paulo afirma a Timóteo: “De-
vem ser considerados merecedo-
res de dobrados honorários os pres-
bíteros que presidem bem, com
especialidade os que se afadigam
na palavra e no ensino” (1ª Timó-
teo 5:17). Consequentemente, mani-
festou-se a distinção entre os pres-
bíteros que atualmente são denomi-
nados de “presbíteros docentes”, ou
seja, ministros ou pastores (os que
ensinam) e os que são denominados
de “presbíteros regentes”, (os que
governam e administram a igreja). No
entanto, Paulo deixa claro, que todos
os presbíteros, sejam docentes ou
regentes, precisam ser equipados
com o dom do ensino.

Embora todos os crentes tenham
a responsabilidade de ensinar uns
aos outros sobre a Palavra de Deus,
nem todos têm o dom do ensino, Pau-
lo, afirma: “Porventura, são todos
apóstolos? Ou, todos profetas? São
todos mestres? Ou, operadores de
milagres?” (1ª Coríntios 12:29). No
entanto, aqueles que aspiram ao
presbiterato da igreja de Cristo, de-
vem ter este dom.

1ª Timóteo 3:1-8

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.

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

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

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Antônia; Próximo

domingo: Márcia e Ocinéia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, dona Lita Poubel; Quinta-
feira, às 20 horas, irmã Crícia.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14 horas, Rev. Benon e dona
Alzira; Às 15 horas, dona Hormezinda;
Sexta-feira, às 14h30, dona Lília Maciel
Fazolo, (visita com a SAF).

Do Sem. Wilian – Sábado, às 19
horas, Lucas Brasiliense; Às 20 horas, Luiz
Felipe.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos 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 Terezi-
nha 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;
Sr. Saul, esposo da dona Alfa; 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, es-
posa do Sr. Takeu (9153-8917).

Aniversariantes da Semana
19/10 Cardeth Amorim da Cunha ......................................................3333-0145
20/10 Otamir Tomaz Ferreira Junior ..................................................3397-2507
21/10 Maria das Dores Santos Grippe ...............................................9691-6032
22/10 Liliane Cavalcante Teixeira ......................................................3597-5337
23/10 Diêgo Lopes Ferreira ...............................................................8259-3320
23/10 Joana Pereira de Resende .......................................................3032-8019
23/10 Ciro Chaban Junqueira ............................................................8150-4979
23/10 Lucy Campos Cabral ...............................................................8103-2700
24/10 Clemer Resende Faria .............................................................3352-5510
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ANIVERSÁRIO CORAL CANTARES
“Eles levantam a voz e cantam

com alegria; por causa da glória do
SENHOR, exultam desde o mar. Por
isso, glorificai ao SENHOR no Orien-
te e, nas terras do mar, ao nome do
SENHOR, Deus de Israel. Dos confins
da terra ouvimos cantar: Glória ao
Justo!” (Isaías 24:14-16). O Coral Can-
tares integra a história da nossa querida
2ª IPT. Os coristas participam dos cultos
dominicais desde os primeiros anos de
organização da igreja. Reconhecemos o
trabalho destes irmãos que dispõem do
seu tempo, esforço, diligência e amor no
serviço do Senhor. Que o nosso Deus re-
nove e multiplique a disposição de todos
os componentes do Coral Cantares e
desperte outras vozes para fortalecer o
louvor, a adoração e a proclamação do
nome dEle, por meio do Canto Coral.
Parabéns ao Coral Cantares.

“DIA FELIZ”
“Ao desembarcar, viu Jesus uma

grande multidão e compadeceu-se
deles, porque eram como ovelhas
que não têm pastor. E passou a en-
sinar-lhes muitas coisas” (Marcos
6:34). Próximo sábado, a partir das 9
horas, nas dependências da 3ª Congre-
gação de nossa igreja em Águas Lindas-
GO haverá o “Dia Feliz”. Essa programa-
ção é um dia de atividade evangelística:
pregação da Palavra de Deus e diversas
atividades na área de Ação Social: ofici-
nas de artesanato, corte de cabelo, me-
dição de glicemia, auferição de pressão,
atendimento odontológico, médico e ju-
rídico. O “Dia Feliz” é um projeto da 4ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga – 4ª
IPT. Os irmãos da nossa igreja estão con-
vidados para participar.

MISS. ANA ELIZA
Por fazer parte da equipe de

palestrantes da Secretaria Geral do Tra-
balho da Infância da IPB, a Ev Ana Eliza
está ausente da nossa igreja neste final
de semana participando do Congresso
Mãos e Coração, em Altamira-PA. Ela será
palestrante nesse Congresso e falará
sobre UCP e Recursos Visuais.

GRUPO FIOS DE PRATA
Os membros do Grupo Fios de Prata

devem estar atentos as seguintes ativi-
dades: a) Encontro da Terceira Idade do
Presbitério de Taguatinga Norte– PTAN,
próximo sábado, das 9 às 15 horas, no

salão social do nosso templo. Neste dia
será realizada uma MOSTRA DE TALEN-
TOS do Grupo Fios de Prata, bem como
haverá a participação e exposição dos
talentos da terceira idade, membros dos
demais grupos do Presbitério. Todos os
membros do Grupo Fios de Prata estão
convidados para participar expondo seus
talentos. Na ocasião será servido um
delicioso almoço para os participantes;
b) Próxima quinta-feira, às 15 horas nas
dependências da 4ª Igreja Presbiteriana
Taguatinga – 4ª IPT, um Encontro da Ter-
ceira Idade local e nós do Grupo Fios de
Prata fomos convidados para tal evento.
A Kombi sairá da porta do templo às
14h30. A lotação da Kombi é limitada,
portanto, faça sua inscrição com a Fabíola
ou a dona Marta até hoje depois do cul-
to.

FEDERAÇÃO SAF/PTAN
Todas as sócias da SAF estão convi-

dadas para participar da Confraterniza-
ção da Federação que acontecerá no pró-
ximo sábado, das 9h30 às 14 horas, nas
dependências da 1ª Igreja Presbiteriana
de Ceilândia – 1ª IPC. A kombi sairá da
porta do templo às 9 horas. Sua presen-
ça será muito importante, portanto, não
deixe de participar.

FEDERAÇÃO UMP/PTAN
O trabalho de encerramento das ati-

vidades da Federação de Mocidade do
PTAN ocorrerá na 1ª Igreja Presbiteria-
na de Águas Lindas-GO – 1ª IPAL, em 1º
de novembro de 2014, sábado, às 19h30.
Na ocasião será vendido um lanche pelo
valor de R$ 5,00 para ajudar o caixa da
Federação. Todos os jovens da UMP es-
tão convidados para participar.

CULTO DO BEBÊ
Próxima quarta-feira, às 20 horas,

haverá o “Culto do Bebê” em gratidão
ao nosso bondoso Deus pelas Suas he-
ranças em nossa igreja. Solicitamos às
mães dos bebês nascidos no período de
novembro de 2013 a outubro de 2014 que
procurem a irmã Lígia Couto para inscri-
ção com vistas ao recebimento da Bíblia
do bebê.

SIMPÓSIO DE FÉ REFORMADA
Conforme consta em nosso “Plano

de Ação”, próximo final de semana, sá-
bado e domingo ocorreria o Simpósio de
Fé Reformada em nosso templo. Toda-
via, por ajustes  e desencontros de

nâmico; reconheceriam que o cristianis-
mo é uma realidade viva. Que Deus nos
conceda a graça para levar a sério o Ser-
mão do Monte, de forma honesta e sob
oração, até nos tornarmos exemplos vi-
vos do mesmo, modelares quanto a esse
glorioso ensinamento”. Portanto, convic-
tos da importância dos ensinamentos de
nosso Senhor Jesus Cristo, vamos parti-
cipar do Estudo no Sermão do Monte que,
nesta quarta-feira, às 20 horas, será mi-
nistrado pelo Rev. José Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Orar é uma tarefa árdua. Segundo

J. I. Packer, pastor e escritor inglês do
século passado: “nós acabamos lutan-
do, e não só para encontrar tempo para
orar ou encontrar um lugar para isso.
Os pensamentos se distraem, o cora-
ção que ardentemente ansiava por orar
se congela uma vez que começamos, e
nós secamos. Pensávamos que sabía-
mos o que tínhamos a dizer a Deus, mas
a nossa mente perde o foco logo que
começamos a fazer o nosso pedido, e a
nossa perturbação nos leva a tropeçar,
usando palavras que não expressam o
que queremos dizer, até que, finalmen-
te, a nossa perturbação nos reduz ao
silêncio”. No entanto, orar é a essência
da vida cr istã. O Rev. James
Montgomery, pastor e escritor estadu-
nidense do século passado suplicou a
Deus que o próprio Deus o ensinasse a
orar: “Senhor, ensina-me como orar
corretamente, com reverência e temor;
embora pó e cinza aos teus olhos, nós
podemos, precisamos nos aproximar.
Perecemos se deixarmos de orar; Ó,
dá-nos poder para orar! E quando para
a hora do encontro nos prepararmos –
Senhor, vem ao nosso encontro”. Ten-
do em vista a relevância da prática da
oração, vamos todos participar da reu-
nião de orações desta quarta-feira, às
20 horas, dirigida pela UPH.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, não ha-

verá ensaio do Perfeito Louvor; b) Es-
calas: BERÇÁRIO – Hoje: Josilene Ca-
valcante e Josiane Andrade; Próximo
domingo: Lílian Lima e Luciana Rangel;
MATERNAL 1 – Hoje: Antônia Silva e
Caroline Bezerra; Próximo domingo: Pa-
trícia Ferreira e Janete Crivelaro; MATER-
NAL 2 – Hoje: Karen e Cris Brito; Próxi-
mo domingo: Nyda e Sonia; Observa-
ção: Queridos professores, 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. Diri-
gentes: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima. Próximo domingo: Dirigentes:
Victória Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores: Hoje: Aula na sala do Inter-
mediário. Próximo domingo: Templo; e)
Queridos Pais: As crianças que não trou-
xerem Bíblias para as atividades do Mi-
nistério da Infância retornarão ao tem-
plo ou as Classes de Escola Dominical
onde os senhores estiverem para acom-
panharem a mensagem bíblica junto
aos PAIS. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES DE FOLGA
Próximo domingo, os professores das

Classes: I, II, III, IV, V e Mocidade esta-
rão de folga em decorrência de Classe
Única sobre a Reforma Protestante do
século 16.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 26/10. Classe de Adolescentes –
Diác. Sandro, Lição nº 5; Classe de Ca-
tecúmenos – Presb. Sóstenes, Lição nº
9; Classe de Juniores II – dona Cila,
Lição nº 16.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 02/

11. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 10; Classe de Jovens,
Lição nº 10; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 6; Classe de Juniores II, Lição nº
17; Classe de Catecúmenos, Lição nº 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo do-

mingo: Presb. Kleber.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Marcus Kleber; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael Macha-
do.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Nathália; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.



agenda não foi possível a realização do
Simpósio conforme o planejamento an-
terior. No entanto, no próximo domingo,
na Escola Dominical, haverá uma pales-
tra pelo Rev. Ricardo Santana, pastor da
5ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga –
5ª IPT, em Classe Única, para a Classe
de Mocidade e às Classes de adultos. No
culto à noite, a mensagem está sob a
responsabilidade do Presb. Kleber Ca-
valcante. Tanto a palestra, quanto a
mensagem do culto à noite abordarão o
tema alusivo à Reforma Protestante do
século 16.

OFERTA MISSIONÁRIA
Em decorrência da ausência do

Presb. Joel Nogueira nos trabalhos de
nossa igreja durante este dia, o recolhi-
mento da oferta missionária foi adiado
para o próximo domingo, na ocasião da
Escola Dominical.

JANTAR DE CASAIS
Conforme o Rev. Hernandes Dias

Lopes, pastor presbiteriano, não há as-
sunto mais urgente e vital do que casa-
mento: “Se destruirmos este fundamen-
to toda a estrutura familiar começará a
entrar em colapso. Sem casamentos for-
tes teremos famílias anêmicas e doen-
tes. A felicidade conjugal não é algo au-
tomático, é preciso construí-la com mui-
to esforço, inteligência e determinação.
O casamento é para aqueles que estão
dispostos a investir o melhor do seu tem-
po, dos seus sentimentos e dos seus so-
nhos na vida do cônjuge”. Convictos da
importância da manutenção do casamen-
to, no dia 8 de novembro de 2014, no
Salão Branco, haverá o último “Jantar de
Casais” deste ano. Num primeiro momen-
to, devocional: oração, cânticos espiritu-
ais e ministração da Palavra de Deus aos
casais. Em outro momento, a parte so-
cial: jantar e comunhão com os irmãos.
A taxa será de R$ 30,00 por casal. Cada
casal da igreja poderá convidar um casal
não cristão para ouvir a Palavra de Deus.
Faça a sua inscrição com o Presb. Eliezer
ou sua esposa Suely.

“CASA CHEIA”
Hoje, haverá uma “Casa Cheia” na

residência do Rev. Evando e da dona Cila,
na Colônia Agrícola Samambaia, Cháca-
ra 122, Lote 17B, Casa 1, Telefone:
8181-2424. Todos os adolescentes e jo-
vens estão convidados. Sairemos da por-
ta do templo logo após o culto.

UPA
Na próxima sexta-feira, às 19h30, no

salão social, haverá o Cine UPA. Assisti-
remos o filme ‘’Deus Não Está Morto’’. E
logo após haverá um debate com o obje-
tivo de analisar o filme à luz da Bíblia.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo, Ele

requer o nosso coração. Antes de Deus
ordenar trazer o dízimo, Deus ordena tra-
zer a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer que
onde está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus 6:21).
No que diz respeito ao dízimo não há meio
termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo
passa pela mordomia cristã, que é a ad-
ministração correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em
decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de de-
sempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. Temos
muitos desafios, como construção da 5ª
Congregação em Águas Lindas-GO e di-
versas reformas na estrutura do nosso
templo para melhor desenvolvimento de
nossas atividades. Que o Deus Provedor
continue com as suas bênçãos repousa-
das sobre os dizimistas fiéis e sensibili-
ze os infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanalmente.

PLENÁRIAS DE ELEIÇÔES
No dia 9 de novembro os plenários

de nossas Sociedades Internas reunir-se-
ão para eleger e/ou reeleger a diretoria
para o ano eclesiástico de 2015. Entre os
grandes privilégios da vida cristã desta-
ca-se o servir ao Senhor. O Conselho
da 2ª IPT, em 2002, estabeleceu os re-
quisitos essenciais para ocupar cargos
e postos de trabalho nesta igreja, como
segue: 1. Ser membro comungante dela
(exceto para a diretoria da UCP); 2. Acei-
tar as doutrinas e normas da igreja; 3.
Frequentar com assiduidade os trabalhos
regulares, especialmente os dominicais;
4. Ser dizimista fiel e pontual; 5. Dar bom
testemunho dentro e fora da igreja; 6.
Enfim, aceitar a Bíblia como única e infa-
lível regra de fé e prática. Observação:
Esta decisão do Conselho foi publicada
no boletim de nº 701, de 3 de novembro
de 2002. Os nomes dos candidatos elei-

tos deverão ser encaminhados ao Con-
selho, mediante formulário fornecido pelo
administrador, Presb. Eliezer.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, Os Cinco Pontos, o reno-

mado escritor e pastor norte-americano,
Rev. John Piper fala sobre um tema fun-
damental do cristianismo: a graça
salvadora de Deus, ao abordar os misté-
rios da obra redentora de Cristo, que
comprou, ao preço de Seu próprio san-
gue, o dom da fé para os Filhos de Deus.
Piper trata ainda dos mistérios da alma
humana e do Poder do Espírito de Deus,
que conquista toda a nossa rebeldia,
transformando-nos em servos fiéis. De
acordo com Piper: “Minha experiência é
que o conhecimento de Deus, baseado
na Bíblia, é a combustão que sustenta o
fogo das afeições por Deus. E, talvez, o
tipo de conhecimento mais crucial seja o
conhecimento do que Ele é na Salvação.
É disso que tratam os cinco pontos do
calvinismo; não do poder e da soberania
de Deus em geral, mas de Seu poder e
soberania na maneira como Ele salva as
pessoas. Essa é a razão por que estes
pontos são, às vezes, chamados de dou-
trina da graça. Para experimentarmos
plenamente a Deus, precisamos saber
como Ele age, mas também, em especi-
al, como Ele nos salva”.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson, estará ausen-

te da Escola Dominical em nossa igreja,
pois, palestrará na Congregação da 2ª
Igreja Presbiteriana de Ceilândia – 2ª IPC,
no Setor P Sul.

BREVE CATECISMO
Pergunta 34: Como foi administra-

do o pacto da graça no Velho Testamen-
to? Resposta: O pacto da graça foi admi-
nistrado no Velho Testamento por promes-
sas, profecias, sacrifícios, pela circunci-
são, pela páscoa e por outros símbolos e
ordenanças: todos os quais tipificaram o
Cristo, que havia de vir e eram naquele
tempo suficientes para edificar os eleitos
na fé do Messias prometido, por quem ti-
veram, ainda nesse tempo, a plena re-
missão do pecado e a salvação eterna.
Referências: Atos 3:24; Romanos 4:11
e 15:8; 1ª Coríntios 5:7; Gálatas 3:7-9 e
14; Hebreus 10:1 e 11:13.

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 evange-
lização e aconselhamento que funciona
24 horas por dia. Este é um importante
ministério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos. Va-
mos divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na saída
do nosso templo. Disque paz – 3354-
1313.

JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, depois do culto à

noite, haverá uma reunião da Junta
Diaconal, na Sala da Classe I. Solicita-
mos a todos os Diáconos, favor não fal-
tar para não dificultar a implementação
das decisões.

SAF EM REVISTA
As irmãs que tiverem o interesse de

aderir ou renovar a assinatura da SAF
em Revista poderão fazê-lo com a vice-
presidente de nossa SAF, a irmã Márcia,
pelo valor de R$ 22,00.

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.

REV. EVANDO
As visitas do Rev. Evando serão às

terças-feiras, às 20 horas. Nesta sema-
na ele visitou a dona Nadir.

ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o conteúdo

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
pastor 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 daquilo
que controla e governa o coração, a men-
te e as atitudes do indivíduo. Se ao me-
nos todos estivéssemos vivendo confor-
me o Sermão do Monte, então os homens
saberiam que o evangelho é deveras di-



agenda não foi possível a realização do
Simpósio conforme o planejamento an-
terior. No entanto, no próximo domingo,
na Escola Dominical, haverá uma pales-
tra pelo Rev. Ricardo Santana, pastor da
5ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga –
5ª IPT, em Classe Única, para a Classe
de Mocidade e às Classes de adultos. No
culto à noite, a mensagem está sob a
responsabilidade do Presb. Kleber Ca-
valcante. Tanto a palestra, quanto a
mensagem do culto à noite abordarão o
tema alusivo à Reforma Protestante do
século 16.

OFERTA MISSIONÁRIA
Em decorrência da ausência do

Presb. Joel Nogueira nos trabalhos de
nossa igreja durante este dia, o recolhi-
mento da oferta missionária foi adiado
para o próximo domingo, na ocasião da
Escola Dominical.

JANTAR DE CASAIS
Conforme o Rev. Hernandes Dias

Lopes, pastor presbiteriano, não há as-
sunto mais urgente e vital do que casa-
mento: “Se destruirmos este fundamen-
to toda a estrutura familiar começará a
entrar em colapso. Sem casamentos for-
tes teremos famílias anêmicas e doen-
tes. A felicidade conjugal não é algo au-
tomático, é preciso construí-la com mui-
to esforço, inteligência e determinação.
O casamento é para aqueles que estão
dispostos a investir o melhor do seu tem-
po, dos seus sentimentos e dos seus so-
nhos na vida do cônjuge”. Convictos da
importância da manutenção do casamen-
to, no dia 8 de novembro de 2014, no
Salão Branco, haverá o último “Jantar de
Casais” deste ano. Num primeiro momen-
to, devocional: oração, cânticos espiritu-
ais e ministração da Palavra de Deus aos
casais. Em outro momento, a parte so-
cial: jantar e comunhão com os irmãos.
A taxa será de R$ 30,00 por casal. Cada
casal da igreja poderá convidar um casal
não cristão para ouvir a Palavra de Deus.
Faça a sua inscrição com o Presb. Eliezer
ou sua esposa Suely.

“CASA CHEIA”
Hoje, haverá uma “Casa Cheia” na

residência do Rev. Evando e da dona Cila,
na Colônia Agrícola Samambaia, Cháca-
ra 122, Lote 17B, Casa 1, Telefone:
8181-2424. Todos os adolescentes e jo-
vens estão convidados. Sairemos da por-
ta do templo logo após o culto.

UPA
Na próxima sexta-feira, às 19h30, no

salão social, haverá o Cine UPA. Assisti-
remos o filme ‘’Deus Não Está Morto’’. E
logo após haverá um debate com o obje-
tivo de analisar o filme à luz da Bíblia.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo, Ele

requer o nosso coração. Antes de Deus
ordenar trazer o dízimo, Deus ordena tra-
zer a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer que
onde está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus 6:21).
No que diz respeito ao dízimo não há meio
termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo
passa pela mordomia cristã, que é a ad-
ministração correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em
decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de de-
sempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. Temos
muitos desafios, como construção da 5ª
Congregação em Águas Lindas-GO e di-
versas reformas na estrutura do nosso
templo para melhor desenvolvimento de
nossas atividades. Que o Deus Provedor
continue com as suas bênçãos repousa-
das sobre os dizimistas fiéis e sensibili-
ze os infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanalmente.

PLENÁRIAS DE ELEIÇÔES
No dia 9 de novembro os plenários

de nossas Sociedades Internas reunir-se-
ão para eleger e/ou reeleger a diretoria
para o ano eclesiástico de 2015. Entre os
grandes privilégios da vida cristã desta-
ca-se o servir ao Senhor. O Conselho
da 2ª IPT, em 2002, estabeleceu os re-
quisitos essenciais para ocupar cargos
e postos de trabalho nesta igreja, como
segue: 1. Ser membro comungante dela
(exceto para a diretoria da UCP); 2. Acei-
tar as doutrinas e normas da igreja; 3.
Frequentar com assiduidade os trabalhos
regulares, especialmente os dominicais;
4. Ser dizimista fiel e pontual; 5. Dar bom
testemunho dentro e fora da igreja; 6.
Enfim, aceitar a Bíblia como única e infa-
lível regra de fé e prática. Observação:
Esta decisão do Conselho foi publicada
no boletim de nº 701, de 3 de novembro
de 2002. Os nomes dos candidatos elei-

tos deverão ser encaminhados ao Con-
selho, mediante formulário fornecido pelo
administrador, Presb. Eliezer.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, Os Cinco Pontos, o reno-

mado escritor e pastor norte-americano,
Rev. John Piper fala sobre um tema fun-
damental do cristianismo: a graça
salvadora de Deus, ao abordar os misté-
rios da obra redentora de Cristo, que
comprou, ao preço de Seu próprio san-
gue, o dom da fé para os Filhos de Deus.
Piper trata ainda dos mistérios da alma
humana e do Poder do Espírito de Deus,
que conquista toda a nossa rebeldia,
transformando-nos em servos fiéis. De
acordo com Piper: “Minha experiência é
que o conhecimento de Deus, baseado
na Bíblia, é a combustão que sustenta o
fogo das afeições por Deus. E, talvez, o
tipo de conhecimento mais crucial seja o
conhecimento do que Ele é na Salvação.
É disso que tratam os cinco pontos do
calvinismo; não do poder e da soberania
de Deus em geral, mas de Seu poder e
soberania na maneira como Ele salva as
pessoas. Essa é a razão por que estes
pontos são, às vezes, chamados de dou-
trina da graça. Para experimentarmos
plenamente a Deus, precisamos saber
como Ele age, mas também, em especi-
al, como Ele nos salva”.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson, estará ausen-

te da Escola Dominical em nossa igreja,
pois, palestrará na Congregação da 2ª
Igreja Presbiteriana de Ceilândia – 2ª IPC,
no Setor P Sul.

BREVE CATECISMO
Pergunta 34: Como foi administra-

do o pacto da graça no Velho Testamen-
to? Resposta: O pacto da graça foi admi-
nistrado no Velho Testamento por promes-
sas, profecias, sacrifícios, pela circunci-
são, pela páscoa e por outros símbolos e
ordenanças: todos os quais tipificaram o
Cristo, que havia de vir e eram naquele
tempo suficientes para edificar os eleitos
na fé do Messias prometido, por quem ti-
veram, ainda nesse tempo, a plena re-
missão do pecado e a salvação eterna.
Referências: Atos 3:24; Romanos 4:11
e 15:8; 1ª Coríntios 5:7; Gálatas 3:7-9 e
14; Hebreus 10:1 e 11:13.

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 evange-
lização e aconselhamento que funciona
24 horas por dia. Este é um importante
ministério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos. Va-
mos divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na saída
do nosso templo. Disque paz – 3354-
1313.

JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, depois do culto à

noite, haverá uma reunião da Junta
Diaconal, na Sala da Classe I. Solicita-
mos a todos os Diáconos, favor não fal-
tar para não dificultar a implementação
das decisões.

SAF EM REVISTA
As irmãs que tiverem o interesse de

aderir ou renovar a assinatura da SAF
em Revista poderão fazê-lo com a vice-
presidente de nossa SAF, a irmã Márcia,
pelo valor de R$ 22,00.

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.

REV. EVANDO
As visitas do Rev. Evando serão às

terças-feiras, às 20 horas. Nesta sema-
na ele visitou a dona Nadir.

ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o conteúdo

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
pastor 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 daquilo
que controla e governa o coração, a men-
te e as atitudes do indivíduo. Se ao me-
nos todos estivéssemos vivendo confor-
me o Sermão do Monte, então os homens
saberiam que o evangelho é deveras di-
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Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1
b) Hino Congregacional nº 28
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo 116:1-19
d) Coral Cantares (2 hinos)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Samo 141:3-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares (2 hinos)

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Rodrigo

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Poesia pela irmã Rosângela

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:12-17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Coral Cantares (2 hinos)

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

POSLÚDIO

No texto de 1ª Timóteo 3:1-8,
Paulo salienta que todos os homens
que aspiram ao presbiterato precisam
ser qualificados para tal ofício. Quais
são essas qualificações? Paulo apre-
senta sete áreas nas quais os pres-
bíteros devem ser qualificados. Em
edições passadas tratamos sobre cin-
co áreas: 1) Vida familiar exemplar;
2) Os relacionamentos interpes-
soais; 3) Área financeira; 4) Área
do caráter Pessoal; 5) Área do do-
mínio próprio; 6) Área da maturi-
dade espiritual. Hoje veremos a últi-
ma área na qual os homens que de-
sejam o presbiterato, devem ser qua-
lificados:

7) Área do Ensino. O presbítero
deve “ser apto para ensinar”,
(Versículo 2) – Ser qualificado para o
ensino. Esta é uma qualificação que
diferencia o presbítero do diácono e
dos demais irmãos em Cristo. Para
alguém ser qualificado para o ensi-
no, deve ter conhecimento bíblico e
doutrinário. Portanto, o presbítero
deve ter conhecimento razoável da
Palavra de Deus e de suas principais
doutrinas. Deve ser alguém que se
pauta por uma interpretação sadia e
correta das Escrituras, que saiba in-
terpretar os diferentes gêneros lite-
rários presentes no texto sagrado.
Não pode ser alguém que possua pro-
blemas doutrinários como
pentecostalismo, liberalismo, licenci-
osidade e outras coisas do tipo. O
presbítero precisa ser são na fé. Na
Igreja Presbiteriana do Brasil, o ofici-
al precisa ser submisso, em primeiro
lugar à Palavra de Deus, e em segun-
do lugar, aos símbolos de fé adotados
(Confissão de Fé de Westminster,
Catecismos Maior e Menor de West-
minster). A Bíblia é o que nós cremos
e os símbolos de fé expressam como
nós cremos. Por isso, é necessário
que os presbíteros sejam conhecedo-
res dos símbolos de fé adotados pela
nossa igreja. Como afirma o Dr. Kevin Rev. José Marcos de Oliveira Silva

Reed: “Para servir como presbítero ele
precisa ter (e deve ser capaz de expres-
sar) percepção teológica aguçada. Ele
deve ser capaz de farejar heresias e
destruí-las pela raiz”.

O apóstolo Paulo mostra que o
presbítero precisa ser apto para en-
sinar à igreja. Todo presbítero preci-
sa ser equipado com este dom em
alguma medida. Ainda que não lecio-
ne diante da igreja, porém, todos os
presbíteros precisam possuir a capa-
cidade de aconselhar aos que bus-
cam seu conselho, alguns têm rece-
bido dons maiores ou diferentes do
que outros. Daí, mesmo nos dias de
Paulo, existiam os presbíteros que
presidiam bem e os que se afadigam
no estudo e ensino da Palavra de
Deus. Paulo afirma a Timóteo: “De-
vem ser considerados merecedo-
res de dobrados honorários os pres-
bíteros que presidem bem, com
especialidade os que se afadigam
na palavra e no ensino” (1ª Timó-
teo 5:17). Consequentemente, mani-
festou-se a distinção entre os pres-
bíteros que atualmente são denomi-
nados de “presbíteros docentes”, ou
seja, ministros ou pastores (os que
ensinam) e os que são denominados
de “presbíteros regentes”, (os que
governam e administram a igreja). No
entanto, Paulo deixa claro, que todos
os presbíteros, sejam docentes ou
regentes, precisam ser equipados
com o dom do ensino.

Embora todos os crentes tenham
a responsabilidade de ensinar uns
aos outros sobre a Palavra de Deus,
nem todos têm o dom do ensino, Pau-
lo, afirma: “Porventura, são todos
apóstolos? Ou, todos profetas? São
todos mestres? Ou, operadores de
milagres?” (1ª Coríntios 12:29). No
entanto, aqueles que aspiram ao
presbiterato da igreja de Cristo, de-
vem ter este dom.

1ª Timóteo 3:1-8

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.

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

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

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Antônia; Próximo

domingo: Márcia e Ocinéia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, dona Lita Poubel; Quinta-
feira, às 20 horas, irmã Crícia.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14 horas, Rev. Benon e dona
Alzira; Às 15 horas, dona Hormezinda;
Sexta-feira, às 14h30, dona Lília Maciel
Fazolo, (visita com a SAF).

Do Sem. Wilian – Sábado, às 19
horas, Lucas Brasiliense; Às 20 horas, Luiz
Felipe.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos 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 Terezi-
nha 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;
Sr. Saul, esposo da dona Alfa; 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, es-
posa do Sr. Takeu (9153-8917).

Aniversariantes da Semana
19/10 Cardeth Amorim da Cunha ......................................................3333-0145
20/10 Otamir Tomaz Ferreira Junior ..................................................3397-2507
21/10 Maria das Dores Santos Grippe ...............................................9691-6032
22/10 Liliane Cavalcante Teixeira ......................................................3597-5337
23/10 Diêgo Lopes Ferreira ...............................................................8259-3320
23/10 Joana Pereira de Resende .......................................................3032-8019
23/10 Ciro Chaban Junqueira ............................................................8150-4979
23/10 Lucy Campos Cabral ...............................................................8103-2700
24/10 Clemer Resende Faria .............................................................3352-5510

ANIVERSÁRIO CORAL CANTARES
“Eles levantam a voz e cantam

com alegria; por causa da glória do
SENHOR, exultam desde o mar. Por
isso, glorificai ao SENHOR no Orien-
te e, nas terras do mar, ao nome do
SENHOR, Deus de Israel. Dos confins
da terra ouvimos cantar: Glória ao
Justo!” (Isaías 24:14-16). O Coral Can-
tares integra a história da nossa querida
2ª IPT. Os coristas participam dos cultos
dominicais desde os primeiros anos de
organização da igreja. Reconhecemos o
trabalho destes irmãos que dispõem do
seu tempo, esforço, diligência e amor no
serviço do Senhor. Que o nosso Deus re-
nove e multiplique a disposição de todos
os componentes do Coral Cantares e
desperte outras vozes para fortalecer o
louvor, a adoração e a proclamação do
nome dEle, por meio do Canto Coral.
Parabéns ao Coral Cantares.

“DIA FELIZ”
“Ao desembarcar, viu Jesus uma

grande multidão e compadeceu-se
deles, porque eram como ovelhas
que não têm pastor. E passou a en-
sinar-lhes muitas coisas” (Marcos
6:34). Próximo sábado, a partir das 9
horas, nas dependências da 3ª Congre-
gação de nossa igreja em Águas Lindas-
GO haverá o “Dia Feliz”. Essa programa-
ção é um dia de atividade evangelística:
pregação da Palavra de Deus e diversas
atividades na área de Ação Social: ofici-
nas de artesanato, corte de cabelo, me-
dição de glicemia, auferição de pressão,
atendimento odontológico, médico e ju-
rídico. O “Dia Feliz” é um projeto da 4ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga – 4ª
IPT. Os irmãos da nossa igreja estão con-
vidados para participar.

MISS. ANA ELIZA
Por fazer parte da equipe de

palestrantes da Secretaria Geral do Tra-
balho da Infância da IPB, a Ev Ana Eliza
está ausente da nossa igreja neste final
de semana participando do Congresso
Mãos e Coração, em Altamira-PA. Ela será
palestrante nesse Congresso e falará
sobre UCP e Recursos Visuais.

GRUPO FIOS DE PRATA
Os membros do Grupo Fios de Prata

devem estar atentos as seguintes ativi-
dades: a) Encontro da Terceira Idade do
Presbitério de Taguatinga Norte– PTAN,
próximo sábado, das 9 às 15 horas, no

salão social do nosso templo. Neste dia
será realizada uma MOSTRA DE TALEN-
TOS do Grupo Fios de Prata, bem como
haverá a participação e exposição dos
talentos da terceira idade, membros dos
demais grupos do Presbitério. Todos os
membros do Grupo Fios de Prata estão
convidados para participar expondo seus
talentos. Na ocasião será servido um
delicioso almoço para os participantes;
b) Próxima quinta-feira, às 15 horas nas
dependências da 4ª Igreja Presbiteriana
Taguatinga – 4ª IPT, um Encontro da Ter-
ceira Idade local e nós do Grupo Fios de
Prata fomos convidados para tal evento.
A Kombi sairá da porta do templo às
14h30. A lotação da Kombi é limitada,
portanto, faça sua inscrição com a Fabíola
ou a dona Marta até hoje depois do cul-
to.

FEDERAÇÃO SAF/PTAN
Todas as sócias da SAF estão convi-

dadas para participar da Confraterniza-
ção da Federação que acontecerá no pró-
ximo sábado, das 9h30 às 14 horas, nas
dependências da 1ª Igreja Presbiteriana
de Ceilândia – 1ª IPC. A kombi sairá da
porta do templo às 9 horas. Sua presen-
ça será muito importante, portanto, não
deixe de participar.

FEDERAÇÃO UMP/PTAN
O trabalho de encerramento das ati-

vidades da Federação de Mocidade do
PTAN ocorrerá na 1ª Igreja Presbiteria-
na de Águas Lindas-GO – 1ª IPAL, em 1º
de novembro de 2014, sábado, às 19h30.
Na ocasião será vendido um lanche pelo
valor de R$ 5,00 para ajudar o caixa da
Federação. Todos os jovens da UMP es-
tão convidados para participar.

CULTO DO BEBÊ
Próxima quarta-feira, às 20 horas,

haverá o “Culto do Bebê” em gratidão
ao nosso bondoso Deus pelas Suas he-
ranças em nossa igreja. Solicitamos às
mães dos bebês nascidos no período de
novembro de 2013 a outubro de 2014 que
procurem a irmã Lígia Couto para inscri-
ção com vistas ao recebimento da Bíblia
do bebê.

SIMPÓSIO DE FÉ REFORMADA
Conforme consta em nosso “Plano

de Ação”, próximo final de semana, sá-
bado e domingo ocorreria o Simpósio de
Fé Reformada em nosso templo. Toda-
via, por ajustes  e desencontros de

nâmico; reconheceriam que o cristianis-
mo é uma realidade viva. Que Deus nos
conceda a graça para levar a sério o Ser-
mão do Monte, de forma honesta e sob
oração, até nos tornarmos exemplos vi-
vos do mesmo, modelares quanto a esse
glorioso ensinamento”. Portanto, convic-
tos da importância dos ensinamentos de
nosso Senhor Jesus Cristo, vamos parti-
cipar do Estudo no Sermão do Monte que,
nesta quarta-feira, às 20 horas, será mi-
nistrado pelo Rev. José Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Orar é uma tarefa árdua. Segundo

J. I. Packer, pastor e escritor inglês do
século passado: “nós acabamos lutan-
do, e não só para encontrar tempo para
orar ou encontrar um lugar para isso.
Os pensamentos se distraem, o cora-
ção que ardentemente ansiava por orar
se congela uma vez que começamos, e
nós secamos. Pensávamos que sabía-
mos o que tínhamos a dizer a Deus, mas
a nossa mente perde o foco logo que
começamos a fazer o nosso pedido, e a
nossa perturbação nos leva a tropeçar,
usando palavras que não expressam o
que queremos dizer, até que, finalmen-
te, a nossa perturbação nos reduz ao
silêncio”. No entanto, orar é a essência
da vida cr istã. O Rev. James
Montgomery, pastor e escritor estadu-
nidense do século passado suplicou a
Deus que o próprio Deus o ensinasse a
orar: “Senhor, ensina-me como orar
corretamente, com reverência e temor;
embora pó e cinza aos teus olhos, nós
podemos, precisamos nos aproximar.
Perecemos se deixarmos de orar; Ó,
dá-nos poder para orar! E quando para
a hora do encontro nos prepararmos –
Senhor, vem ao nosso encontro”. Ten-
do em vista a relevância da prática da
oração, vamos todos participar da reu-
nião de orações desta quarta-feira, às
20 horas, dirigida pela UPH.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, não ha-

verá ensaio do Perfeito Louvor; b) Es-
calas: BERÇÁRIO – Hoje: Josilene Ca-
valcante e Josiane Andrade; Próximo
domingo: Lílian Lima e Luciana Rangel;
MATERNAL 1 – Hoje: Antônia Silva e
Caroline Bezerra; Próximo domingo: Pa-
trícia Ferreira e Janete Crivelaro; MATER-
NAL 2 – Hoje: Karen e Cris Brito; Próxi-
mo domingo: Nyda e Sonia; Observa-
ção: Queridos professores, 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. Diri-
gentes: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima. Próximo domingo: Dirigentes:
Victória Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores: Hoje: Aula na sala do Inter-
mediário. Próximo domingo: Templo; e)
Queridos Pais: As crianças que não trou-
xerem Bíblias para as atividades do Mi-
nistério da Infância retornarão ao tem-
plo ou as Classes de Escola Dominical
onde os senhores estiverem para acom-
panharem a mensagem bíblica junto
aos PAIS. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES DE FOLGA
Próximo domingo, os professores das

Classes: I, II, III, IV, V e Mocidade esta-
rão de folga em decorrência de Classe
Única sobre a Reforma Protestante do
século 16.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 26/10. Classe de Adolescentes –
Diác. Sandro, Lição nº 5; Classe de Ca-
tecúmenos – Presb. Sóstenes, Lição nº
9; Classe de Juniores II – dona Cila,
Lição nº 16.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 02/

11. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 10; Classe de Jovens,
Lição nº 10; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 6; Classe de Juniores II, Lição nº
17; Classe de Catecúmenos, Lição nº 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo do-

mingo: Presb. Kleber.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Marcus Kleber; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael Macha-
do.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Nathália; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.
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Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1
b) Hino Congregacional nº 28
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo 116:1-19
d) Coral Cantares (2 hinos)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Samo 141:3-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares (2 hinos)

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Rodrigo

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Poesia pela irmã Rosângela

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:12-17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Coral Cantares (2 hinos)

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

POSLÚDIO

No texto de 1ª Timóteo 3:1-8,
Paulo salienta que todos os homens
que aspiram ao presbiterato precisam
ser qualificados para tal ofício. Quais
são essas qualificações? Paulo apre-
senta sete áreas nas quais os pres-
bíteros devem ser qualificados. Em
edições passadas tratamos sobre cin-
co áreas: 1) Vida familiar exemplar;
2) Os relacionamentos interpes-
soais; 3) Área financeira; 4) Área
do caráter Pessoal; 5) Área do do-
mínio próprio; 6) Área da maturi-
dade espiritual. Hoje veremos a últi-
ma área na qual os homens que de-
sejam o presbiterato, devem ser qua-
lificados:

7) Área do Ensino. O presbítero
deve “ser apto para ensinar”,
(Versículo 2) – Ser qualificado para o
ensino. Esta é uma qualificação que
diferencia o presbítero do diácono e
dos demais irmãos em Cristo. Para
alguém ser qualificado para o ensi-
no, deve ter conhecimento bíblico e
doutrinário. Portanto, o presbítero
deve ter conhecimento razoável da
Palavra de Deus e de suas principais
doutrinas. Deve ser alguém que se
pauta por uma interpretação sadia e
correta das Escrituras, que saiba in-
terpretar os diferentes gêneros lite-
rários presentes no texto sagrado.
Não pode ser alguém que possua pro-
blemas doutrinários como
pentecostalismo, liberalismo, licenci-
osidade e outras coisas do tipo. O
presbítero precisa ser são na fé. Na
Igreja Presbiteriana do Brasil, o ofici-
al precisa ser submisso, em primeiro
lugar à Palavra de Deus, e em segun-
do lugar, aos símbolos de fé adotados
(Confissão de Fé de Westminster,
Catecismos Maior e Menor de West-
minster). A Bíblia é o que nós cremos
e os símbolos de fé expressam como
nós cremos. Por isso, é necessário
que os presbíteros sejam conhecedo-
res dos símbolos de fé adotados pela
nossa igreja. Como afirma o Dr. Kevin Rev. José Marcos de Oliveira Silva

Reed: “Para servir como presbítero ele
precisa ter (e deve ser capaz de expres-
sar) percepção teológica aguçada. Ele
deve ser capaz de farejar heresias e
destruí-las pela raiz”.

O apóstolo Paulo mostra que o
presbítero precisa ser apto para en-
sinar à igreja. Todo presbítero preci-
sa ser equipado com este dom em
alguma medida. Ainda que não lecio-
ne diante da igreja, porém, todos os
presbíteros precisam possuir a capa-
cidade de aconselhar aos que bus-
cam seu conselho, alguns têm rece-
bido dons maiores ou diferentes do
que outros. Daí, mesmo nos dias de
Paulo, existiam os presbíteros que
presidiam bem e os que se afadigam
no estudo e ensino da Palavra de
Deus. Paulo afirma a Timóteo: “De-
vem ser considerados merecedo-
res de dobrados honorários os pres-
bíteros que presidem bem, com
especialidade os que se afadigam
na palavra e no ensino” (1ª Timó-
teo 5:17). Consequentemente, mani-
festou-se a distinção entre os pres-
bíteros que atualmente são denomi-
nados de “presbíteros docentes”, ou
seja, ministros ou pastores (os que
ensinam) e os que são denominados
de “presbíteros regentes”, (os que
governam e administram a igreja). No
entanto, Paulo deixa claro, que todos
os presbíteros, sejam docentes ou
regentes, precisam ser equipados
com o dom do ensino.

Embora todos os crentes tenham
a responsabilidade de ensinar uns
aos outros sobre a Palavra de Deus,
nem todos têm o dom do ensino, Pau-
lo, afirma: “Porventura, são todos
apóstolos? Ou, todos profetas? São
todos mestres? Ou, operadores de
milagres?” (1ª Coríntios 12:29). No
entanto, aqueles que aspiram ao
presbiterato da igreja de Cristo, de-
vem ter este dom.

1ª Timóteo 3:1-8

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.

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

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

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Antônia; Próximo

domingo: Márcia e Ocinéia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, dona Lita Poubel; Quinta-
feira, às 20 horas, irmã Crícia.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14 horas, Rev. Benon e dona
Alzira; Às 15 horas, dona Hormezinda;
Sexta-feira, às 14h30, dona Lília Maciel
Fazolo, (visita com a SAF).

Do Sem. Wilian – Sábado, às 19
horas, Lucas Brasiliense; Às 20 horas, Luiz
Felipe.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos 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 Terezi-
nha 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;
Sr. Saul, esposo da dona Alfa; 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, es-
posa do Sr. Takeu (9153-8917).

Aniversariantes da Semana
19/10 Cardeth Amorim da Cunha ......................................................3333-0145
20/10 Otamir Tomaz Ferreira Junior ..................................................3397-2507
21/10 Maria das Dores Santos Grippe ...............................................9691-6032
22/10 Liliane Cavalcante Teixeira ......................................................3597-5337
23/10 Diêgo Lopes Ferreira ...............................................................8259-3320
23/10 Joana Pereira de Resende .......................................................3032-8019
23/10 Ciro Chaban Junqueira ............................................................8150-4979
23/10 Lucy Campos Cabral ...............................................................8103-2700
24/10 Clemer Resende Faria .............................................................3352-5510


