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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
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Pastoral
A submissão do cristão às autoridades superiores

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 107:1
b) Hino Congregacional nº 11
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo 135:1-21
d) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1ª João 1:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Rodrigo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:18-25
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Num dia Lindo”

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

POSLÚDIO

Domingo, próximo passado, foi defi-
nido os governantes para os próximos
quatro anos, em nosso país. 142 milhões
de brasileiros, democraticamente foram
às urnas e votaram, escolhendo assim os
seus governantes. Independente do can-
didato que venceu ou perdeu, cremos que
o que prevaleceu foi a vontade de Deus.
Esse texto citado acima deixa claro que
as autoridades instituídas, inclusive sob
regime democrático, são constituídas por
Deus. Porém, surge uma questão a ser
compreendida: Como podemos conciliar
o entendimento de que Deus constitui uma
autoridade se em regime democrático é
o povo quem escolhe? A resposta é que
Deus soberanamente utiliza a vontade do
povo como instrumento para a escolha dos
seus governantes, de modo que cada ci-
dadão é responsável pela escolha feita.
Assim cada povo assume a responsabili-
dade de ter o governo que merece.

Outra pergunta tem incomodado bas-
tante os cristãos, especialmente nesses
últimos dias: até que ponto devemos sub-
missão e sujeição às autoridades instituí-
das por Deus? A palavra “submissão” sig-
nifica “dispor-se como fazem os militares
sob as ordens do comandante”, “colocar-
se em atitude de submissão”. Ao escrever
a sua carta, Pedro também lembrou aos
seus destinatários da importância da sub-
missão ao governo: “Sujeitai-vos a toda
instituição humana por causa do Se-
nhor, quer seja ao rei, como sobera-
no, quer às autoridades, como envi-
adas por ele, tanto para castigo dos
malfeitores como para louvor dos que
praticam o bem” (1ª Pedro 2:13-14).

Por que devemos ser submissos às
autoridades? Porque Toda autoridade é
instituída por Deus. Cada governo é cha-
mado por Deus e colocado em sua posi-
ção. Como disse o Rev. Hernandes Dias
Lopes: “Deus é a fonte de toda autorida-
de e os que a exercem o fazem por dele-
gação divina”. Isso não significa que Deus
seja o responsável pelos pecados de tira-
nos e corruptos, mas sim que a autorida-
de de governar é proveniente de Deus.
Portanto, nenhum indivíduo está isento
desta obrigação de submissão e sujeição,
pois, Paulo afirma: “todo homem este-
ja sujeito às autoridades superio-
res...”. Essa submissão não é por causa Rev. José Marcos de Oliveira Silva

do temor da punição, mas por questão de
consciência, pois aceita os ensinamentos
da palavra de Deus, que afirma que toda
autoridade vêm de Deus, e quando obe-
dece à autoridade obedece a Deus.

No entanto, essa sujeição não implica
em servilismo ou obediência cega. Quan-
do o governo foge do seu caminho, quan-
do deixa de ser ministro de Deus para fa-
zer o bem e punir o mal, quando oprime,
quando se corrompe, quando torce as leis
ou elabora leis contrárias aos princípios da
Palavra de Deus e quando colabora com a
depravação moral, então, esse governo
precisa ser alertado. Precisa ser alertado
como João Batista alertou o rei Herodes
Antipas, como Amós alertou Jeroboão II.

O povo de Deus não pode, a título de
obediência, ser colaboracionista e coni-
vente com a opressão e a corrupção.
Como disse o Rev. Hernandes Dias Lopes:
“Quando o governo se desvia de sua rota
e se rebela contra a autoridade de Deus,
promulgando leis contrárias à lei de Deus,
a desobediência civil se torna um dever
cristão, e precisamos resistir como as par-
teiras hebréias se recusaram a matar os
meninos recém-nascidos no Egito por or-
dem de Faraó. Precisamos resistir como
Mesaque, Sadraque e Abede-Nego resis-
tiram às ordens de Nabucodonosor para
adorar a sua imagem”. Nesses casos é
preciso se opor e resistir. A resistência que
podemos ter não é ao principio de autori-
dade, mas aos desmandos da autorida-
de. John Stott, afirma: “Se o Estado exige
aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o
que Deus ordena, então, como cristãos,
nosso dever é claro: resistir, não sujei-
tar-nos, desobedecer ao Estado a fim de
obedecer a Deus”.

Deus soberanamente, por meio da
instrumentalidade dos brasileiros habilita-
dos para votar, estabeleceu os nossos
governantes para os próximos quatro anos.
Portanto, segundo o ensinamento bíblico,
devemos a eles obediência e sujeição.
Porém, se os nossos governantes nos im-
puserem aquilo que desonram a Deus e a
Sua Palavra, devemos resisti-los e nos
submetermos a nossa única regra de fé e
prática, a santa Palavra de Deus.

“Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há
autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem

foram por ele instituídas” (Romanos 13:1)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Evandro, Moisés

C., Wanderlúcio, Ataliba, Emanoel;
Próxima semana:Thiago V., Tiago
B., Elizeu, Moisés F., J. Francelino.

CHAZINHO
Hoje: Lenir Teixeira e

Rosângela; Próximo domingo:
Conceni e Rose.

VISITAS PASTORAIS
Do Sem. Wilian – Sábado, às 15

horas, Pedro e Lara.
Do Rev. Evando – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Presb. Lutércio e
família.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Ro-
drigues (3039-3196); dona Horme-
zinda (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; Sr. Saul, esposo da
dona Alfa; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; dona Ma-
ria Rita; Levi, filho da irmã Joselina;
dona Maria Bernadina, mãe da
Míriam Gonçalves; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo (9153-8917);
Ataliba Barbosa.

Aniversariantes da Semana
03/11 Takeo Myashiski .................................................................... 9103-5528
03/11 Leila Maria Duarte A. Dutra ................................................... 8116-1028
06/11 Raquel Gonçalves dos Santos ................................................ 8117-4300
07/11 Cleusa Miguel Manso Marques ............................................... 3491-3641
08/11 Bartira Neri Barbosa .............................................................. 8530-8333
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PLENÁRIAS DE ELEIÇÔES
No dia 9 de novembro os ple-

nários de nossas Sociedades In-
ternas reunir-se-ão para eleger e/
ou reeleger a diretoria para o ano
eclesiástico de 2015. Entre os
grandes privilégios da vida cristã
destaca-se o servir ao Senhor. O
Conselho da 2ª IPT, em 2002, es-
tabeleceu os requisitos essenci-
ais para ocupar cargos e postos
de trabalho nesta igreja, como se-
gue: 1) Ser membro comungante
dela (exceto para a diretoria da
UCP); 2) Aceitar as doutrinas e
normas da igreja; 3) Frequentar
com assiduidade os trabalhos re-
gulares, especialmente os domini-
cais; 4) Ser dizimista fiel e pontu-
al; 5) Dar bom testemunho dentro
e fora da igreja; 6) Enfim, aceitar
a Bíblia como única e infalível re-
gra de fé e prática. Observação:
Esta decisão do Conselho foi
publicada no boletim de nº 701,
de 3 de novembro de 2002.Os no-
mes dos candidatos eleitos deve-
rão ser encaminhados ao Conse-
lho, mediante formulário fornecido
pelo administrador, Presb. Eliezer.

CONSELHO
Todos os senhores, pastores e

presbíteros, estão convocados para
uma reunião do Conselho, na próxi-
ma sexta-feira, às 20 horas, em sua
sala, para tratar de diversas maté-
rias administrativas.

FÉ REFORMADA
Da próxima terça até sexta-fei-

ra, os pastores: Rev. Jefferson e
Rev. José Marcos participarão do
12º Encontro de Fé Reformada, na
Primeira Igreja Presbiteriana em
Goiânia para pastores e líderes, so-
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PROFESSORES
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Classe II – Fabrício; Classe III –
Rev. Jefferson; Classe IV – Diác.
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PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. José Marcos.
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Hoje: Presb. Paulo Alves; Próxi-

mo domingo: Presb. Pedro Leandro.
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mingo: Nathália; Quarta-feira:
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Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.
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Próximo domingo: Diác. Arthur e
Diác. Júlio.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.



lo, de uma obra pastoral, prática,
dirigida aos idosos e a todos
quantos desejam envelhecer feli-
zes. O Dr. Ashton Oxenden explica
que a velhice não trás consigo ape-
nas provações, deveres e tenta-
ções peculiares à idade. Trás tam-
bém privilégios e bênçãos que de-
vem servir de conforto e
encorajamento para o crente viver
alegre e de maneira frutífera os úl-
timos anos da sua vida neste mun-
do, para a glória de Deus.

JANTAR DE CASAIS
Conforme o Rev. Hernandes Dias

Lopes, pastor presbiteriano, não há
assunto mais urgente e vital do que
casamento: “Se destruirmos este
fundamento toda a estrutura fami-
liar começará a entrar em colap-
so. Sem casamentos fortes tere-
mos famílias anêmicas e doentes.
A felicidade conjugal não é algo au-
tomático, é preciso construí-la com
muito esforço, inteligência e deter-
minação. O casamento é para aque-
les que estão dispostos a investir o
melhor do seu tempo, dos seus sen-
timentos e dos seus sonhos na vida
do cônjuge”. Convictos da impor-
tância 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 momento, devocional: ora-
ção, cânticos espirituais e
ministração da Palavra de Deus aos
casais. Em outro momento, a parte
social: 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.

SANTA CEIA
Segundo João Calvino, o grande

reformador da igreja no século XVI,
a Ceia do Senhor nos confere dois
benefícios maravilhosos, o primeiro
é a confirmação de que somos de
Cristo, Cristo é nosso. Segundo, não
seremos condenados por nossos pe-
cados: “Nossa a alma pode obter
deste sacramento frutos de gran-
de dulçor e consolação, porque nos
apercebemos de que Jesus Cristo
está de tal modo incorporado em
nós, e nós nEle, que tudo o que é
dEle podemos dizer que é nosso, e
tudo o que é nosso, podemos de-
clarar que é dEle. Por isso ousamos
afirmar com segurança que a vida
eterna é nossa e que o reino dos
céus não nos pode ser retirado. Por
outro lado, podemos asseverar que
não podemos ser condenados por
nossos pecados, porque não são
mais nossos, mas de Cristo”. Por-
tanto, hoje, no culto à noite vamos
participar da Santa Ceia do Senhor.

CATECISMO
Pergunta 36: Quais são as bên-

çãos que nesta vida acompanham
a justificação, adoção e santifica-
ção ou delas procedem? Respos-
ta: As bênçãos que nesta vida acom-
panham a justificação, adoção e
santificação, ou delas procedem,
são: certeza do amor de Deus, paz
de consciência, gozo no Espírito
Santo, aumento de graça, e perse-
verança nela até ao fim. Referên-
cias: Romanos 5:1-5; 14:17; João
1:16; Filipenses 1:6; 1ª Pedro 1:5.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diari-

amente uma mensagem pelo tele-
fone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Este é
um importante ministério de
edificação para os cristãos e evan-
gelização para não cristãos. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na sa-
ída do nosso templo. Disque paz –
3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguin-
te 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
passado: “O sermão do monte des-
tina-se a todo o povo cristão. Tra-
ta-se de uma perfeita representa-
ção 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 co-
ração, a mente e as atitudes do
indivíduo. Se ao menos todos esti-
véssemos vivendo conforme o Ser-
mão do Monte, então os homens
saberiam que o evangelho é deve-
ras 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 honesta e sob oração, até
nos tornarmos exemplos vivos do
mesmo, modelares quanto a esse
glorioso ensinamento”. Portanto,
convictos da importância dos ensi-
namentos de nosso Senhor Jesus
Cristo, vamos participar do Estudo
no Sermão do Monte que, nesta
quarta-feira, às 20 horas, será mi-
nistrado pelo Sem. Wilian Ronan.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora

de maior confusão, e esperança em
nosso momento de maior desânimo.
Nosso mundo não é um mundo de
constante caos controlado por for-
ças impessoais e do acaso. Nosso
destino não está sequer em nossas
próprias mãos ou de outras pessoas.
Nosso Pai Celestial, que governa
tudo e todos, segura firme em nos-
sas 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 oração. Portanto, va-
mos todos com alegria, gratidão e
súplicas participar da reunião de ora-
ções, próxima quarta-feira, às 20
horas, no Salão Social que será
dirigida pela UPH.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio na sala do Culto Mirim. As
crianças que participarão da
Cantata, deverão se inscrever para
receber o CD e experimentar a
toga; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; Próximo domingo: Lílian
Lima e Luciana Rangel; MATERNAL
1 – Hoje: Antonia Silva e Caroline
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Pastoral
A submissão do cristão às autoridades superiores

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 107:1
b) Hino Congregacional nº 11
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo 135:1-21
d) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1ª João 1:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Rodrigo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:18-25
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Num dia Lindo”

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

POSLÚDIO

Domingo, próximo passado, foi defi-
nido os governantes para os próximos
quatro anos, em nosso país. 142 milhões
de brasileiros, democraticamente foram
às urnas e votaram, escolhendo assim os
seus governantes. Independente do can-
didato que venceu ou perdeu, cremos que
o que prevaleceu foi a vontade de Deus.
Esse texto citado acima deixa claro que
as autoridades instituídas, inclusive sob
regime democrático, são constituídas por
Deus. Porém, surge uma questão a ser
compreendida: Como podemos conciliar
o entendimento de que Deus constitui uma
autoridade se em regime democrático é
o povo quem escolhe? A resposta é que
Deus soberanamente utiliza a vontade do
povo como instrumento para a escolha dos
seus governantes, de modo que cada ci-
dadão é responsável pela escolha feita.
Assim cada povo assume a responsabili-
dade de ter o governo que merece.

Outra pergunta tem incomodado bas-
tante os cristãos, especialmente nesses
últimos dias: até que ponto devemos sub-
missão e sujeição às autoridades instituí-
das por Deus? A palavra “submissão” sig-
nifica “dispor-se como fazem os militares
sob as ordens do comandante”, “colocar-
se em atitude de submissão”. Ao escrever
a sua carta, Pedro também lembrou aos
seus destinatários da importância da sub-
missão ao governo: “Sujeitai-vos a toda
instituição humana por causa do Se-
nhor, quer seja ao rei, como sobera-
no, quer às autoridades, como envi-
adas por ele, tanto para castigo dos
malfeitores como para louvor dos que
praticam o bem” (1ª Pedro 2:13-14).

Por que devemos ser submissos às
autoridades? Porque Toda autoridade é
instituída por Deus. Cada governo é cha-
mado por Deus e colocado em sua posi-
ção. Como disse o Rev. Hernandes Dias
Lopes: “Deus é a fonte de toda autorida-
de e os que a exercem o fazem por dele-
gação divina”. Isso não significa que Deus
seja o responsável pelos pecados de tira-
nos e corruptos, mas sim que a autorida-
de de governar é proveniente de Deus.
Portanto, nenhum indivíduo está isento
desta obrigação de submissão e sujeição,
pois, Paulo afirma: “todo homem este-
ja sujeito às autoridades superio-
res...”. Essa submissão não é por causa Rev. José Marcos de Oliveira Silva

do temor da punição, mas por questão de
consciência, pois aceita os ensinamentos
da palavra de Deus, que afirma que toda
autoridade vêm de Deus, e quando obe-
dece à autoridade obedece a Deus.

No entanto, essa sujeição não implica
em servilismo ou obediência cega. Quan-
do o governo foge do seu caminho, quan-
do deixa de ser ministro de Deus para fa-
zer o bem e punir o mal, quando oprime,
quando se corrompe, quando torce as leis
ou elabora leis contrárias aos princípios da
Palavra de Deus e quando colabora com a
depravação moral, então, esse governo
precisa ser alertado. Precisa ser alertado
como João Batista alertou o rei Herodes
Antipas, como Amós alertou Jeroboão II.

O povo de Deus não pode, a título de
obediência, ser colaboracionista e coni-
vente com a opressão e a corrupção.
Como disse o Rev. Hernandes Dias Lopes:
“Quando o governo se desvia de sua rota
e se rebela contra a autoridade de Deus,
promulgando leis contrárias à lei de Deus,
a desobediência civil se torna um dever
cristão, e precisamos resistir como as par-
teiras hebréias se recusaram a matar os
meninos recém-nascidos no Egito por or-
dem de Faraó. Precisamos resistir como
Mesaque, Sadraque e Abede-Nego resis-
tiram às ordens de Nabucodonosor para
adorar a sua imagem”. Nesses casos é
preciso se opor e resistir. A resistência que
podemos ter não é ao principio de autori-
dade, mas aos desmandos da autorida-
de. John Stott, afirma: “Se o Estado exige
aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o
que Deus ordena, então, como cristãos,
nosso dever é claro: resistir, não sujei-
tar-nos, desobedecer ao Estado a fim de
obedecer a Deus”.

Deus soberanamente, por meio da
instrumentalidade dos brasileiros habilita-
dos para votar, estabeleceu os nossos
governantes para os próximos quatro anos.
Portanto, segundo o ensinamento bíblico,
devemos a eles obediência e sujeição.
Porém, se os nossos governantes nos im-
puserem aquilo que desonram a Deus e a
Sua Palavra, devemos resisti-los e nos
submetermos a nossa única regra de fé e
prática, a santa Palavra de Deus.

“Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há
autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem

foram por ele instituídas” (Romanos 13:1)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Evandro, Moisés

C., Wanderlúcio, Ataliba, Emanoel;
Próxima semana:Thiago V., Tiago
B., Elizeu, Moisés F., J. Francelino.

CHAZINHO
Hoje: Lenir Teixeira e

Rosângela; Próximo domingo:
Conceni e Rose.

VISITAS PASTORAIS
Do Sem. Wilian – Sábado, às 15

horas, Pedro e Lara.
Do Rev. Evando – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Presb. Lutércio e
família.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Ro-
drigues (3039-3196); dona Horme-
zinda (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; Sr. Saul, esposo da
dona Alfa; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; dona Ma-
ria Rita; Levi, filho da irmã Joselina;
dona Maria Bernadina, mãe da
Míriam Gonçalves; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo (9153-8917);
Ataliba Barbosa.

Aniversariantes da Semana
03/11 Takeo Myashiski .................................................................... 9103-5528
03/11 Leila Maria Duarte A. Dutra ................................................... 8116-1028
06/11 Raquel Gonçalves dos Santos ................................................ 8117-4300
07/11 Cleusa Miguel Manso Marques ............................................... 3491-3641
08/11 Bartira Neri Barbosa .............................................................. 8530-8333

PLENÁRIAS DE ELEIÇÔES
No dia 9 de novembro os ple-

nários de nossas Sociedades In-
ternas reunir-se-ão para eleger e/
ou reeleger a diretoria para o ano
eclesiástico de 2015. Entre os
grandes privilégios da vida cristã
destaca-se o servir ao Senhor. O
Conselho da 2ª IPT, em 2002, es-
tabeleceu os requisitos essenci-
ais para ocupar cargos e postos
de trabalho nesta igreja, como se-
gue: 1) Ser membro comungante
dela (exceto para a diretoria da
UCP); 2) Aceitar as doutrinas e
normas da igreja; 3) Frequentar
com assiduidade os trabalhos re-
gulares, especialmente os domini-
cais; 4) Ser dizimista fiel e pontu-
al; 5) Dar bom testemunho dentro
e fora da igreja; 6) Enfim, aceitar
a Bíblia como única e infalível re-
gra de fé e prática. Observação:
Esta decisão do Conselho foi
publicada no boletim de nº 701,
de 3 de novembro de 2002.Os no-
mes dos candidatos eleitos deve-
rão ser encaminhados ao Conse-
lho, mediante formulário fornecido
pelo administrador, Presb. Eliezer.

CONSELHO
Todos os senhores, pastores e

presbíteros, estão convocados para
uma reunião do Conselho, na próxi-
ma sexta-feira, às 20 horas, em sua
sala, para tratar de diversas maté-
rias administrativas.

FÉ REFORMADA
Da próxima terça até sexta-fei-

ra, os pastores: Rev. Jefferson e
Rev. José Marcos participarão do
12º Encontro de Fé Reformada, na
Primeira Igreja Presbiteriana em
Goiânia para pastores e líderes, so-

bre o tema: Exposição Bíblica, Fi-
delidade e Integridade na Procla-
mação.

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 prin-
cípio bíblico é que o coração preci-
sa 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
(Mateus 6:21). No que diz respeito
ao dízimo não há meio termo, so-
mos fiéis ou infiéis. O dízimo passa
pela mordomia Cristã, que é a ad-
ministração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa dis-
posição. Em decorrência da fideli-
dade da maioria, a Casa do Tesouro
tem condições de desempenhar o
trabalho do Senhor com ousadia e
desembaraço financeiro. Temos
muitos desafios, como construção
da 5ª Congregação em Águas Lin-
das-GO e diversas reformas na es-
trutura do nosso templo para me-
lhor desenvolvimento de nossas ati-
vidades. Que o Deus Provedor con-
tinue com as Suas bênçãos repou-
sadas sobre os dizimistas fiéis e
sensibilize os infiéis. Solicitamos
a todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
O Segredo para Envelhecer

Feliz – O assunto abordado neste
livro vem preencher uma lacuna na
literatura protestante em nossa lín-
gua. Trata-se, como indica o títu-

Bezerra; Próximo domingo: Patrícia
Ferreira e Janete Crivelaro; MATER-
NAL 2 – Hoje: Jaciara e Kataryne
Araújo; Próximo domingo: Nyda e
Sônia; Observação: Queridos pro-
fessores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no en-
sino das crianças; c) Culto Mirim:
Hoje, na sala do Culto Mirim, para
crianças de 4 a 11 anos, após o
momento de cânticos. Dirigentes:
Vitor Andriazzi e pregador: Saulo
Novaes. Próximo domingo: Culto In-
fantil, dirigentes: Évila Cavalcante
e Arthur Kishima; d) Juniores:
Hoje: Culto Mirim. Próximo domin-
go: Templo; e) Cantata de Natal:
Na semana passada iniciamos o
ensaio da Cantata de Natal. Pedi-
mos aos pais que tragam seus fi-
lhos aos ensaios, que acontecerão
após a Escola Dominical e no mo-
mento de cânticos do Culto Infan-
til. Comunicaremos aos senhores
pais quando os ensaios da semana
se iniciarem. Fiquem atentos ao
Boletim; f) Acampamento UCP:
Nos dias 21, 22 e 23 de novembro
teremos o acampamento para as
crianças de 5 a 11 anos, no Re-
canto Damando. As inscrições já
estão abertas, o valor é de R$
50,00. Crianças participem! Pais in-
centivem seus filhos a participar!
g) Queridos Pais: As crianças que
não trouxerem Bíblias para as ati-
vidades do Ministério da Infância
retornarão ao templo ou as Classes
de Escola Dominical onde os senho-
res estiverem para acompanharem
a mensagem bíblica junto aos PAIS.
Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 09/11. Classe I – Presb. Joel;
Classe II – Fabrício; Classe III –
Rev. Jefferson; Classe IV – Diác.
Sandro; Classe V – Presb. Paulinho;
Classe de Jovens – Sem. Wilian;
Classe de Adolescentes – Presb.
Marcus Kleber; Classe de Catecú-
menos – dona Marta; Classe de
Juniores II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

09/11. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, V, Lição nº 11; Classe
de Jovens, Lição nº 11; Classe de
Adolescentes, Lição nº 6; Classe de
Juniores II, Lição nº 18; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. José Marcos.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo Alves; Próxi-

mo domingo: Presb. Pedro Leandro.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália; Quarta-feira:
Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Arthur e
Diác. Júlio.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.



Pastoral
A submissão do cristão às autoridades superiores

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 107:1
b) Hino Congregacional nº 11
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo 135:1-21
d) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1ª João 1:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Rodrigo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:18-25
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Num dia Lindo”

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

POSLÚDIO

Domingo, próximo passado, foi defi-
nido os governantes para os próximos
quatro anos, em nosso país. 142 milhões
de brasileiros, democraticamente foram
às urnas e votaram, escolhendo assim os
seus governantes. Independente do can-
didato que venceu ou perdeu, cremos que
o que prevaleceu foi a vontade de Deus.
Esse texto citado acima deixa claro que
as autoridades instituídas, inclusive sob
regime democrático, são constituídas por
Deus. Porém, surge uma questão a ser
compreendida: Como podemos conciliar
o entendimento de que Deus constitui uma
autoridade se em regime democrático é
o povo quem escolhe? A resposta é que
Deus soberanamente utiliza a vontade do
povo como instrumento para a escolha dos
seus governantes, de modo que cada ci-
dadão é responsável pela escolha feita.
Assim cada povo assume a responsabili-
dade de ter o governo que merece.

Outra pergunta tem incomodado bas-
tante os cristãos, especialmente nesses
últimos dias: até que ponto devemos sub-
missão e sujeição às autoridades instituí-
das por Deus? A palavra “submissão” sig-
nifica “dispor-se como fazem os militares
sob as ordens do comandante”, “colocar-
se em atitude de submissão”. Ao escrever
a sua carta, Pedro também lembrou aos
seus destinatários da importância da sub-
missão ao governo: “Sujeitai-vos a toda
instituição humana por causa do Se-
nhor, quer seja ao rei, como sobera-
no, quer às autoridades, como envi-
adas por ele, tanto para castigo dos
malfeitores como para louvor dos que
praticam o bem” (1ª Pedro 2:13-14).

Por que devemos ser submissos às
autoridades? Porque Toda autoridade é
instituída por Deus. Cada governo é cha-
mado por Deus e colocado em sua posi-
ção. Como disse o Rev. Hernandes Dias
Lopes: “Deus é a fonte de toda autorida-
de e os que a exercem o fazem por dele-
gação divina”. Isso não significa que Deus
seja o responsável pelos pecados de tira-
nos e corruptos, mas sim que a autorida-
de de governar é proveniente de Deus.
Portanto, nenhum indivíduo está isento
desta obrigação de submissão e sujeição,
pois, Paulo afirma: “todo homem este-
ja sujeito às autoridades superio-
res...”. Essa submissão não é por causa Rev. José Marcos de Oliveira Silva

do temor da punição, mas por questão de
consciência, pois aceita os ensinamentos
da palavra de Deus, que afirma que toda
autoridade vêm de Deus, e quando obe-
dece à autoridade obedece a Deus.

No entanto, essa sujeição não implica
em servilismo ou obediência cega. Quan-
do o governo foge do seu caminho, quan-
do deixa de ser ministro de Deus para fa-
zer o bem e punir o mal, quando oprime,
quando se corrompe, quando torce as leis
ou elabora leis contrárias aos princípios da
Palavra de Deus e quando colabora com a
depravação moral, então, esse governo
precisa ser alertado. Precisa ser alertado
como João Batista alertou o rei Herodes
Antipas, como Amós alertou Jeroboão II.

O povo de Deus não pode, a título de
obediência, ser colaboracionista e coni-
vente com a opressão e a corrupção.
Como disse o Rev. Hernandes Dias Lopes:
“Quando o governo se desvia de sua rota
e se rebela contra a autoridade de Deus,
promulgando leis contrárias à lei de Deus,
a desobediência civil se torna um dever
cristão, e precisamos resistir como as par-
teiras hebréias se recusaram a matar os
meninos recém-nascidos no Egito por or-
dem de Faraó. Precisamos resistir como
Mesaque, Sadraque e Abede-Nego resis-
tiram às ordens de Nabucodonosor para
adorar a sua imagem”. Nesses casos é
preciso se opor e resistir. A resistência que
podemos ter não é ao principio de autori-
dade, mas aos desmandos da autorida-
de. John Stott, afirma: “Se o Estado exige
aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o
que Deus ordena, então, como cristãos,
nosso dever é claro: resistir, não sujei-
tar-nos, desobedecer ao Estado a fim de
obedecer a Deus”.

Deus soberanamente, por meio da
instrumentalidade dos brasileiros habilita-
dos para votar, estabeleceu os nossos
governantes para os próximos quatro anos.
Portanto, segundo o ensinamento bíblico,
devemos a eles obediência e sujeição.
Porém, se os nossos governantes nos im-
puserem aquilo que desonram a Deus e a
Sua Palavra, devemos resisti-los e nos
submetermos a nossa única regra de fé e
prática, a santa Palavra de Deus.

“Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há
autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem

foram por ele instituídas” (Romanos 13:1)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Evandro, Moisés

C., Wanderlúcio, Ataliba, Emanoel;
Próxima semana:Thiago V., Tiago
B., Elizeu, Moisés F., J. Francelino.

CHAZINHO
Hoje: Lenir Teixeira e

Rosângela; Próximo domingo:
Conceni e Rose.

VISITAS PASTORAIS
Do Sem. Wilian – Sábado, às 15

horas, Pedro e Lara.
Do Rev. Evando – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Presb. Lutércio e
família.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Ro-
drigues (3039-3196); dona Horme-
zinda (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; Sr. Saul, esposo da
dona Alfa; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; dona Ma-
ria Rita; Levi, filho da irmã Joselina;
dona Maria Bernadina, mãe da
Míriam Gonçalves; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo (9153-8917);
Ataliba Barbosa.
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