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

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

rev.josemarcosipb@hotmail.com
Rev. Dilson D. da Silva (Auxiliar) ..... Cong. em Arinos-MG (38) 3635-1499 – 9247-9321
Rev. Evando Honorato de Oliveira (Emérito) .................. 3036-1999 - 8181-2424
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EVANGELISTAS:
Ev. Wilian Ronan de Oliveira ...............................3573-0998 – 8541-9288 (Sede)
Ev. Fernando Henrique Ribeiro .......... 3394-3506 (Congregação em Santa Maria)
Ev. Ronaldo Paixão Meira dos Santos ..... 3613-7354 – 9401-7717 (4ª Congregação)
Ev. Valdemir Belarmino da Silva ..... (38) 3674-2006 (Congregação em Garapuava-MG)
Ev. Rogério Pereira Balbino ..... 3616-3670 – 9638-1986 (3ª Cong. Águas Lindas-GO)
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento ............. 8198-5868 (Departamento Infantil)

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

DIÁCONOS

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

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

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

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

Nº 1.320 – 9 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
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Pastoral
Do Cristo Crucificado

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 84:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
e) Hino Congregacional nº 254

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 25:18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Elizeu Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 62
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 137

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

POSLÚDIO

Paulo era um homem de muita
determinação e tudo o que empre-
endia, levava a cabo com todo seu
coração. E se alguma vez lhe ouvia
dizer “me propus”, podias estar se-
guro de um vigoroso curso de ação.
“Porém uma coisa faço” era sempre
seu moto. A unidade de sua alma e
de sua poderosa resolução eram os
principais traços de seu caráter. Ti-
nha sido antes um grande opositor
de Cristo e de Sua cruz, e havia
mostrado sua oposição mediante
ferozes perseguições; não era para
ser muito surpreendente, portanto,
que quando se tornou em um discí-
pulo deste mesmo Jesus, a quem
havia perseguido, o fizesse de ma-
neira muito ardente e trouxesse to-
das suas faculdades ao serviço da
pregação de Cristo crucificado. Sua
conversão foi tão notável, tão com-
pleta e total, que é natural o ver
tão cheio de energia pela verdade
como antes havia sido seu violento
opositor.

Um homem tão íntegro como era
o apóstolo Paulo, tão completamen-
te capaz de concentrar todas suas
forças, e tão inteiramente entregue
à fé de Jesus, tinha provavelmente
que incorporar-se à Sua causa com
todo seu coração e sua alma e sua
força, e se propor a não saber nada
além de seu Senhor crucificado. Con-
tudo, não pensem que o apóstolo
era um homem que facilmente ab-
sorvia um só pensamento. Ele era,
acima da maioria dos homens, um
homem que raciocinava calma, judi-
ciosa, franca e prudentemente. Per-
cebia as implicações e as relações
das coisas e não dava importância Rev. Jefferson Batista Neres

aos assuntos triviais. Talvez ainda
mais além do que fosse perfeitamen-
te justificável, chegou a ser tudo
para todos, para de todos os modos
salvar a alguns e, portanto, qual-
quer determinação que tomava, a
tomava somente depois de consul-
tar com a sabedoria. Paulo não era
um fanático do tipo que pode ser
comparado a um touro que fecha
seus olhos e corre em linha reta ar-
riscadamente, sem ver nada do que
está a sua direita ou à sua esquer-
da; ele olhava com calma e quietu-
de tudo o que estava a seu derre-
dor e ainda que no final se lançasse
em linha reta para seu objetivo, o
fazia com seus olhos bem abertos,
sabendo perfeitamente o que esta-
va fazendo, crendo que fazia a me-
lhor e a mais sábia coisa em favor
da causa que queria promover.

Em Corinto, a palavra de ordem
ao apóstolo Paulo era pregar a cruz
em sua desnuda simplicidade. Em vez
de saber muitas coisas que não po-
diam conduzir ao tema principal, não
quis saber nada em Corinto, senão
a Jesus Cristo, e Ele crucificado.
Seria muito bom que a cultura e o
tão ostentado pensamento moder-
no chegasse à mesma conclusão.
Oxalá que não percamos a essên-
cia da mensagem cristã: pregar a
Cristo e este crucificado.

Extraído e adaptado do Sermão
nº 1264, pregado em 31 de dezembro
de 1875 pelo Rev. C. H. Spurgeon, no

Tabernáculo Metropolitano em
Newington – Inglaterra

“Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e
este crucificado” (1ª Coríntios 2:2)

Aniversariantes da Semana
09/11 Gabrielle Ribeiro Couto ...........................................................3374-9887
09/11 Douglas Armando Ferreira ......................................................9576-0025
09/11 Thiago Alves de Sales .............................................................8501-1481
11/11 Lucas Vidal Cardoso ...............................................................3357-2134
12/11 Primadete Neri Barros .............................................................3352-4137
14/11 Marcelie Comaccio dos Reis Oliveira ........................................3353-3294
14/11 Wendell Lúcio Mendes de Souza ...............................................3264-5869
14/11 Ana Paula Álvares Nazareth ....................................................8185-6379

ra, às 15 horas, Crisonéia; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Thiago e
Raíssa.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, dona Maria Gripe;
Sexta-feira, às 14h30, dona Hor-
mezinda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às
15 horas, Iago Souza; Sábado, às
16 horas, Reginaldo Oliveira.

Do Rev. Evando – Terça-feira,
às 15 horas, dona Romana; Terça-
feira, às 20 horas, Renato e sr. José
Nilo.

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.
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PLENÁRIAS DE ELEIÇÕES
Hoje, depois da Escola Domi-

nical, nas salas onde comumente
se reunem, os plenários de nos-
sas Sociedades Internas elegerão
e/ou reelegerão 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,
estabeleceu os requisitos essen-
ciais 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 domi-
nicais; 4) Ser dizimista fiel e pon-
tual; 5) Dar bom testemunho den-
tro e fora da igreja; 6) Enfim,
aceitar a Bíblia como única e in-
falível regra de fé e prática. Ob-
servação: Esta decisão do Con-
selho foi publicada no Boletim de
nº 701, de 3 de novembro de 2002.
Os nomes dos candidatos eleitos
deverão ser encaminhados ao
Conselho, mediante formulário for-
necido pelo administrador, Presb.
Eliezer. Depois das plenárias será
servido um almoço de comunhão
somente para os membros que
participarem das plenárias no dia
de hoje.

GRATIDÃO WENDELL
Próximo sábado, às 20 horas, no

Salão Branco de nosso templo, ha-
verá um culto de ação de graças
pelos 40 anos do Wendell, filho da
irmã Marilene. Toda a igreja está
convidada para participar destes
momentos de gratidão.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso cora-
ção. Antes de Deus ordenar tra-
zer o dízimo, Deus ordena trazer
a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para
Deus, depois o bolso virá natural-
mente. Jesus expressou isso na-
turalmente ao dizer que onde está
o nosso tesouro, aí também es-
tará 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 admi-
nistração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa
disposição. Em decorrência da fi-
delidade da maioria, a Casa do Te-
souro tem condições de desem-
penhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financei-
ro. Temos muitos desafios, como
construção da 5ª Congregação em
Águas Lindas-GO e diversas re-
formas na estrutura do nosso tem-
plo para melhor desenvolvimento
de nossas atividades. Que o Deus
Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus
nomes na lista de dizimistas fi-
xada no mural do Salão Social,
semanalmente.

OFERTA MISSIONÁRIA
Próximo domingo, por ocasião

da Escola Dominical, haverá o mo-
mento para a participação indivi-
dual de cada irmão desta igreja no
importante, necessário e gratifi-
cante ministério missionário. Va-

Cantata de Natal. Pedimos aos pais
que tragam seus filhos aos ensai-
os, que acontecerão após a Esco-
la Dominical e no momento de
cânticos do Culto Infantil. A partir
desta semana iniciaremos os en-
saios durante a semana. Portan-
to, então terça feira, às 20 horas
ensaio do Perfeito Louvor, na sala
do Culto Mirim.  Pais tragam seus
filhos; f) Acampamento UCP: Nos
dias 21, 22 e 23 de novembro te-
remos 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 participa-
rem! g) Queridos Pais: As crian-
ças que não trouxerem Bíblias para
as atividades do Ministério da In-
fância retornarão ao templo ou as
Classes de Escola Dominical onde
os senhores estiverem para acom-
panharem a mensagem bíblica junto
aos PAIS. Por isso, antes de saí-
rem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 16/11. Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Presb. Saulo;
Classe III – Presb. Cícero; Classe
IV – Sônia; Classe V – Presb.
Kleber; Classe de Jovens – Diác.
Sandro; Classe de Adolescentes
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PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
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VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-



mos todos, com alegria e entusi-
asmo, participar de tão relevante
ministério.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Motivado pela necessidade de

os cristãos conhecerem de forma
mais madura e responsável a Bí-
blia, o Dr. Rev. Heber Carlos de
Campos escreveu uma série teo-
lógica, que trata da metanarrativa
bíblica da Redenção. O primeiro li-
vro da série que indicamos é O
Habit humano: o paraíso criado.
Na apresentação do livro o Dr. Rev.
Daniel Santos escreveu: “Nesta
primeira parte do projeto, o autor
explora elementos fundamentais
para compreendermos as implica-
ções mais abrangentes e as rami-
ficações mais profundas daquilo
que os primeiros capítulos de
Gênesis descrevem do habitat hu-
mano. Segundo o autor, tanto as
características específicas quan-
to as gerais apontam para uma
expectativa do Criador em rela-
ção ao ser que Ele criou à Sua
imagem e semelhança. Seu habitat
foi preparado de tal maneira e in-
tencionalmente condicionado para
trazer à luz lembretes constantes
da relação que existe entre a cri-
atura e o seu Criador, seja no
modo como agimos, pensamos ou
falamos”.

CATECISMO
Pergunta 37: Sendo Cristo o

Filho de Deus, como se fêz ho-
mem? Resposta: Cristo, o Filho de
Deus, fêz-se homem tomando para
si um verdadeiro corpo e uma alma
racional sendo concebido pelo po-
der do Espírito Santo no ventre

da virgem Maria, da sua substân-
cia e nascido dela, mas sem pe-
cado. Referências:  Mateus
26:38, Lucas 1:31, João 1:14,
Hebreus 4:15 e 7:26.

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.

REV. JEFFERSON
Hoje, no horário do culto à noi-

te, acompanhado pelo Coral Can-
tares, o Rev. Jefferson pregará nos
dois cultos da 1ª Igreja Presbite-
riana de Taguatinga – 1ª IPT, em
celebração ao aniversário da refe-
rida igreja.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rádio
pode ser acessada, gratuitamente,
pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o

conteúdo Bíblico, minerar o Ser-

mão do Monte é uma preciosa dá-
diva. São palavras de vida, muito
relevantes. Palavras desafiadoras
para o homem moderno. De acor-
do com o Dr. Rev. Martyn Lloyd-
Jones, destacado pastor e escri-
tor britânico do século passado:
“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 cora-
ção, a mente e as atitudes do
indivíduo. Se ao menos todos es-
tivéssemos vivendo conforme o
Sermão do Monte, então os ho-
mens saberiam que o evangelho
é deveras dinâmico; reconhece-
riam que o cristianismo é uma
realidade viva. Que Deus nos
conceda a graça para levar a sé-
rio o Sermão do Monte, de for-
ma honesta e sob oração, até nos
tornarmos exemplos vivos do
mesmo, modelares quanto a esse
glorioso ensinamento”.  Portan-
to, convictos da importância dos
ensinamentos de nosso Senhor
Jesus Cristo, vamos participar do
Estudo no Sermão do Monte que,
nesta quarta-feira, às 20 horas,
será min is t rado pe lo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa

hora de maior confusão, e espe-
rança em nosso momento de maior
desânimo. Nosso mundo não é um
mundo de constante caos contro-
lado 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 to-
dos, 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 partici-
par da reunião de orações, próxima
quarta-feira, às 20 horas, no Sa-
lão Social que será dirigida pela SAF,
dona Eliana Neves.

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: Rose Assunção e Luciana
Rangel; Próximo domingo: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade;
MATERNAL 1 – Hoje: Patrícia
Ferreira e Janete Crivelaro; Próxi-
mo domingo: Antônia Silva e
Caroline Bezerra; MATERNAL 2 –
Hoje: Nyda e Sônia; Próximo do-
mingo: Karen Carolyne e Cris Brito.
Observação: Queridos professo-
res, se por algum motivo não pu-
derem cumprir a escala, POR FA-
VOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no en-
sino das crianças; c) Culto Infan-
til: Hoje, na sala do Culto Mirim,
para crianças de 4 a 8 anos, após
o momento de cânticos. Dirigen-
tes: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima; Próximo domingo: Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores: Hoje: Templo. Próximo
domingo: Aula; e) Cantata de
Natal: Iniciamos os ensaios da
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Pastoral
Do Cristo Crucificado

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 84:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
e) Hino Congregacional nº 254

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 25:18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Elizeu Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 62
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 137

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

POSLÚDIO

Paulo era um homem de muita
determinação e tudo o que empre-
endia, levava a cabo com todo seu
coração. E se alguma vez lhe ouvia
dizer “me propus”, podias estar se-
guro de um vigoroso curso de ação.
“Porém uma coisa faço” era sempre
seu moto. A unidade de sua alma e
de sua poderosa resolução eram os
principais traços de seu caráter. Ti-
nha sido antes um grande opositor
de Cristo e de Sua cruz, e havia
mostrado sua oposição mediante
ferozes perseguições; não era para
ser muito surpreendente, portanto,
que quando se tornou em um discí-
pulo deste mesmo Jesus, a quem
havia perseguido, o fizesse de ma-
neira muito ardente e trouxesse to-
das suas faculdades ao serviço da
pregação de Cristo crucificado. Sua
conversão foi tão notável, tão com-
pleta e total, que é natural o ver
tão cheio de energia pela verdade
como antes havia sido seu violento
opositor.

Um homem tão íntegro como era
o apóstolo Paulo, tão completamen-
te capaz de concentrar todas suas
forças, e tão inteiramente entregue
à fé de Jesus, tinha provavelmente
que incorporar-se à Sua causa com
todo seu coração e sua alma e sua
força, e se propor a não saber nada
além de seu Senhor crucificado. Con-
tudo, não pensem que o apóstolo
era um homem que facilmente ab-
sorvia um só pensamento. Ele era,
acima da maioria dos homens, um
homem que raciocinava calma, judi-
ciosa, franca e prudentemente. Per-
cebia as implicações e as relações
das coisas e não dava importância Rev. Jefferson Batista Neres

aos assuntos triviais. Talvez ainda
mais além do que fosse perfeitamen-
te justificável, chegou a ser tudo
para todos, para de todos os modos
salvar a alguns e, portanto, qual-
quer determinação que tomava, a
tomava somente depois de consul-
tar com a sabedoria. Paulo não era
um fanático do tipo que pode ser
comparado a um touro que fecha
seus olhos e corre em linha reta ar-
riscadamente, sem ver nada do que
está a sua direita ou à sua esquer-
da; ele olhava com calma e quietu-
de tudo o que estava a seu derre-
dor e ainda que no final se lançasse
em linha reta para seu objetivo, o
fazia com seus olhos bem abertos,
sabendo perfeitamente o que esta-
va fazendo, crendo que fazia a me-
lhor e a mais sábia coisa em favor
da causa que queria promover.

Em Corinto, a palavra de ordem
ao apóstolo Paulo era pregar a cruz
em sua desnuda simplicidade. Em vez
de saber muitas coisas que não po-
diam conduzir ao tema principal, não
quis saber nada em Corinto, senão
a Jesus Cristo, e Ele crucificado.
Seria muito bom que a cultura e o
tão ostentado pensamento moder-
no chegasse à mesma conclusão.
Oxalá que não percamos a essên-
cia da mensagem cristã: pregar a
Cristo e este crucificado.

Extraído e adaptado do Sermão
nº 1264, pregado em 31 de dezembro
de 1875 pelo Rev. C. H. Spurgeon, no

Tabernáculo Metropolitano em
Newington – Inglaterra

“Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e
este crucificado” (1ª Coríntios 2:2)

Aniversariantes da Semana
09/11 Gabrielle Ribeiro Couto ...........................................................3374-9887
09/11 Douglas Armando Ferreira ......................................................9576-0025
09/11 Thiago Alves de Sales .............................................................8501-1481
11/11 Lucas Vidal Cardoso ...............................................................3357-2134
12/11 Primadete Neri Barros .............................................................3352-4137
14/11 Marcelie Comaccio dos Reis Oliveira ........................................3353-3294
14/11 Wendell Lúcio Mendes de Souza ...............................................3264-5869
14/11 Ana Paula Álvares Nazareth ....................................................8185-6379

ra, às 15 horas, Crisonéia; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Thiago e
Raíssa.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, dona Maria Gripe;
Sexta-feira, às 14h30, dona Hor-
mezinda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às
15 horas, Iago Souza; Sábado, às
16 horas, Reginaldo Oliveira.

Do Rev. Evando – Terça-feira,
às 15 horas, dona Romana; Terça-
feira, às 20 horas, Renato e sr. José
Nilo.

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.

PLENÁRIAS DE ELEIÇÕES
Hoje, depois da Escola Domi-

nical, nas salas onde comumente
se reunem, os plenários de nos-
sas Sociedades Internas elegerão
e/ou reelegerão 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,
estabeleceu os requisitos essen-
ciais 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 domi-
nicais; 4) Ser dizimista fiel e pon-
tual; 5) Dar bom testemunho den-
tro e fora da igreja; 6) Enfim,
aceitar a Bíblia como única e in-
falível regra de fé e prática. Ob-
servação: Esta decisão do Con-
selho foi publicada no Boletim de
nº 701, de 3 de novembro de 2002.
Os nomes dos candidatos eleitos
deverão ser encaminhados ao
Conselho, mediante formulário for-
necido pelo administrador, Presb.
Eliezer. Depois das plenárias será
servido um almoço de comunhão
somente para os membros que
participarem das plenárias no dia
de hoje.

GRATIDÃO WENDELL
Próximo sábado, às 20 horas, no

Salão Branco de nosso templo, ha-
verá um culto de ação de graças
pelos 40 anos do Wendell, filho da
irmã Marilene. Toda a igreja está
convidada para participar destes
momentos de gratidão.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso cora-
ção. Antes de Deus ordenar tra-
zer o dízimo, Deus ordena trazer
a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para
Deus, depois o bolso virá natural-
mente. Jesus expressou isso na-
turalmente ao dizer que onde está
o nosso tesouro, aí também es-
tará 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 admi-
nistração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa
disposição. Em decorrência da fi-
delidade da maioria, a Casa do Te-
souro tem condições de desem-
penhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financei-
ro. Temos muitos desafios, como
construção da 5ª Congregação em
Águas Lindas-GO e diversas re-
formas na estrutura do nosso tem-
plo para melhor desenvolvimento
de nossas atividades. Que o Deus
Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus
nomes na lista de dizimistas fi-
xada no mural do Salão Social,
semanalmente.

OFERTA MISSIONÁRIA
Próximo domingo, por ocasião

da Escola Dominical, haverá o mo-
mento para a participação indivi-
dual de cada irmão desta igreja no
importante, necessário e gratifi-
cante ministério missionário. Va-

Cantata de Natal. Pedimos aos pais
que tragam seus filhos aos ensai-
os, que acontecerão após a Esco-
la Dominical e no momento de
cânticos do Culto Infantil. A partir
desta semana iniciaremos os en-
saios durante a semana. Portan-
to, então terça feira, às 20 horas
ensaio do Perfeito Louvor, na sala
do Culto Mirim.  Pais tragam seus
filhos; f) Acampamento UCP: Nos
dias 21, 22 e 23 de novembro te-
remos 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 participa-
rem! g) Queridos Pais: As crian-
ças que não trouxerem Bíblias para
as atividades do Ministério da In-
fância retornarão ao templo ou as
Classes de Escola Dominical onde
os senhores estiverem para acom-
panharem a mensagem bíblica junto
aos PAIS. Por isso, antes de saí-
rem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 16/11. Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Presb. Saulo;
Classe III – Presb. Cícero; Classe
IV – Sônia; Classe V – Presb.
Kleber; Classe de Jovens – Diác.
Sandro; Classe de Adolescentes
– Kátia; Classe de Catecúmenos
– Presb. Paulinho; Classe de
Juniores II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

16/11. Classes de Adultos: Classe

I, II, III e IV, V, Lição nº 12; Classe
de Jovens, Lição nº 12; Classe de
Adolescentes, Lição nº 7; Classe de
Juniores II, Lição nº 18.

PREGADORES
Hoje: Rev. José Marcos; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro Leandro;

Próximo domingo: Presb.
Sóstenes Aranha.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann; Quarta-feira:
Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Diác. Júlio;

Próximo domingo: Diác. Ângelo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e
Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V., Tiago

B., Elizeu, Moisés F., J. Francelino.
Próxima semana: Lúcio, J. Cláu-
dio, Sandro, Júlio, Geazi.

CHAZINHO
Hoje: Conceni e Rose; Próximo

domingo: Noraci e Solange.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-



Pastoral
Do Cristo Crucificado

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 84:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
e) Hino Congregacional nº 254

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 25:18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Elizeu Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 62
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 137

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

POSLÚDIO

Paulo era um homem de muita
determinação e tudo o que empre-
endia, levava a cabo com todo seu
coração. E se alguma vez lhe ouvia
dizer “me propus”, podias estar se-
guro de um vigoroso curso de ação.
“Porém uma coisa faço” era sempre
seu moto. A unidade de sua alma e
de sua poderosa resolução eram os
principais traços de seu caráter. Ti-
nha sido antes um grande opositor
de Cristo e de Sua cruz, e havia
mostrado sua oposição mediante
ferozes perseguições; não era para
ser muito surpreendente, portanto,
que quando se tornou em um discí-
pulo deste mesmo Jesus, a quem
havia perseguido, o fizesse de ma-
neira muito ardente e trouxesse to-
das suas faculdades ao serviço da
pregação de Cristo crucificado. Sua
conversão foi tão notável, tão com-
pleta e total, que é natural o ver
tão cheio de energia pela verdade
como antes havia sido seu violento
opositor.

Um homem tão íntegro como era
o apóstolo Paulo, tão completamen-
te capaz de concentrar todas suas
forças, e tão inteiramente entregue
à fé de Jesus, tinha provavelmente
que incorporar-se à Sua causa com
todo seu coração e sua alma e sua
força, e se propor a não saber nada
além de seu Senhor crucificado. Con-
tudo, não pensem que o apóstolo
era um homem que facilmente ab-
sorvia um só pensamento. Ele era,
acima da maioria dos homens, um
homem que raciocinava calma, judi-
ciosa, franca e prudentemente. Per-
cebia as implicações e as relações
das coisas e não dava importância Rev. Jefferson Batista Neres

aos assuntos triviais. Talvez ainda
mais além do que fosse perfeitamen-
te justificável, chegou a ser tudo
para todos, para de todos os modos
salvar a alguns e, portanto, qual-
quer determinação que tomava, a
tomava somente depois de consul-
tar com a sabedoria. Paulo não era
um fanático do tipo que pode ser
comparado a um touro que fecha
seus olhos e corre em linha reta ar-
riscadamente, sem ver nada do que
está a sua direita ou à sua esquer-
da; ele olhava com calma e quietu-
de tudo o que estava a seu derre-
dor e ainda que no final se lançasse
em linha reta para seu objetivo, o
fazia com seus olhos bem abertos,
sabendo perfeitamente o que esta-
va fazendo, crendo que fazia a me-
lhor e a mais sábia coisa em favor
da causa que queria promover.

Em Corinto, a palavra de ordem
ao apóstolo Paulo era pregar a cruz
em sua desnuda simplicidade. Em vez
de saber muitas coisas que não po-
diam conduzir ao tema principal, não
quis saber nada em Corinto, senão
a Jesus Cristo, e Ele crucificado.
Seria muito bom que a cultura e o
tão ostentado pensamento moder-
no chegasse à mesma conclusão.
Oxalá que não percamos a essên-
cia da mensagem cristã: pregar a
Cristo e este crucificado.

Extraído e adaptado do Sermão
nº 1264, pregado em 31 de dezembro
de 1875 pelo Rev. C. H. Spurgeon, no

Tabernáculo Metropolitano em
Newington – Inglaterra

“Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e
este crucificado” (1ª Coríntios 2:2)

Aniversariantes da Semana
09/11 Gabrielle Ribeiro Couto ...........................................................3374-9887
09/11 Douglas Armando Ferreira ......................................................9576-0025
09/11 Thiago Alves de Sales .............................................................8501-1481
11/11 Lucas Vidal Cardoso ...............................................................3357-2134
12/11 Primadete Neri Barros .............................................................3352-4137
14/11 Marcelie Comaccio dos Reis Oliveira ........................................3353-3294
14/11 Wendell Lúcio Mendes de Souza ...............................................3264-5869
14/11 Ana Paula Álvares Nazareth ....................................................8185-6379

ra, às 15 horas, Crisonéia; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Thiago e
Raíssa.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, dona Maria Gripe;
Sexta-feira, às 14h30, dona Hor-
mezinda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às
15 horas, Iago Souza; Sábado, às
16 horas, Reginaldo Oliveira.

Do Rev. Evando – Terça-feira,
às 15 horas, dona Romana; Terça-
feira, às 20 horas, Renato e sr. José
Nilo.

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.


