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Pastoral
A exaltação gloriosa do Redentor em Sua segunda

vinda para julgar o mundo

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 67:3-5
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 63
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
d) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. José Francelino

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 7:7-12
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 127

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

POSLÚDIO

O nosso Deus estabeleceu um dia em
que irá julgar o mundo com plena justi-
ça, por meio de Cristo Jesus. O Jesus que
foi humilhado, morto, ressuscitado, as-
cendido aos céus e que está assentado à
destra do Pai, um dia virá em toda a Sua
glória para julgar o mundo com justiça.
O Catecismo Maior de Westminster nos
ensina que a exaltação de Cristo consis-
te em quatro estágios: “1) Sua ressur-
reição dos mortos, 2) Sua ascensão aos
céus, 3) No assentar-se à mão direita do
Pai e 4) Sua segunda vinda para julgar o
mundo”. Em edições passadas, destaca-
mos sobre a Exaltação Gloriosa do Re-
dentor no assentar-se à mão direita do
Pai, hoje, por fim, trataremos da
Exaltação Gloriosa do Redentor em Sua
segunda vinda para julgar o mundo.

Quando observamos os es-
tágios da exaltação de Cristo,
podemos ver que dois são pas-
sados: a Sua ressurreição e a
Sua ascensão; Um é presente:
Ele está assentado à destra de
Deus o Pai; Outro diz respeito
ao futuro: a Sua segunda vin-
da para julgar o mundo.

O Último Dia será um dia diferente de
todos os outros dias. E será marcado por
vários eventos. Um desses eventos será
o juízo final. Nesse dia o supremo Juiz e
Legislador do universo, vestirá as mes-
mas roupas bordadas de majestade, como
o Pai e,  será exaltado sobremaneira ao
assentar-se no grande tribunal para jul-
gar. Como afirma o puritano Thomas
Watson: “Essa será a mais alta corte de
tribunal para julgamento que jamais exis-
tiu, onde não haverá mais apelação”.

Duas questões devem ser observa-
das com relação à exaltação gloriosa do
Redentor em Sua segunda vinda para
julgar o mundo:

1) Cristo julgará o mundo com
Justiça – Em justiça, isto é, de acordo
com a justa lei de Deus. Geerhardus Vos,
disse: “Pela primeira vez em toda a his-
tória da humanidade se dispensará jus-
tiça absoluta à raça humana”. Ele julgará
o mundo com justiça, dando a cada um
conforme o que mereceu, como afirma
Paulo aos coríntios: “Porque importa
que todos nós compareçamos peran- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

te o tribunal de Cristo, para que cada
um receba segundo o bem ou o mal
que tiver feito por meio do corpo”
(2ª Coríntios 5:10).

2) Cristo julgará todos os seres
humanos – Todos os seres humanos, os
que já morreram e os que estiveram vi-
vos, serão julgados. Tanto os justos como
os injustos comparecerão ao tribunal de
Cristo, Paulo deixa isso muito claro na
sua epístola aos romanos: “Pois todos
compareceremos perante o tribunal
de Deus” (Romanos 14:10).

a) Justos – Os justos serão julga-
dos, mas, não serão condenados. Paulo
também afirma: “Agora, pois, já ne-
nhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus” (Romanos 8:1).
Nesse glorioso dia todos os justos com-

parecerão diante do tribunal de
Cristo com firme confiança,
pois, todos seremos declarados
justos com base em nossa par-
ticipação na justiça de Cristo;

b) Injustos  – Todos os
ímpios serão julgados e con-
denados. Esse será um dia te-
nebroso e horripilante para os

que viveram na prática de pecado. Je-
sus julgará a todos com absoluta justiça
e não lhe restará outra alternativa a não
ser aplicar a sentença: “apartai-vos de
mim, malditos, para o fogo eter-
no...” (Mateus 25:41). Cristo julgará
Judas que o traiu, julgará Pilatos que o
condenou injustamente, julgará os sol-
dados que o chicotearam. Todos aque-
les que, sem compaixão, impuseram-lhe
humilhações públicas horríveis, culmi-
nando com a desumana crucificação,
também, dobrarão os seus joelhos pe-
rante o supremo, glorioso e exaltado
Juiz. Reis deixarão os seus tronos e vi-
rão até esse julgamento.

No dia do julgamento de todos os
homens, Cristo será sobremaneira exal-
tado. Para os ímpios será um dia de ter-
ror, no entanto, para o cristão, será um
dia de alegria e glória, pois, nesse dia
acontecerá a glorificação final da Igreja
e a consumação da obra redentora do
Verbo encarnado.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Diác. Wanderlúcio
e Débora; Quarta-feira, às 14h30,
Sr. Antônio e dona Francisca; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Diác. Lúcio e
Jeane.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 11 horas, dona Fátima Ro-
drigues; 14h30, dona Maria da Con-
ceição.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e vis itar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (Telefone: 3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-5160);
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); dona Maria Grippe; dona
Raquel de Melo; Gilsemar, irmão da
dona Vânia; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Rafaela, so-
brinha da Hélia; José Ferreira, ir-
mão dos Presbs. Israel, Ivo e
Ailton; Sr. Saul, esposo da dona
Alfa; dona Honorita Maria de Je-
sus, mãe Presb. Cícero; Sr. Natalí-
cio Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e dona Isabel.

“No dia do
julgamento de

todos os homens,
Cristo será

sobremaneira
exaltado

Aniversariantes da Semana
09/06 Nisia Divina de Araujo Valeriano ............................................ 3354-5671
09/06 Lita Lousan do Nascimento Poubel .........................................................
09/06 Maria Cristina Lima Ferreira Araujo ....................................... 3372-1831
09/06 Wesley Carneiro de Araujo .................................................... 3532-2174
10/06 Druzila Ramos de Mendonça ..................................................................
10/06 Odete Aranha Cavalcante ...................................................... 3354-5336
11/06 Marcos Augusto Cerqueira .....................................................................
12/06 Eliana Rodrigues Neves Pereira ............................................. 3356-2080
12/06 Matheus Aranha Breder ......................................................... 3532-3998
12/06 Mariângela Martins dos Reis ................................................... 1206-1981
13/06 Amélia Rodrigues da Silva ..................................................... 3354-2035
13/06 Bruna Dias de Oliveira...........................................................................
13/06 Heloysa Hermínia Andrade Ramos ......................................... 3353-3740
14/06 Eliete Keille Alves da Silva ..................................................... 3034-0056
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ENCONTRO DE CASAIS
“Que darei ao Senhor por to-

dos os seus benefícios para co-
migo?” (Salmo 116:12). No final de
semana, próximo passado, aconte-
ceu na cidade de Caldas Novas-GO,
o Encontro de Casais de nossa igre-
ja. Cinquenta casais participaram da
ministração da Palavra de Deus pelo
Rev. Saulo Carvalho, momentos de
orações, cânticos de louvor a Deus,
muita comunhão com os irmãos e
revitalização dos laços conjugais.
Foi um período importante de refri-
gério para todos os participantes.
Louvamos ao nosso bondoso Deus
pelos livramentos e pela maneira
como os trabalhos aconteceram.
Louvamos a Deus por todos os ir-
mãos que contribuíram para a reali-
zação desse Encontro, especial-
mente a Equipe de Casais que tra-
balhou ávida e arduamente em toda
logística do Encontro. Louvamos a
Deus pela contribuição do departa-
mento infantil no cuidado com as
crianças que ali estiveram. Cremos
que todo o esforço empreendido, no
Senhor, para edificação das famíli-
as da igreja é recompensador. À
Deus toda a glória.

VISITA FETRAM
Na Escola Dominical de hoje ha-

verá lições especiais para os homens
e as mulheres da nossa igreja. A Pa-
lestra para os homens será minis-
trada pela Federação do Trabalho
Masculino do nosso Presbitério –
FETRAM, no Salão Social. A lição para
as mulheres será ministrada pelo Rev.
Jefferson, na nave do templo. Em
virtude destas Classes Especiais,
hoje, os professores das classes dos
adultos estarão de folga.

REUNIÃO
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, no gabinete do Rev. Jefferson,
haverá uma breve reunião dos se-

cretários da Escola Dominical:
Presb. Saulo Resende e as irmãs
Evaniza, Carolina Rodrigues,
Valdivina, Rozadália, as superinten-
dentes da Escola Dominical.

CONSTRUÇÃO
Na semana passa foi iniciada a

edificação da nova secretaria, sala
de arquivo morto e uma sala multiuso,
todas anexas ao Salão Social do
nosso templo. Foi instalado um ta-
pume para isolar a área em constru-
ção. O acesso ao elevador será ape-
nas pela parte externa do templo.
Os irmãos obterão informações mais
precisas do acesso aos elevadores
com os nossos diáconos.

CASA CHEIA
“Oh! Como é bom e agradá-

vel viverem unidos os irmãos!”
(Salmo 133:1). Hoje, depois do culto
à noite, a “Casa Cheia” dos jovens
será na residência do Rev. Jefferson
e Carol, na CND 3, Lote 6, Aparta-
mento 1 – Taguatinga Norte, Tele-
fone: 3963-7922. Todos os jovens
e adolescentes estão convidados.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o pa-
triarca, pagou o dízimo tirado dos
melhores despojos”, (Hebreus
7:4). É indiscutível e visível as pró-
digas bênçãos materiais e financei-
ras de Deus em nossas famílias e em
nossa igreja. Deus é o dono do ouro
e da prata, todavia, a igreja vive
dos dízimos e das ofertas. Se toda
igreja fosse dizimista faríamos mais.
Louvamos a Deus pela fidelidade da
maioria, razão pela qual a nossa igreja
oferece todo suporte e conforto ne-
cessário para sustentação e promo-
ção dos nossos trabalhos: alimen-
tação, material didático, manuten-
ção dos equipamentos, salários, etc.
Que o Deus Provedor continue com

liturgia do Culto à Noite, Pais tra-
gam seus filhos às 18 horas; b) Es-
calas: BERÇÁRIO – Hoje: Lilian e
Luciana Rangel; Próximo domingo:
Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Pa-
trícia e Carolina Bezerra; Próximo
domingo: Rose e Janete Crivelaro;
MATERNAL 2 – Hoje: Jaciara Gon-
çalves e Karen Cerqueira (Lição 12);
Próximo domingo: Nyda e Sonia (Li-
ção 13). Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Culto Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos,
haverá Culto Mirim, para crianças de
4 a 11 anos. Próximo domingo: Culto
Infantil, Dirigentes: Évila Cavalcan-
te e Arthur Kishima; d) Juniores:
Hoje, os juniores participarão do cul-
to mirim;. e) Voluntários EBF: De-
vido à alteração do calendário es-
colar por causa da COPA, nossa Es-
cola Bíblica de Férias será nos dias
27, 28 e 29 de junho, das 14h30 às
17h30. Precisamos de uma equipe
para nos auxiliar. Seja um voluntá-
rio. Dê seu nome para o Diác.
Emanuel Araújo ou Ev. Ana Eliza; f)
Queridos Pais: As crianças que não
trouxerem Bíblias para as atividades
do Ministério da Infância retornarão
ao templo ou as Classes de Escola
Dominical onde os senhores estive-
rem para acompanharem a mensa-
gem 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 15/06. Classe I – dona Sônia;
Classe II – Presb. Saulo Dias; Clas-
se III – Presb. Kleber; Classe IV –
Presb. Sóstenes; Classe de Casais
– Rev. Jefferson; Classe de Jovens

– Fabrício; Classe de Adolescen-
tes – Kátia; Classe de Catecúme-
nos – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

15/06. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 8; Classe de
Casais, Lição nº 4; Classe de Jo-
vens, Lição nº 10; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 5.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Sem. Wilian.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes Aranha;

Próximo domingo: Presb. Israel
Fernandes.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann; Quarta-feira:
Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Ângelo e
Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio, Tiago

B., Thiago V., Antônio N., Emanoel.
Próxima semana: William, Lúcio,
Sandro, Ataliba, J.Francelino.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Solange; Próxi-

mo domingo: Alenir Borges e
Rosângela.



as Suas bênçãos repousadas sobre
os dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no
mural do Salão Social, semanal-
mente.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria própria de uma

filhinha querida e esperada, nasceu
em 27 de maio, a Isadora, filha do
casal, Felipe e Maria Rita e netinha
da Rose e Diác. Evandro. A estes
queridos, os nossos cumprimentos.
“Herança do Senhor são os fi-
lhos”, (Salmo 127:3).

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje o Rev. José Marcos estará,

na Escola Dominical da Congrega-
ção em Santa Maria e por ocasião
do Culto, na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, assistindo pasto-
ralmente aqueles irmãos.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do após-

tolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela pa-
lavra de Cristo”, (Romanos 10:17).
Cremos que Deus somente é conhe-
cido o suficiente para proporcionar
salvação ao eleito, por meio da fiel
pregação da Escritura. A distribui-
ção das “Biblinhas” é um meio efi-
caz para a difusão do evangelho.
Foram impressos 150.000 exempla-
res das “Biblinhas”. O material está
em um dos aparadores na saída do
nosso templo.

USO DAS INSTALAÇÕES
Informamos a todos os membros

da 2ª IPT que para usar as instala-
ções do templo é imprescindível a
verificação prévia junto ao Rev.
Jefferson, pois, a agenda da igreja
é muito dinâmica em virtude de suas
diversas atividades.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livro sobre O Futuro do

Calvinismo, o pastor e escritor
presbiteriano, Rev. Leandro Lima
questiona como anda o Calvinismo
nesses tempos pós-modernos?
Quais são suas probabilidades de
sobrevivência e expansão agora e
nos próximos anos, com todas as
transformações que a sociedade
mundial enfrenta? O autor busca
dizer o que o Calvinismo deveria ser
para continuar eficiente nesses dias
da pós-modernidade. De acordo com
o Rev. Leandro Lima: “em março
de 2009, a famosa revista mundial
Time listou as dez ideias que, se-
gundo a revista, estavam mudan-
do o mundo. O esforço do órgão
midiático foi o de coletar as ideias
variadas que estavam fazendo di-
ferença na cultura norte-america-
na dos tempos atuais e que possu-
em alcance global. Uma das ideias
listadas (a terceira), para a sur-
presa de muitos, foi o movimento
que está sendo chamado de novo
Calvinismo”.

BREVE CATECISMO
Pergunta 16: Caiu todo o gê-

nero humano pela primeira trans-
gressão de Adão? Resposta: Visto
que o pacto foi feito com Adão não
só para ele, mas também para sua
posteridade, todo gênero humano
que dele procede por geração ordi-
nária, pecou nele e caiu com ele na
sua primeira transgressão. Referên-
cias: Gênesis 1:28; Atos 17:26;
Romanos 5:12-14 e 1ª Coríntios
15:21-22.

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.

FALECIMENTO
Na última quarta-feira, próxima

passada, em Taguatinga-DF, aos 81
anos, em decorrência de diversos
problemas de saúde, faleceu o Sr.
Geraldo dos Santos, pai da nossa
querida irmã, Raquel Gonçalves. O
Rev. Jefferson participou do ofício
fúnebre. “O SENHOR o deu e o
SENHOR o tomou; bendito seja o
nome do SENHOR!” (Jó 1:21). Que
o Deus das consolações conforte
aos familiares enlutados.

ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a rique-

za, beleza e grandeza do Sermão
da Montanha. Nos evangelhos es-
tão sobressalentes as instruções
passadas por Cristo aos Seus discí-
pulos. É Ele quem sempre ensina,
em todo o tempo e lugar, circuns-
tâncias e momentos: no templo, nas
sinagogas, nas praias, nas estra-
das, nos lares, em público e em par-
ticular, nas reuniões íntimas e soci-
ais, operando milagres e incentivan-
do as pessoas ao redor. De acordo
com o Rev. Wilson de Souza Lopes,
destacado pastor e escritor presbi-
teriano, Cristo Jesus: “ao tomar os
conceitos da Lei, imprime aquela
atualidade que Seu ensino lhe im-
põe para, em seguida, aprofundar
seu significado, reinterpretando a
visão conceitual da Lei e vergas-
tando o formalismo, o legalismo e
o ritualismo farisaicos, demonstran-
do o dogmatismo da vida exterior,
pois, o Reino de Deus está voltado
para a vida interior, comprometida
com o Deus vivo e manifestada nos
valores espirituais que permane-
cem”. Portanto, convictos da im-
portância dos ensinamentos de nos-
so Senhor Jesus Cristo, vamos par-
ticipar do Estudo no Sermão do Mon-
te que, nesta quarta-feira, às 20
horas, será ministrado pelo Rev. José
Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
“Ora, naqueles dias, multipli-

cando-se o número dos discípu-
los, houve murmuração dos
helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam
sendo esquecidas na distribuição
diária. Então, os doze convoca-
ram a comunidade dos discípu-
los e disseram: Não é razoável
que nós abandonemos a palavra
de Deus para servir às mesas.
Mas, irmãos, escolhei dentre vós
sete homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedo-
ria, aos quais encarregaremos
deste serviço; e, quanto a nós,
nos consagraremos à oração e ao
ministério da palavra” (Atos 6:1-
4). De acordo com o Rev. Harry
Reeder, pastor e escritor estaduni-
dense dos nossos dias: “A oração
era tão importante para os funda-
dores da igreja e tão fundamental
para o sucesso dela que eles esta-
vam determinados a não se sepa-
rar dela, nem mesmo por causa de
outros ministérios bons e necessá-
rios. Porém, hoje, em nossas igre-
jas, com frequência qualquer ou-
tro ministério tem prioridade sobre
a oração. Uma igreja pode até ter
um líder carismático ou programas
engenhosos, mas é ineficaz porque
parou de orar. Por outro lado, a
igreja que se compromete com a
oração, não importa o quanto às
circunstâncias se tornem ruins,
pode ser renovada e reedificada
pelo poder do Espírito Santo”. Ten-
do em vista a relevância da prática
da oração vamos todos participar
da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela SAF,
irmã Eliana Pereira.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

na sala do culto mirim, após a Esco-
la Dominical; e, participação na
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Pastoral
A exaltação gloriosa do Redentor em Sua segunda

vinda para julgar o mundo

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 67:3-5
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 63
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
d) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. José Francelino

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 7:7-12
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 127

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

POSLÚDIO

O nosso Deus estabeleceu um dia em
que irá julgar o mundo com plena justi-
ça, por meio de Cristo Jesus. O Jesus que
foi humilhado, morto, ressuscitado, as-
cendido aos céus e que está assentado à
destra do Pai, um dia virá em toda a Sua
glória para julgar o mundo com justiça.
O Catecismo Maior de Westminster nos
ensina que a exaltação de Cristo consis-
te em quatro estágios: “1) Sua ressur-
reição dos mortos, 2) Sua ascensão aos
céus, 3) No assentar-se à mão direita do
Pai e 4) Sua segunda vinda para julgar o
mundo”. Em edições passadas, destaca-
mos sobre a Exaltação Gloriosa do Re-
dentor no assentar-se à mão direita do
Pai, hoje, por fim, trataremos da
Exaltação Gloriosa do Redentor em Sua
segunda vinda para julgar o mundo.

Quando observamos os es-
tágios da exaltação de Cristo,
podemos ver que dois são pas-
sados: a Sua ressurreição e a
Sua ascensão; Um é presente:
Ele está assentado à destra de
Deus o Pai; Outro diz respeito
ao futuro: a Sua segunda vin-
da para julgar o mundo.

O Último Dia será um dia diferente de
todos os outros dias. E será marcado por
vários eventos. Um desses eventos será
o juízo final. Nesse dia o supremo Juiz e
Legislador do universo, vestirá as mes-
mas roupas bordadas de majestade, como
o Pai e,  será exaltado sobremaneira ao
assentar-se no grande tribunal para jul-
gar. Como afirma o puritano Thomas
Watson: “Essa será a mais alta corte de
tribunal para julgamento que jamais exis-
tiu, onde não haverá mais apelação”.

Duas questões devem ser observa-
das com relação à exaltação gloriosa do
Redentor em Sua segunda vinda para
julgar o mundo:

1) Cristo julgará o mundo com
Justiça – Em justiça, isto é, de acordo
com a justa lei de Deus. Geerhardus Vos,
disse: “Pela primeira vez em toda a his-
tória da humanidade se dispensará jus-
tiça absoluta à raça humana”. Ele julgará
o mundo com justiça, dando a cada um
conforme o que mereceu, como afirma
Paulo aos coríntios: “Porque importa
que todos nós compareçamos peran- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

te o tribunal de Cristo, para que cada
um receba segundo o bem ou o mal
que tiver feito por meio do corpo”
(2ª Coríntios 5:10).

2) Cristo julgará todos os seres
humanos – Todos os seres humanos, os
que já morreram e os que estiveram vi-
vos, serão julgados. Tanto os justos como
os injustos comparecerão ao tribunal de
Cristo, Paulo deixa isso muito claro na
sua epístola aos romanos: “Pois todos
compareceremos perante o tribunal
de Deus” (Romanos 14:10).

a) Justos – Os justos serão julga-
dos, mas, não serão condenados. Paulo
também afirma: “Agora, pois, já ne-
nhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus” (Romanos 8:1).
Nesse glorioso dia todos os justos com-

parecerão diante do tribunal de
Cristo com firme confiança,
pois, todos seremos declarados
justos com base em nossa par-
ticipação na justiça de Cristo;

b) Injustos  – Todos os
ímpios serão julgados e con-
denados. Esse será um dia te-
nebroso e horripilante para os

que viveram na prática de pecado. Je-
sus julgará a todos com absoluta justiça
e não lhe restará outra alternativa a não
ser aplicar a sentença: “apartai-vos de
mim, malditos, para o fogo eter-
no...” (Mateus 25:41). Cristo julgará
Judas que o traiu, julgará Pilatos que o
condenou injustamente, julgará os sol-
dados que o chicotearam. Todos aque-
les que, sem compaixão, impuseram-lhe
humilhações públicas horríveis, culmi-
nando com a desumana crucificação,
também, dobrarão os seus joelhos pe-
rante o supremo, glorioso e exaltado
Juiz. Reis deixarão os seus tronos e vi-
rão até esse julgamento.

No dia do julgamento de todos os
homens, Cristo será sobremaneira exal-
tado. Para os ímpios será um dia de ter-
ror, no entanto, para o cristão, será um
dia de alegria e glória, pois, nesse dia
acontecerá a glorificação final da Igreja
e a consumação da obra redentora do
Verbo encarnado.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Diác. Wanderlúcio
e Débora; Quarta-feira, às 14h30,
Sr. Antônio e dona Francisca; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Diác. Lúcio e
Jeane.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 11 horas, dona Fátima Ro-
drigues; 14h30, dona Maria da Con-
ceição.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e vis itar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (Telefone: 3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-5160);
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); dona Maria Grippe; dona
Raquel de Melo; Gilsemar, irmão da
dona Vânia; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Rafaela, so-
brinha da Hélia; José Ferreira, ir-
mão dos Presbs. Israel, Ivo e
Ailton; Sr. Saul, esposo da dona
Alfa; dona Honorita Maria de Je-
sus, mãe Presb. Cícero; Sr. Natalí-
cio Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e dona Isabel.

“No dia do
julgamento de

todos os homens,
Cristo será

sobremaneira
exaltado

Aniversariantes da Semana
09/06 Nisia Divina de Araujo Valeriano ............................................ 3354-5671
09/06 Lita Lousan do Nascimento Poubel .........................................................
09/06 Maria Cristina Lima Ferreira Araujo ....................................... 3372-1831
09/06 Wesley Carneiro de Araujo .................................................... 3532-2174
10/06 Druzila Ramos de Mendonça ..................................................................
10/06 Odete Aranha Cavalcante ...................................................... 3354-5336
11/06 Marcos Augusto Cerqueira .....................................................................
12/06 Eliana Rodrigues Neves Pereira ............................................. 3356-2080
12/06 Matheus Aranha Breder ......................................................... 3532-3998
12/06 Mariângela Martins dos Reis ................................................... 1206-1981
13/06 Amélia Rodrigues da Silva ..................................................... 3354-2035
13/06 Bruna Dias de Oliveira...........................................................................
13/06 Heloysa Hermínia Andrade Ramos ......................................... 3353-3740
14/06 Eliete Keille Alves da Silva ..................................................... 3034-0056

ENCONTRO DE CASAIS
“Que darei ao Senhor por to-

dos os seus benefícios para co-
migo?” (Salmo 116:12). No final de
semana, próximo passado, aconte-
ceu na cidade de Caldas Novas-GO,
o Encontro de Casais de nossa igre-
ja. Cinquenta casais participaram da
ministração da Palavra de Deus pelo
Rev. Saulo Carvalho, momentos de
orações, cânticos de louvor a Deus,
muita comunhão com os irmãos e
revitalização dos laços conjugais.
Foi um período importante de refri-
gério para todos os participantes.
Louvamos ao nosso bondoso Deus
pelos livramentos e pela maneira
como os trabalhos aconteceram.
Louvamos a Deus por todos os ir-
mãos que contribuíram para a reali-
zação desse Encontro, especial-
mente a Equipe de Casais que tra-
balhou ávida e arduamente em toda
logística do Encontro. Louvamos a
Deus pela contribuição do departa-
mento infantil no cuidado com as
crianças que ali estiveram. Cremos
que todo o esforço empreendido, no
Senhor, para edificação das famíli-
as da igreja é recompensador. À
Deus toda a glória.

VISITA FETRAM
Na Escola Dominical de hoje ha-

verá lições especiais para os homens
e as mulheres da nossa igreja. A Pa-
lestra para os homens será minis-
trada pela Federação do Trabalho
Masculino do nosso Presbitério –
FETRAM, no Salão Social. A lição para
as mulheres será ministrada pelo Rev.
Jefferson, na nave do templo. Em
virtude destas Classes Especiais,
hoje, os professores das classes dos
adultos estarão de folga.

REUNIÃO
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, no gabinete do Rev. Jefferson,
haverá uma breve reunião dos se-

cretários da Escola Dominical:
Presb. Saulo Resende e as irmãs
Evaniza, Carolina Rodrigues,
Valdivina, Rozadália, as superinten-
dentes da Escola Dominical.

CONSTRUÇÃO
Na semana passa foi iniciada a

edificação da nova secretaria, sala
de arquivo morto e uma sala multiuso,
todas anexas ao Salão Social do
nosso templo. Foi instalado um ta-
pume para isolar a área em constru-
ção. O acesso ao elevador será ape-
nas pela parte externa do templo.
Os irmãos obterão informações mais
precisas do acesso aos elevadores
com os nossos diáconos.

CASA CHEIA
“Oh! Como é bom e agradá-

vel viverem unidos os irmãos!”
(Salmo 133:1). Hoje, depois do culto
à noite, a “Casa Cheia” dos jovens
será na residência do Rev. Jefferson
e Carol, na CND 3, Lote 6, Aparta-
mento 1 – Taguatinga Norte, Tele-
fone: 3963-7922. Todos os jovens
e adolescentes estão convidados.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o pa-
triarca, pagou o dízimo tirado dos
melhores despojos”, (Hebreus
7:4). É indiscutível e visível as pró-
digas bênçãos materiais e financei-
ras de Deus em nossas famílias e em
nossa igreja. Deus é o dono do ouro
e da prata, todavia, a igreja vive
dos dízimos e das ofertas. Se toda
igreja fosse dizimista faríamos mais.
Louvamos a Deus pela fidelidade da
maioria, razão pela qual a nossa igreja
oferece todo suporte e conforto ne-
cessário para sustentação e promo-
ção dos nossos trabalhos: alimen-
tação, material didático, manuten-
ção dos equipamentos, salários, etc.
Que o Deus Provedor continue com

liturgia do Culto à Noite, Pais tra-
gam seus filhos às 18 horas; b) Es-
calas: BERÇÁRIO – Hoje: Lilian e
Luciana Rangel; Próximo domingo:
Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Pa-
trícia e Carolina Bezerra; Próximo
domingo: Rose e Janete Crivelaro;
MATERNAL 2 – Hoje: Jaciara Gon-
çalves e Karen Cerqueira (Lição 12);
Próximo domingo: Nyda e Sonia (Li-
ção 13). Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Culto Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos,
haverá Culto Mirim, para crianças de
4 a 11 anos. Próximo domingo: Culto
Infantil, Dirigentes: Évila Cavalcan-
te e Arthur Kishima; d) Juniores:
Hoje, os juniores participarão do cul-
to mirim;. e) Voluntários EBF: De-
vido à alteração do calendário es-
colar por causa da COPA, nossa Es-
cola Bíblica de Férias será nos dias
27, 28 e 29 de junho, das 14h30 às
17h30. Precisamos de uma equipe
para nos auxiliar. Seja um voluntá-
rio. Dê seu nome para o Diác.
Emanuel Araújo ou Ev. Ana Eliza; f)
Queridos Pais: As crianças que não
trouxerem Bíblias para as atividades
do Ministério da Infância retornarão
ao templo ou as Classes de Escola
Dominical onde os senhores estive-
rem para acompanharem a mensa-
gem 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 15/06. Classe I – dona Sônia;
Classe II – Presb. Saulo Dias; Clas-
se III – Presb. Kleber; Classe IV –
Presb. Sóstenes; Classe de Casais
– Rev. Jefferson; Classe de Jovens

– Fabrício; Classe de Adolescen-
tes – Kátia; Classe de Catecúme-
nos – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

15/06. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 8; Classe de
Casais, Lição nº 4; Classe de Jo-
vens, Lição nº 10; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 5.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Sem. Wilian.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes Aranha;

Próximo domingo: Presb. Israel
Fernandes.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann; Quarta-feira:
Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Ângelo e
Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio, Tiago

B., Thiago V., Antônio N., Emanoel.
Próxima semana: William, Lúcio,
Sandro, Ataliba, J.Francelino.

CHAZINHO
Hoje: Noraci e Solange; Próxi-

mo domingo: Alenir Borges e
Rosângela.



Pastoral
A exaltação gloriosa do Redentor em Sua segunda

vinda para julgar o mundo

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 67:3-5
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 63
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
d) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. José Francelino

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 7:7-12
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 127

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

POSLÚDIO

O nosso Deus estabeleceu um dia em
que irá julgar o mundo com plena justi-
ça, por meio de Cristo Jesus. O Jesus que
foi humilhado, morto, ressuscitado, as-
cendido aos céus e que está assentado à
destra do Pai, um dia virá em toda a Sua
glória para julgar o mundo com justiça.
O Catecismo Maior de Westminster nos
ensina que a exaltação de Cristo consis-
te em quatro estágios: “1) Sua ressur-
reição dos mortos, 2) Sua ascensão aos
céus, 3) No assentar-se à mão direita do
Pai e 4) Sua segunda vinda para julgar o
mundo”. Em edições passadas, destaca-
mos sobre a Exaltação Gloriosa do Re-
dentor no assentar-se à mão direita do
Pai, hoje, por fim, trataremos da
Exaltação Gloriosa do Redentor em Sua
segunda vinda para julgar o mundo.

Quando observamos os es-
tágios da exaltação de Cristo,
podemos ver que dois são pas-
sados: a Sua ressurreição e a
Sua ascensão; Um é presente:
Ele está assentado à destra de
Deus o Pai; Outro diz respeito
ao futuro: a Sua segunda vin-
da para julgar o mundo.

O Último Dia será um dia diferente de
todos os outros dias. E será marcado por
vários eventos. Um desses eventos será
o juízo final. Nesse dia o supremo Juiz e
Legislador do universo, vestirá as mes-
mas roupas bordadas de majestade, como
o Pai e,  será exaltado sobremaneira ao
assentar-se no grande tribunal para jul-
gar. Como afirma o puritano Thomas
Watson: “Essa será a mais alta corte de
tribunal para julgamento que jamais exis-
tiu, onde não haverá mais apelação”.

Duas questões devem ser observa-
das com relação à exaltação gloriosa do
Redentor em Sua segunda vinda para
julgar o mundo:

1) Cristo julgará o mundo com
Justiça – Em justiça, isto é, de acordo
com a justa lei de Deus. Geerhardus Vos,
disse: “Pela primeira vez em toda a his-
tória da humanidade se dispensará jus-
tiça absoluta à raça humana”. Ele julgará
o mundo com justiça, dando a cada um
conforme o que mereceu, como afirma
Paulo aos coríntios: “Porque importa
que todos nós compareçamos peran- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

te o tribunal de Cristo, para que cada
um receba segundo o bem ou o mal
que tiver feito por meio do corpo”
(2ª Coríntios 5:10).

2) Cristo julgará todos os seres
humanos – Todos os seres humanos, os
que já morreram e os que estiveram vi-
vos, serão julgados. Tanto os justos como
os injustos comparecerão ao tribunal de
Cristo, Paulo deixa isso muito claro na
sua epístola aos romanos: “Pois todos
compareceremos perante o tribunal
de Deus” (Romanos 14:10).

a) Justos – Os justos serão julga-
dos, mas, não serão condenados. Paulo
também afirma: “Agora, pois, já ne-
nhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus” (Romanos 8:1).
Nesse glorioso dia todos os justos com-

parecerão diante do tribunal de
Cristo com firme confiança,
pois, todos seremos declarados
justos com base em nossa par-
ticipação na justiça de Cristo;

b) Injustos  – Todos os
ímpios serão julgados e con-
denados. Esse será um dia te-
nebroso e horripilante para os

que viveram na prática de pecado. Je-
sus julgará a todos com absoluta justiça
e não lhe restará outra alternativa a não
ser aplicar a sentença: “apartai-vos de
mim, malditos, para o fogo eter-
no...” (Mateus 25:41). Cristo julgará
Judas que o traiu, julgará Pilatos que o
condenou injustamente, julgará os sol-
dados que o chicotearam. Todos aque-
les que, sem compaixão, impuseram-lhe
humilhações públicas horríveis, culmi-
nando com a desumana crucificação,
também, dobrarão os seus joelhos pe-
rante o supremo, glorioso e exaltado
Juiz. Reis deixarão os seus tronos e vi-
rão até esse julgamento.

No dia do julgamento de todos os
homens, Cristo será sobremaneira exal-
tado. Para os ímpios será um dia de ter-
ror, no entanto, para o cristão, será um
dia de alegria e glória, pois, nesse dia
acontecerá a glorificação final da Igreja
e a consumação da obra redentora do
Verbo encarnado.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Diác. Wanderlúcio
e Débora; Quarta-feira, às 14h30,
Sr. Antônio e dona Francisca; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Diác. Lúcio e
Jeane.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 11 horas, dona Fátima Ro-
drigues; 14h30, dona Maria da Con-
ceição.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e vis itar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (Telefone: 3532-
2595); Patrícia Vieira (3358-5160);
dona Terezinha Queiroz (3354-
5079); dona Maria Grippe; dona
Raquel de Melo; Gilsemar, irmão da
dona Vânia; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Rafaela, so-
brinha da Hélia; José Ferreira, ir-
mão dos Presbs. Israel, Ivo e
Ailton; Sr. Saul, esposo da dona
Alfa; dona Honorita Maria de Je-
sus, mãe Presb. Cícero; Sr. Natalí-
cio Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e dona Isabel.

“No dia do
julgamento de

todos os homens,
Cristo será

sobremaneira
exaltado
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