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José Cláudio de Andrade ............. 3397-5129
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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
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Domingo: ...................... Escola Dominical, às 9 horas; Culto Solene, às 18h30

ADMINISTRADOR DA IGREJA
Presb. Eliezer ................................................................................... 8139-1069
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Pastoral
A providência de Deus para com Seus servos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 72:18-19
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 86:11
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. Demetrius Nery
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 1ª Pedro 5:8-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Porque Ele Vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Existem duas maneiras pelas
quais Deus Se revela a nós – pela
Sua Palavra e pelas Suas obras. A
grande glória das obras de Deus na
criação e na providência é que elas
confirmam o que Ele disse em Sua
Palavra escrita.

Ocasiona grande alegria obser-
var a providência de Deus para com
Seus servos. Sua providência não
somente os conduz ao céu, como
também traz muito para suas almas
enquanto caminham para lá. O
sapientíssimo Deus esta providenci-
almente guiando tudo ao porto do
Seu louvor e à felicidade do Seu
povo, mesmo quan-
do o mundo todo está
muito ocupado em
manobrar as velas e
manejar os remos em
sentido oposto. Quão
grande prazer é ver
como o mundo reali-
za os propósitos de Deus mesmo
opondo-se a eles, e engrandece Sua
Igreja dispersando-a.

Há algumas alegrias na vida cristã
que são muito maravilhosas para
serem descritas. Entre elas estão
os prazeres de estudar a providên-
cia da própria experiência do cris-
tão. Tente você mesmo, ‘’Clama-
rei ao Deus altíssimo, ao Deus
que por mim tudo executa’’ (Sal-
mo 57:2).

Quando Davi fez a oração citada
acima, ele estava em perigo de ser
morto pelo rei Saul (1º Samuel 24:1-
2). Deus respondeu ao seu pedido,
livrando-o do perigo. Deus sempre
responde as orações de Seus filhos.
Este cuidado de Deus em todas as
áreas da nossa vida, tanto nas coi- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

sas pequenas como nas grandes, nós
chamamos “providência”. A experiên-
cia que Davi teve da operação de
Deus com ele no passado, deu-lhe
esperança no presente e coragem
para clamar por socorro em sua afli-
ção. Da mesma maneira, em nossos
dias, os cristãos devem pensar no
modo em que Deus cuidou deles no
passado, a fim de que sua fé e es-
perança sejam fortalecidas.

Mas o povo de Deus não pode
compreender tudo que lhe acontece
no caminho para o céu. Embora Pedro
não soubesse o que lhe acontecia
quando Cristo lavou seus pés, ele con-

fiou no que lhe foi dito,
isto é, que tudo se fa-
ria claro mais tarde
(João 13:7). Quando
chegarmos ao céu,
veremos não apenas
que é um lindo lugar,
mas também veremos

a beleza do caminho pelo qual vie-
mos. É como ver as diferentes partes
de um relógio. Primeiro, nós vemos to-
das as peças separadas, e a seguir o
relógio montado, onde cada parte fun-
ciona juntamente com todas as ou-
tras. Quão belo será ver, de uma só
vez, todo o plano da providência e a
razão exata para cada ato de Deus.
Apesar de nossa visão presente ser
tão pobre comparada com aquela que
teremos no céu, ainda há tanta do-
çura nela que posso chamá-la de “um
pouco do céu’’.

Extraído e adaptado do livro:
Se Deus Quiser – John Flavel

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,

Tiago B., Thiago V., Antônio N.,
Emanoel. Próxima semana:
William, Ataliba, J. Francelino, Lú-
cio, Sandro.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domin-

go:  SAF.

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 (Telefone:
3532-2595); Patrícia Vieira
(3358-5160); dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona Ma-
ria Grippe; dona Raquel de Melo;
Gilsemar, irmão da dona Vânia;
Cícero Viana, t io 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; Sr. Natal ício
Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da
dona Dete e dona Isabel; dona
Maria Rita Pereira e seu pai, Sr.
Jason Pereira Sousa; Presb. Se-
bastião Barros; Seminarista Levi
da 3ª IPT; dona Eliane Nunes,
irmã da dona Sueli.

“Quão grande prazer é ver
como o mundo realiza os

propósitos de Deus mesmo
opondo-se a eles, e

engrandece Sua Igreja
dispersando-a”

Aniversariantes da Semana
06/07 Ketlen Lorrane F. de Assunção ............................................... 8424-8464
06/07 Noraci Bastos de Araújo ........................................................ 3475-3585
06/07 Luzia de Araújo Resende ....................................................... 3355-6604
07/07 Sheylla Kioymi Nogueira ........................................................ 3039-5583
07/07 Nadir Gonçalves Afonso dos Santos ......................................... 335-9004
07/07 Felipe Ferreira de Assunção ................................................... 8424-8464
10/07 Hévila Ramos de Oliveira ...................................................... 3597-2149
10/07 Alberto Martins de Almeida Neto ............................................ 9268-2779
10/07 Ivonete Lopes Cavalcante de Sousa ...................................... 3353-4121
10/07 Dayseanne Melo Rios de Cerqueira ........................................ 3352-8881
10/07 Arthur Couto Kishima ............................................................ 3034-0592
12/07 Djalma da Silva Calaça ......................................................... 3397-1373

“Clamarei ao altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa’’
(Salmo 57:2)
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EVANGELISMO NA COPA
Louvamos a Deus pela inciativa

da CNHP para a evangelização na
Copa do Mundo que está ocorren-
do em nosso país. Nas primeiras
ações evangelísticas em Brasília,
a nossa igreja participou de forma
expressiva. O objetivo é distribuir
200 mil “Biblinhas”. A próxima ação
acontecerá no dia 12 de julho,
saída da porta do templo da 2ª IPT,
às 12h30. É bom ressaltar que não
se trata de uma ação isolada e ex-
clusiva da UPH, mas de toda a fa-
mília presbiteriana, excetuando as
crianças: homens, mulheres, jo-
vens e adolescentes. Toda a igre-
ja está convocada a orar e parti-
cipar deste importante e histórico
trabalho.

OFICINA DORCAS
Informamos a todas as irmãs da

Oficina Dorcas que a sua 10ª Via-
gem irá acontecer de 12 a 19 de
agosto deste ano, em Porto de Ga-
linhas-PE, no Porto de Galinhas Praia
Hotel. Toda a igreja está convidada
para participar. As inscrições pode-
rão ser efetuadas com a irmã dona
Marilene, até hoje – telefone 8145-
6506.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um sublime privi-

légio para o crente. Por ser um meio
de graça, o cristão é alimentado es-
piritualmente quando participa dig-
namente. Hoje, no culto à noite ce-
lebraremos a Ceia do Senhor: “Exa-
mine-se, pois, o homem a si
mesmo, e, assim, coma do pão,
e beba do cálice” (1ª Coríntios
11:28).

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova

secretaria, sala de arquivo morto
e uma sala multiuso, todas ane-
xas ao Salão Social do nosso tem-
plo está em andamento. Alertamos

os irmãos que precisam acessar o
templo pelo elevador a se aten-
tarem para as depressões do piso.
Solicitamos aos pais que impeçam
seus filhos de circularem na cons-
trução para evitar acidentes. Os
senhores obterão informações
mais precisas com os nossos
diáconos.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRA
Em sua última reunião, confor-

me preceitua o Art. 4º, § 2º, alínea
“a”, dos Estatutos desta igreja, o
Conselho decidiu convocar a As-
sembleia Geral, para se reunir
extraordináriamente, no dia 20 de
julho de 2014, às 9 horas, em nos-
so templo, para eleição de pastor.
Vamos orar suplicando que a von-
tade de Deus prevaleça em todo
esse processo.

CATECÚMENOS
Em agosto daremos início à

nova temporada da Classe de Ca-
tecúmenos. Portanto, os irmãos
oriundos de outra denominação e
que já foram recebidos pelo Con-
selho, e os que desejarem realizar
a sua pública profissão de fé de-
verão participar desta classe. As
matrículas poderão ser efetuadas
com os secretários da Escola Do-
minical.

REV. JEFFERSON
Desde sexta-feira, próxima pas-

sada, o Rev. Jefferson retornou às
suas atividades. Desejamos as
auspiciosas bênçãos de Deus no de-
senvolvimento de seu trabalho.

REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, o Rev. José Marcos es-

tará na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoralmente
aqueles irmãos; b) A partir de ter-
ça-feira, próxima o Rev. José Mar-
cos e sua família estarão em via-
gem de férias.

cia da prática da oração vamos to-
dos participar da reunião de ora-
ções que nesta quarta-feira será
dirigida pela irmã Evaniza.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, não
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SEMINARISTA WILIAN
A partir de terça-feira, próxima

o seminarista Wilian e sua família es-
tarão em gozo de férias.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o
patriarca, 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 fideli-
dade da maioria, razão pela qual a
nossa igreja oferece todo suporte e
conforto necessário para sustenta-
ção e promoção dos nossos traba-
lhos: alimentação, material didáti-
co, manutenção dos equipamentos,
salários, etc. Que o Deus Provedor
continue com as Suas bênçãos re-
pousadas 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.

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.

CORAL CANTARES EM DESCANSO
Durante o mês de julho, com ex-

ceção do primeiro domingo, o Coral
Cantares estará de férias. É muito
justo e necessário o descanso dos
coristas. Portanto, todos só volta-
rão às suas atividades no mês de
agosto. A todos os coristas um bom
descanso.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Se Deus Quiser, Este livro é

uma versão abreviada e simplificada
do livro originalmente intitulado
“Conduta Divina ou o Mistério da
Providência”, foi publicado em 1677
por John Flavel. Este livro trata so-
bre a providência de Deus. Nele John
Flavel nos ajuda a compreender o
modo como Deus cuida providenci-
almente de Seus servos. Todos os
cristãos deveriam lê-lo. A nossa
pastoral de hoje é a introdução des-
te livro. John Flavel nasceu no ano
1628, filho de um ministro do evan-
gelho que faleceu na prisão por cau-
sa do seu inconformismo com o
anglicanismo daquela época. Em
1656, após ter sido educado na
University College, Oxford, Flavel foi
convidado a tornar-se pastor de
uma igreja em Dartmouth, Devon,
onde passou a maior parte da sua
vida. Este livro pode ser encontra-
do na Editora PES.

UMP
Os jovens eadolescentes, estão

convidados a participar de uma pro-
gramação em comemoração ao Dia
do Amigo, com o seguinte tema:
NOITE DO AMIGO, no dia 19/07,
sábado, às 20 horas. Haverá prega-
ção da Palavra, cânticos, um delici-
oso jantar e momentos de diversão.
Participe e traga também um amigo
não crente. “Como o óleo e o per-
fume alegram o coração, assim,
o amigo encontra doçura no con-
selho cordial” (Provérbios 27:9).

BREVE CATECISMO
Pergunta 20: Deixou Deus todo

o gênero humano perecer no esta-
do de pecado e miséria? Respos-
ta: Tendo Deus, unicamente pela sua
boa vontade desde toda a eterni-
dade, escolhido alguns para a vida
eterna, entrou com eles em um pac-
to de graça, para livrá-los do esta-
do de pecado e miséria, e trazer a
um estado de salvação por meio de
um Redentor. Referências: Efésios
1:4; Tito 1:2; 3:4-7; João 17:6.

DISQUE PAZ
Por dificuldades operacionais, o

Disque Paz continua fora do ar. Es-
ses transtornos serão solucionados
em breve.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

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

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, como se deve orar que, nesta
quarta-feira, às 20 horas, será mi-
nistrado pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
“Ora, naqueles dias, multiplican-

do-se o número dos discípulos, hou-
ve murmuração dos helenistas con-
tra os hebreus, porque as viúvas
deles estavam sendo esquecidas na
distribuição diária. Então, os doze
convocaram a comunidade dos dis-
cípulos 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 sabedoria, aos quais
encarregaremos deste serviço; e,
quanto a nós, nos consagrare-
mos à oração e ao ministério da
palavra” (Atos 6:1-4). De acordo
com o Rev. Harry Reeder, pastor e
escritor estadunidense dos nossos
dias: “A oração era tão importante
para os fundadores da igreja e tão
fundamental para o sucesso dela
que eles estavam determinados a
não se separar dela, nem mesmo
por causa de outros ministérios
bons e necessários. Porém, hoje,
em nossas igrejas, com frequência
qualquer outro ministério tem prio-
ridade 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 com-
promete com a oração, não impor-
ta o quanto as circunstâncias se
tornem ruins, pode ser renovada e
reedificada pelo poder do Espírito
Santo”. Tendo em vista a relevân-
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Pastoral
A providência de Deus para com Seus servos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 72:18-19
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 86:11
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. Demetrius Nery
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 1ª Pedro 5:8-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Porque Ele Vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Existem duas maneiras pelas
quais Deus Se revela a nós – pela
Sua Palavra e pelas Suas obras. A
grande glória das obras de Deus na
criação e na providência é que elas
confirmam o que Ele disse em Sua
Palavra escrita.

Ocasiona grande alegria obser-
var a providência de Deus para com
Seus servos. Sua providência não
somente os conduz ao céu, como
também traz muito para suas almas
enquanto caminham para lá. O
sapientíssimo Deus esta providenci-
almente guiando tudo ao porto do
Seu louvor e à felicidade do Seu
povo, mesmo quan-
do o mundo todo está
muito ocupado em
manobrar as velas e
manejar os remos em
sentido oposto. Quão
grande prazer é ver
como o mundo reali-
za os propósitos de Deus mesmo
opondo-se a eles, e engrandece Sua
Igreja dispersando-a.

Há algumas alegrias na vida cristã
que são muito maravilhosas para
serem descritas. Entre elas estão
os prazeres de estudar a providên-
cia da própria experiência do cris-
tão. Tente você mesmo, ‘’Clama-
rei ao Deus altíssimo, ao Deus
que por mim tudo executa’’ (Sal-
mo 57:2).

Quando Davi fez a oração citada
acima, ele estava em perigo de ser
morto pelo rei Saul (1º Samuel 24:1-
2). Deus respondeu ao seu pedido,
livrando-o do perigo. Deus sempre
responde as orações de Seus filhos.
Este cuidado de Deus em todas as
áreas da nossa vida, tanto nas coi- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

sas pequenas como nas grandes, nós
chamamos “providência”. A experiên-
cia que Davi teve da operação de
Deus com ele no passado, deu-lhe
esperança no presente e coragem
para clamar por socorro em sua afli-
ção. Da mesma maneira, em nossos
dias, os cristãos devem pensar no
modo em que Deus cuidou deles no
passado, a fim de que sua fé e es-
perança sejam fortalecidas.

Mas o povo de Deus não pode
compreender tudo que lhe acontece
no caminho para o céu. Embora Pedro
não soubesse o que lhe acontecia
quando Cristo lavou seus pés, ele con-

fiou no que lhe foi dito,
isto é, que tudo se fa-
ria claro mais tarde
(João 13:7). Quando
chegarmos ao céu,
veremos não apenas
que é um lindo lugar,
mas também veremos

a beleza do caminho pelo qual vie-
mos. É como ver as diferentes partes
de um relógio. Primeiro, nós vemos to-
das as peças separadas, e a seguir o
relógio montado, onde cada parte fun-
ciona juntamente com todas as ou-
tras. Quão belo será ver, de uma só
vez, todo o plano da providência e a
razão exata para cada ato de Deus.
Apesar de nossa visão presente ser
tão pobre comparada com aquela que
teremos no céu, ainda há tanta do-
çura nela que posso chamá-la de “um
pouco do céu’’.

Extraído e adaptado do livro:
Se Deus Quiser – John Flavel

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,

Tiago B., Thiago V., Antônio N.,
Emanoel. Próxima semana:
William, Ataliba, J. Francelino, Lú-
cio, Sandro.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domin-

go:  SAF.

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 (Telefone:
3532-2595); Patrícia Vieira
(3358-5160); dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona Ma-
ria Grippe; dona Raquel de Melo;
Gilsemar, irmão da dona Vânia;
Cícero Viana, t io 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; Sr. Natal ício
Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da
dona Dete e dona Isabel; dona
Maria Rita Pereira e seu pai, Sr.
Jason Pereira Sousa; Presb. Se-
bastião Barros; Seminarista Levi
da 3ª IPT; dona Eliane Nunes,
irmã da dona Sueli.

“Quão grande prazer é ver
como o mundo realiza os

propósitos de Deus mesmo
opondo-se a eles, e

engrandece Sua Igreja
dispersando-a”

Aniversariantes da Semana
06/07 Ketlen Lorrane F. de Assunção ............................................... 8424-8464
06/07 Noraci Bastos de Araújo ........................................................ 3475-3585
06/07 Luzia de Araújo Resende ....................................................... 3355-6604
07/07 Sheylla Kioymi Nogueira ........................................................ 3039-5583
07/07 Nadir Gonçalves Afonso dos Santos ......................................... 335-9004
07/07 Felipe Ferreira de Assunção ................................................... 8424-8464
10/07 Hévila Ramos de Oliveira ...................................................... 3597-2149
10/07 Alberto Martins de Almeida Neto ............................................ 9268-2779
10/07 Ivonete Lopes Cavalcante de Sousa ...................................... 3353-4121
10/07 Dayseanne Melo Rios de Cerqueira ........................................ 3352-8881
10/07 Arthur Couto Kishima ............................................................ 3034-0592
12/07 Djalma da Silva Calaça ......................................................... 3397-1373

“Clamarei ao altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa’’
(Salmo 57:2)

EVANGELISMO NA COPA
Louvamos a Deus pela inciativa

da CNHP para a evangelização na
Copa do Mundo que está ocorren-
do em nosso país. Nas primeiras
ações evangelísticas em Brasília,
a nossa igreja participou de forma
expressiva. O objetivo é distribuir
200 mil “Biblinhas”. A próxima ação
acontecerá no dia 12 de julho,
saída da porta do templo da 2ª IPT,
às 12h30. É bom ressaltar que não
se trata de uma ação isolada e ex-
clusiva da UPH, mas de toda a fa-
mília presbiteriana, excetuando as
crianças: homens, mulheres, jo-
vens e adolescentes. Toda a igre-
ja está convocada a orar e parti-
cipar deste importante e histórico
trabalho.

OFICINA DORCAS
Informamos a todas as irmãs da

Oficina Dorcas que a sua 10ª Via-
gem irá acontecer de 12 a 19 de
agosto deste ano, em Porto de Ga-
linhas-PE, no Porto de Galinhas Praia
Hotel. Toda a igreja está convidada
para participar. As inscrições pode-
rão ser efetuadas com a irmã dona
Marilene, até hoje – telefone 8145-
6506.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um sublime privi-

légio para o crente. Por ser um meio
de graça, o cristão é alimentado es-
piritualmente quando participa dig-
namente. Hoje, no culto à noite ce-
lebraremos a Ceia do Senhor: “Exa-
mine-se, pois, o homem a si
mesmo, e, assim, coma do pão,
e beba do cálice” (1ª Coríntios
11:28).

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova

secretaria, sala de arquivo morto
e uma sala multiuso, todas ane-
xas ao Salão Social do nosso tem-
plo está em andamento. Alertamos

os irmãos que precisam acessar o
templo pelo elevador a se aten-
tarem para as depressões do piso.
Solicitamos aos pais que impeçam
seus filhos de circularem na cons-
trução para evitar acidentes. Os
senhores obterão informações
mais precisas com os nossos
diáconos.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRA
Em sua última reunião, confor-

me preceitua o Art. 4º, § 2º, alínea
“a”, dos Estatutos desta igreja, o
Conselho decidiu convocar a As-
sembleia Geral, para se reunir
extraordináriamente, no dia 20 de
julho de 2014, às 9 horas, em nos-
so templo, para eleição de pastor.
Vamos orar suplicando que a von-
tade de Deus prevaleça em todo
esse processo.

CATECÚMENOS
Em agosto daremos início à

nova temporada da Classe de Ca-
tecúmenos. Portanto, os irmãos
oriundos de outra denominação e
que já foram recebidos pelo Con-
selho, e os que desejarem realizar
a sua pública profissão de fé de-
verão participar desta classe. As
matrículas poderão ser efetuadas
com os secretários da Escola Do-
minical.

REV. JEFFERSON
Desde sexta-feira, próxima pas-

sada, o Rev. Jefferson retornou às
suas atividades. Desejamos as
auspiciosas bênçãos de Deus no de-
senvolvimento de seu trabalho.

REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, o Rev. José Marcos es-

tará na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoralmente
aqueles irmãos; b) A partir de ter-
ça-feira, próxima o Rev. José Mar-
cos e sua família estarão em via-
gem de férias.

cia da prática da oração vamos to-
dos participar da reunião de ora-
ções que nesta quarta-feira será
dirigida pela irmã Evaniza.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, não

haverá ensaio. O coral retornará
as suas atividades no próximo do-
mingo; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Josi lene Cavalcante e
Josiane Andrade; Próximo domin-
go: Lilian e Luciana Rangel; MA-
TERNAL 1 – Hoje: Rose e Janete
Crivelaro; Próximo domingo:
Antonia Silva e Carolina Bezerra;
MATERNAL 2 – Hoje: Jaciara Gon-
çalves e Karen Cerqueira; Próximo
domingo: Nyda e Sonia; Observa-
ção: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR nos avi-
se com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Mirim: Hoje,
após o momento de cânticos, para
crianças de 4 a 11 anos. Dirigen-
te: Saulo Novaes. Hoje é o dia da
entrega do dízimo, os envelopes
serão entregues na Escola Domi-
nical. Próximo domingo: Culto In-
fantil, dirigentes: Victória Couto e
Beatriz; d) Juniores: Hoje, os
juniores participarão do Culto Mi-
rim; e) UCP: Noite dos talentos,
inscrevam-se com a Ev. Ana Eliza.
Maiores informações nos próximos
boletins; f) Escola Dominical:
Hoje, após a Escola Dominical, co-
ordenação com as professoras:
Andreia Moura, Raquel Santos, Dé-
bora Viana, Marcelie Comaccio,
Crícia e Rosangela Gonçalves. Na
sala do Culto Mirim; g) Queridos
Pais: As crianças que não trouxe-
rem Bíblias para as atividades do
Ministério da Infância retornarão ao
templo ou as Classes de Escola Do-
minical 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 13/07. Classe I – Presb.
Pedro; Classe II – Diác. Sandro;
Classe III – Rev. Jefferson; Classe
IV – Presb. Cícero; Classe de Ca-
sais – Fabrício; Classe de Jovens
– Presb. Sóstenes; Classe de Ado-
lescentes – Presb. Marcus Kleber;
Classe de Juniores II – dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

13/07. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 12; Classe de
Casais, Lição nº 13; Classe dos Jo-
vens, Lição nº 1; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 9; Classe de
Juniores II, Lição nº 5.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Eliezer Targino;

Próximo domingo: Presb. Emanuel
Jesus Lages.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann; Quarta-feira:
Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Júlio e
Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e
Mariinha.



Pastoral
A providência de Deus para com Seus servos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 72:18-19
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 86:11
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. Demetrius Nery
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 1ª Pedro 5:8-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Porque Ele Vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Existem duas maneiras pelas
quais Deus Se revela a nós – pela
Sua Palavra e pelas Suas obras. A
grande glória das obras de Deus na
criação e na providência é que elas
confirmam o que Ele disse em Sua
Palavra escrita.

Ocasiona grande alegria obser-
var a providência de Deus para com
Seus servos. Sua providência não
somente os conduz ao céu, como
também traz muito para suas almas
enquanto caminham para lá. O
sapientíssimo Deus esta providenci-
almente guiando tudo ao porto do
Seu louvor e à felicidade do Seu
povo, mesmo quan-
do o mundo todo está
muito ocupado em
manobrar as velas e
manejar os remos em
sentido oposto. Quão
grande prazer é ver
como o mundo reali-
za os propósitos de Deus mesmo
opondo-se a eles, e engrandece Sua
Igreja dispersando-a.

Há algumas alegrias na vida cristã
que são muito maravilhosas para
serem descritas. Entre elas estão
os prazeres de estudar a providên-
cia da própria experiência do cris-
tão. Tente você mesmo, ‘’Clama-
rei ao Deus altíssimo, ao Deus
que por mim tudo executa’’ (Sal-
mo 57:2).

Quando Davi fez a oração citada
acima, ele estava em perigo de ser
morto pelo rei Saul (1º Samuel 24:1-
2). Deus respondeu ao seu pedido,
livrando-o do perigo. Deus sempre
responde as orações de Seus filhos.
Este cuidado de Deus em todas as
áreas da nossa vida, tanto nas coi- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

sas pequenas como nas grandes, nós
chamamos “providência”. A experiên-
cia que Davi teve da operação de
Deus com ele no passado, deu-lhe
esperança no presente e coragem
para clamar por socorro em sua afli-
ção. Da mesma maneira, em nossos
dias, os cristãos devem pensar no
modo em que Deus cuidou deles no
passado, a fim de que sua fé e es-
perança sejam fortalecidas.

Mas o povo de Deus não pode
compreender tudo que lhe acontece
no caminho para o céu. Embora Pedro
não soubesse o que lhe acontecia
quando Cristo lavou seus pés, ele con-

fiou no que lhe foi dito,
isto é, que tudo se fa-
ria claro mais tarde
(João 13:7). Quando
chegarmos ao céu,
veremos não apenas
que é um lindo lugar,
mas também veremos

a beleza do caminho pelo qual vie-
mos. É como ver as diferentes partes
de um relógio. Primeiro, nós vemos to-
das as peças separadas, e a seguir o
relógio montado, onde cada parte fun-
ciona juntamente com todas as ou-
tras. Quão belo será ver, de uma só
vez, todo o plano da providência e a
razão exata para cada ato de Deus.
Apesar de nossa visão presente ser
tão pobre comparada com aquela que
teremos no céu, ainda há tanta do-
çura nela que posso chamá-la de “um
pouco do céu’’.

Extraído e adaptado do livro:
Se Deus Quiser – John Flavel

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,

Tiago B., Thiago V., Antônio N.,
Emanoel. Próxima semana:
William, Ataliba, J. Francelino, Lú-
cio, Sandro.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domin-

go:  SAF.

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 (Telefone:
3532-2595); Patrícia Vieira
(3358-5160); dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona Ma-
ria Grippe; dona Raquel de Melo;
Gilsemar, irmão da dona Vânia;
Cícero Viana, t io 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; Sr. Natal ício
Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da
dona Dete e dona Isabel; dona
Maria Rita Pereira e seu pai, Sr.
Jason Pereira Sousa; Presb. Se-
bastião Barros; Seminarista Levi
da 3ª IPT; dona Eliane Nunes,
irmã da dona Sueli.

“Quão grande prazer é ver
como o mundo realiza os

propósitos de Deus mesmo
opondo-se a eles, e

engrandece Sua Igreja
dispersando-a”

Aniversariantes da Semana
06/07 Ketlen Lorrane F. de Assunção ............................................... 8424-8464
06/07 Noraci Bastos de Araújo ........................................................ 3475-3585
06/07 Luzia de Araújo Resende ....................................................... 3355-6604
07/07 Sheylla Kioymi Nogueira ........................................................ 3039-5583
07/07 Nadir Gonçalves Afonso dos Santos ......................................... 335-9004
07/07 Felipe Ferreira de Assunção ................................................... 8424-8464
10/07 Hévila Ramos de Oliveira ...................................................... 3597-2149
10/07 Alberto Martins de Almeida Neto ............................................ 9268-2779
10/07 Ivonete Lopes Cavalcante de Sousa ...................................... 3353-4121
10/07 Dayseanne Melo Rios de Cerqueira ........................................ 3352-8881
10/07 Arthur Couto Kishima ............................................................ 3034-0592
12/07 Djalma da Silva Calaça ......................................................... 3397-1373

“Clamarei ao altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa’’
(Salmo 57:2)


