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Pastoral
Revelação Especial

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 93:1
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 92:1-15
e) Hino Congregacional nº 42
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 90:13-14
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Robson Rangel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Hebreus 6:13-20
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 32
CONCLUSÃO
a) Oração Final (intercessão aniver-

sariantes conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Na última edição do Boletim Do-
minical tecemos algumas linhas sobre
a Revelação Geral. Nós esclarecemos
que tudo quanto foi criado é em si
mesmo uma revelação de Deus. Hoje
falaremos sobre a Revelação Especial
e sua relevância para o cristão.

A Revelação Especial é Deus se
tornando Redentor ao homem peca-
dor, a fim de resgatá-lo do pecado. É
o Deus Criador desvendando-se ao
homem pecador, por meio da Escritu-
ra Sagrada, revelando o Seu poder, a
Sua glória, a Sua natureza, e o Seu
caráter, bem como a Sua vontade,
verdade, caminho e plano redentivo.

Millard Erickson, teólogo estadu-
nidense, em seu Manual de Teologia
sistemática afirma: “Ao contrário da Re-
velação Geral, ou seja, a manifestação
de Deus através da
natureza, da história e
personalidade humana
para todas as pessoas
em todos os tempos,
a Revelação Especial é
direcionada para pes-
soas específicas em
épocas específicas“.

A Revelação Especial de Deus se
fez necessária em virtude de Sua na-
tureza transcendental, pois o homem
seria incapaz com seu próprio pen-
samento de alcançar a concepção
correta sobre Deus: “Porque os
meus pensamentos não são os
vossos pensamentos, nem os vos-
sos caminhos os meus caminhos,
diz o Senhor. Porque, assim como
o céu é mais alto do que a terra,
assim são os meus caminhos mais
altos do que os vossos caminhos, e
os meus pensamentos mais altos
do que os vossos pensamentos”
(Isaías 55:8-9).

Outra razão pela qual Deus se
revela de maneira especial é o fato
da pecaminosidade do homem. A per-
cepção do homem sobre Deus foi, e é Rev. Jefferson Batista Neres

ofuscada pelo pecado e a atuação de
Satanás: “Porquanto, tendo conhe-
cimento de Deus, não o glorifica-
ram como Deus, nem lhe deram
graças; antes, se tornaram nulos
em seus próprios raciocínios, obs-
curecendo-se-lhes o coração in-
sensato” (Romanos 1:21). “Nos quais
o Deus deste século cegou o enten-
dimento dos incrédulos, para que
lhes não resplandeça a luz do evan-
gelho da glória de Cristo, o qual é a
imagem de Deus” (2ª Coríntios 4:4).

As Escrituras falam a respeito de
Cristo: “Examinais as Escrituras,
porque julgam ter nelas a vida
eterna, e são elas mesmas que
testificam de mim” (João 5:39). O
Senhor Jesus é o ápice da Revelação
Especial de Deus: “Havendo Deus

antigamente falado
muitas vezes, e de
muitas maneiras,
aos pais, pelos pro-
fetas, nestes últimos
dias a nós nos falou
pelo Filho” (Hebreus
1:1-2a).

A vida de Jesus revelou de uma
forma intocável a pessoa de Deus. O
Seu caráter, vida, obras e ministério
demonstraram o propósito redentor
de Deus para a humanidade. Ele é o
verbo eterno de Deus que em forma
de homem se fez carne e habitou
entre nós (João 1:1).

Portanto, as Escrituras e a
encarnação do Verbo Eterno de Deus
não podem ser separadas, pois Cris-
to é conhecido por meio do testemu-
nho das Escrituras, como também as
Escrituras somente são interpretadas
adequadamente com a fé viva em Je-
sus. Louvado seja Deus que se reve-
lou a nós de forma redentiva. Em Cris-
to temos a visão biblicamente orien-
tada da vida presente e por vir.

”A Revelação Especial é Deus
se tornando Redentor ao
homem pecador, a fim de

resgatá-lo do pecado”

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Wesley, An-

derson, Evandro, Wanderlúcio. Próxima
semana: Anderson, Marcelo, Antônio N.,
Wilian, Diêgo.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

Midian e Diva.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Ana Paula e família; Quin-
ta-feira, às 15 horas, Sr. Domingos e
dona Rita; Quinta-feria, às 20 horas,
Jefferson e Karen; Sexta-feira, às 20
horas, Nathália e Anderson.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, Sr. Saul e dona Alfa; Quin-
ta-feira, às 15horas, Sr. Domingos e
dona Rita; Sexta-feira, às 14h30, dona
Hormezinda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 15
horas, Ana Regina.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-
2424). Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); dona Fátima Rodrigues (3039-
3196); dona Hormezinda (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, 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.
Natalício 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.
Sebastião Barros; senhora Joana e senho-
ra Alaíde, tias do Sr. Cláudio Machado.

s
o
a

O
e
o
,
s
-

s

;

.

a
s
a

Aniversariantes da Semana
27/07 Raimundo José Barbosa Sousa ................................................92717903
27/07 Samuel de Souza Pereira ......................................................................
28/07 Celso Silva Couto.................................................................. 9611-4358
28/07 Irenice Canuto dos Santos .................................................... 3354-5850
29/07 Samuel Breder ...................................................................... 3354-4279
30/07 Antônia Maria da Silva Rodrigues ...........................................................
30/07 Nathália Campos Silveira ...................................................... 9204-0190
31/07 Gisele D’Ávila Honorato Furtado .............................................................
01/08 Irene Dimas Prado ................................................................ 9904-8121
01/08 Santilia Candida Fernandes ................................................... 9648-6718
02/08 Ellen Machado Mendes de Sousa ............................................ 8447-9101
02/08 Matheus Malaquias Tomaz ......................................................................
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SUPREMO CONCÍLIO
“Ora, àquele que é poderoso

para vos confirmar segundo o meu
evangelho e a pregação de Jesus
Cristo, ao Deus único e sábio seja
dada glória, por meio de Jesus Cris-
to, pelos séculos dos séculos.
Amém” (Romanos 16:25 e 27). Entre
os dias 19 e 26 deste mês esteve reu-
nido, na cidade de Natal-RN, em sua
XXXVIII Reunião Ordinária, o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana do Bra-
sil. A mesa diretora eleita para o próxi-
mo quadriênio é integrada pelos seguin-
tes irmãos: Presidente: Rev. Roberto
Brasi le iro; Vice-presidente: Rev.
Augustus Nicodemus; Secretário Execu-
tivo: Rev. Juarez Marcondes; Tesourei-
ro: Presb. José Alfredo. 1º Secretário:
Rev. José Romeu da Silva Silva; 2º Se-
cretário: Presb. Jairo; 3º Secretário:
Rev. Alcyon Vicente; e, 4º Secretário:
Rev. Ewerton B. Tokashiki. Esta reunião
objetivou, acima de tudo, a exaltação,
honra e glória do nome do nosso Deus
e do Seu Filho, nosso Redentor, o Se-
nhor Jesus Cristo.

OFERTA MISSIONÁRIA
“Cada um contribua segundo ti-

ver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; por-
que Deus ama a quem dá com ale-
gria” (2ª Coríntios 9:7). Em virtude da
Assembleia Extraordinária para eleição
de pastor, ocorrida no domingo, próxi-
mo passado, não foi possível a coleta
da oferta missionária. Porém, hoje, por
ocasião da Escola Dominical, haverá o
momento para a participação individual
de cada irmão desta igreja no impor-
tante, necessário e gratificante minis-
tério missionário. Vamos todos, partici-
par deste ministério.

JUNTA DIACONAL
Hoje, depois do culto à noite, na sala

da Classe II haverá uma reunião da Jun-
ta Diaconal. É importante a participação
de todos os diáconos para melhor
implementação das deliberações.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRA
“Dar-vos-ei pastores segundo o

meu coração, que vos apascentem
com conhecimento e com inteligên-
cia” (Jeremias 3:15). Louvado seja Deus
pela maturidade e harmonia demonstra-
da pela Assembleia Extraordinária da
igreja reunida no domingo próximo pas-
sado. A Assembleia deliberou favoravel-

mente ao parecer do Conselho para elei-
ção ao pastorado efetivo da 2ª IPT, do
Rev. Jefferson Batista Neres, para o pró-
ximo quadriênio, de 2015 a 2018.

FIOS DE PRATA
Amanhã, às 14 horas, a Secretaria

Presbiterial da Terceira Idade promove-
rá a “Festa do Milho” em comemoração
ao “Dia do Amigo” e “Dia da Vovó e do
Vovô”, na 1ª Igreja Presbiteriana de
Ceilândia – 1ª IPC. Os interessados em
participar, procurar até hoje, depois da
Escola Dominical, a dona Marta ou a
Fabíola para efetuar a inscrição.

CORAL CANTARES
Depois de um justo, necessário e

merecido descanso, próximo sábado, as
17h30, o Coral Cantares retornará às suas
atividades.

CASA CHEIA
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos!” (Salmo
133:1). Hoje, depois do culto à noite, a
“Casa Cheia” dos jovens será na resi-
dência da Jéssica Barros, na QNL 12,
Bloco “D”, Apartamento 306, Taguatin-
ga Norte, Telefone: 3353-1157. Todos
os jovens e adolescentes estão convi-
dados.

GRATIDÃO
“Grandes coisas o Senhor tem

feito por eles. Com efeito, grandes
coisas fez o Senhor por nós; por isso,
estamos alegres” (Salmo 126:2b-3). A
dona Sueli agradece as orações de toda
a igreja em favor da saúde de sua irmã
Eliane. Havia uma suspeita de uma do-
ença grave, mas graças a Deus a situa-
ção está sob controle e a Eliane já está
em casa.

VIGÍLIA FEMOTAN
“Diariamente perseveravam

unânimes no templo. E persevera-
vam na doutrina dos apóstolos e na
comunhão, no partir do pão e nas
orações” (Atos 2:46a e 42). Próxima
sexta-feira, nas dependências da Igreja
Presbiteriana da M Norte, das 21 às 24
horas, haverá uma Vigília promovida pela
Federação de Mocidade do Presbitério de
Taguatinga Norte – FEMOTAN. Serão mo-
mentos de cânticos, orações, comparti-
lhamento da Palavra de Deus e muita co-
munhão das UMP’s da Federação de Mo-
cidade. Todos os jovens estão convida-
dos a participar.

pelo poder espiritual por meio da ora-
ção”. No século 19, o pregador britâni-
co, Rev. Charles Haddon Spurgeon dis-
se que em muitas igrejas a reunião de
orações era apenas o esqueleto de uma
reunião, onde as pessoas não mais com-
pareciam. Ele concluiu: “Se uma igreja
não ora, ela está morta. Segundo o Rev.
Hernandes Dias Lopes, ministro presbi-
teriano: a oração não é um calmante
para a alma, mas o despertamento para
uma nova ação. O apóstolo Paulo con-
siderou a oração como uma luta e uma
luta agônica, Romanos 15.30. Para Jacó
a oração foi uma luta com o Senhor. A
mulher sirofenícia também lutou com
Senhor por meio da oração e saiu vito-
riosa”. Tendo em vista a relevância da
prática da oração vamos todos partici-
par da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dir igida pela irmã
Fabíola.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

do Perfeito Louvor, após a Escola Do-
minical na sala do culto mirim. Partici-
pação do Perfeito Louvor na liturgia do
culto, pais trazerem seus filhos às 18
horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lilian e Luciana Rangel; Próximo domin-
go: Josi lene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Antonia
Silva e Milena Caires; Próximo domin-
go: Rose e Janete Crivelaro; MATERNAL
2 – Hoje: Kataryne Araújo e Cris Brito;
Próximo domingo: Jaciara Gonçalves e
Karen Cerqueira; Observação: Queri-
dos professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala, POR
FAVOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensino
das crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
após o momento de cânt icos, para
cr ianças de 4 a 8 anos. Dir igente:
Victória Couto e Beatriz. Próximo do-
mingo: Dir igentes: Culto Mir im; d)
Juniores: Hoje, permanecerão no tem-
plo. Após a participação do Perfeito Lou-
vor, pegar as cadernetas; e) Sábado
Legal: Com histórias, músicas, brinca-
deiras, etc. No próximo sábado, das
14h30 às 17 horas, participem! Tragam
seus amiguinhos; 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 es-
tiverem 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.

NOVAS REVISTAS
As novas revistas das Classes I, II,

III, IV e V, serão distribuídas pelos se-
cretários durante a aula nas Classes
supramencionadas. As revistas usadas no
trimestre passado serão reaproveitadas
em nossas Congregações. Não deixe de
entregar a sua aos secretários da Escola
Dominical.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 03/08. Classe I – Presb. Eliezer;
Classe II – dona Sônia; Classe III –
Fabrício; Classe IV – Presb. Sóstenes;
Classe V – Presb. Paulinho; Classe de
Jovens – Rev. Jefferson; Classe de
Adolescentes  –  Presb.  Marcus
Kleber; Classe de Juniores II – dona
Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

03/08. Classes de Adultos: Classe I, II,
III e IV, V, Lição nº 1; Classe de Jo-
vens, Lição nº 2; Classe de Adolescen-
tes, Lição nº 10; Classe de Juniores II,
Lição nº 7.

CLASSE DE CASAIS
A partir de hoje, a Classe de Casais

será a Classe V e seguirá o currículo das
Classes I, II, III e IV.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

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

mo domingo: Presb. Natanael Macha-
do.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Nathália; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác. Ângelo;

Próximo domingo: Arthur e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.



RECITAL
No dia 15 de agosto, sexta-feira, no

Salão Social de nosso templo, a partir das
20 horas, haverá o segundo Recital da
Escola de Música da nossa
igreja: “Aleluia! Cantai ao SENHOR um
novo cântico e o seu louvor, na
assembleia dos santos. Regozije-se
Israel no seu Criador, exultem no
seu Rei os filhos de Sião. Louvem-
lhe o nome com flauta; cantem-lhe
salmos com adufe e harpa” (Salmo
149:1-3). Vamos todos com alegria e gra-
tidão participar.

CONSELHO
Em ajustes de agenda, a reunião do

Conselho marcada para a próxima sex-
ta-feira foi adiada para o dia 8 de agos-
to, às 20 horas, em sua sala. Todos os
senhores pastores e presbíteros estão
convocados.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um ato do culto divi-

no, da qual todos os crentes, servos do
Senhor, devem participar comemorando
assim, a morte de Cristo com solenida-
de, respeito e reverência. Quando parti-
cipamos da Santa Ceia, damos graças a
Deus pelo Seu Filho, Sua vida e obra de
expiação a nosso imerecido favor. Por-
tanto é o nosso dever participar dela dig-
namente. Teremos uma semana para nos
preparar, a fim de participarmos desta
inaudita bênção: “Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e, assim, coma
do pão, e beba do cálice” (1ª Coríntios
11:28).

PLENÁRIAS
Há Igrejas Presbiterianas que nasce-

ram por meio do protagonismo das Soci-
edades Internas. Projetos evangelísticos,
missionários e sociais surgiram a partir
do dinamismo de jovens, homens e mu-
lheres organizados nas Sociedades Inter-
nas, e comprometidos com o evangelho
e a denominação. Além disto, muitos dos
nossos líderes - pastores, presbíteros e
diáconos - descobriram sua vocação em
reuniões e Congressos de Sociedades
Internas. As Sociedades Internas, ao lon-
go da história, identificaram e marcaram
a identidade presbiteriana e diferencia-
ram a nossa denominação das demais.
Sempre expressaram a força da organi-
zação presbiteriana e reforçaram a
federalidade da nossa denominação.
Hoje, após a Escola Dominical, as plená-
rias da SAF, UPH, UPA e UMP ocorrerão

respectivamente, Sala da Classe I, Sala
da Classe II, Sala da Classe da UPA e
Sala da Classe Mocidade. Ressaltamos
que a ausência dos sócios gera prejuízos
às referidas reuniões.

JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamente com

as suas famílias, exercem uma função
de extrema importância na edificação da
igreja de Cristo. Os oficiais têm uma mis-
são diretamente conferida pelo Senhor
da Igreja, Cristo Jesus. Somos conhe-
cedores das lutas e das adversidades
que os nossos pastores, presbíteros e
diáconos enfrentam para o cumprimen-
to fiel e cabal de sua vocação. O Deus
que vocaciona, chama e institui os ofici-
ais há de sustentá-los para o êxito do
seu chamamento: Dou graças a Deus por
tudo que me recordo de vós... pela vos-
sa cooperação no evangelho, desde o
primeiro dia até agora, Filipenses 1.3 e
4. Visando gratidão a Deus pelo chama-
do ao seu trabalho e a comunhão dos
oficiais da igreja, próximo sábado, a
partir das 20 horas, no Salão Branco,
haverá um delicioso jantar de oficiais e
suas esposas. Os irmãos que, por mo-
tivo justo, estiverem impedidos de par-
ticipar deverão comunicar na secretaria
da igreja.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova secre-

taria, sala de arquivo morto e sala da
tesouraria, todas anexas ao Salão Social
do nosso templo está bem adiantada. A
lage foi assentada, contrapiso terminado
e as paredes levantadas e rebocadas.
Solicitamos aos pais que impeçam seus
filhos de circularem na construção para
evitar acidentes. Lembramos que o aces-
so à nave do templo pelo elevador não
será interrompido.

CATECÚMENOS
Próximo mês, daremos início à nova

temporada da Classe de Catecúmenos.
Portanto, os irmãos oriundos de outra
denominação recebidos pelo Conselho, e
os que desejarem realizar a sua pública
profissão de fé deverão participar desta
classe. As matrículas poderão ser
efetuadas com os secretários da Escola
Dominical.

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

3ª Congregação em Águas Lindas, assis-
tindo pastoralmente aqueles irmãos.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo, Ele

requer o nosso coração. Antes de Deus
ordenar trazer o dízimo, Deus ordena
trazer a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer
que onde está o nosso tesouro, aí tam-
bém estará o nosso coração (Mateus
6:21). No que diz respeito ao dízimo não
há meio termo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia Cristã, que
é a administração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa disposi-
ção. Em decorrência da fidelidade da
maioria, a Casa do Tesouro tem condi-
ções de desempenhar o trabalho do Se-
nhor com ousadia e desembaraço finan-
ceiro. Temos muitos desafios, como
construção da 5ª Congregação em Águas
Lindas-GO e diversas reformas na es-
trutura do nosso templo para melhor de-
senvolvimento de nossas atividades. Que
o Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os dizimistas
fiéis e sensibilize os infiéis. Solicita-
mos a todos os irmãos
queconfirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livreto Santidade.com, o

Rev. Saulo Carvalho, diretor do Seminá-
rio Presbiteriano Brasil Central em
Goiânia, trata sobre os perigos do uso
indiscriminado, sem limites e
desordenado da internet. O autor aborda
de forma franca e direta os perigos e pre-
juízos do “vício virtual” que culmina na
separação das pessoas e rompimento de
nossa comunhão com Deus. De acordo
com Carvalho: “A internet é uma janela
aberta para o mundo e pode ser usada
tanto para o bem quanto para o mal. Nos
dias atuais, a grande aliada do inferno,
no que diz respeito à exposição em mas-
sa de conteúdo pornográfico, é a internet.
Não foram poucas as vezes que pude
aconselhar pessoas com dificuldades em
lidar com a internet. Homens e mulhe-
res, de todas as faixas etárias, sinceros
e comprometidos com o Senhor, mas que
lutam ardorosamente para crescer em
santificação, testemunham de suas lutas
intensas com sua pureza pessoal no uso
do computador”.

BREVE CATECISMO
Pergunta 23: A que estado ficou

reduzido o gênero humano por essa que-
da? Resposta: Essa queda reduziu o gê-
nero humano a um estado de pecado e
miséria. Referências: Romanos 5:12 e
Gálatas 3:10.

DISQUE PAZ
Por dificuldades operacionais, o Dis-

que Paz continua fora do ar. Esses trans-
tornos serão solucionados em breve.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músi-

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

ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a riqueza,

beleza e grandeza do Sermão da Monta-
nha. Nos evangelhos estão
sobressalentesas instruções passadas por
Cristo aos seus discípulos. É Ele quem
sempre ensina, em todo o tempo e lugar,
circunstâncias e momentos: no templo,
nas sinagogas, nas praias, nas estradas,
nos lares, em público e em particular, nas
reuniões íntimas e sociais, operando mi-
lagres e incentivando as pessoas ao re-
dor. De acordo com o Rev. Wilson de Sou-
za Lopes, destacado pastor e escritor
presbiteriano, “Cristo Jesus: ao tomar os
conceitos da Lei, imprime aquela atuali-
dade que seu ensino lhe impõe para, em
seguida, aprofundar seu significado,
reinterpretando a visão conceitual da Lei
e vergastando o formalismo, o legalismo
e o ritualismo farisaicos, demonstrando
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
permanecem”. Portanto, convictos da im-
portância dos ensinamentos de nosso
Senhor Jesus Cristo, vamos participar do
Estudo no Sermão do Monte, Oração Do-
minical que, nesta quarta-feira, às 20
horas, será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, desta-

cado escritor e conferencista estaduni-
dense: “a oração precisa ter prioridade
na vida do crente. A profundidade da
igreja não é medida pelo sucesso dian-
te dos homens, mas pela intimidade com
Deus. A grandeza de uma igreja é me-
dida não pela beleza de seu edifício ou
pela pujança de seu orçamento, mas



RECITAL
No dia 15 de agosto, sexta-feira, no

Salão Social de nosso templo, a partir das
20 horas, haverá o segundo Recital da
Escola de Música da nossa
igreja: “Aleluia! Cantai ao SENHOR um
novo cântico e o seu louvor, na
assembleia dos santos. Regozije-se
Israel no seu Criador, exultem no
seu Rei os filhos de Sião. Louvem-
lhe o nome com flauta; cantem-lhe
salmos com adufe e harpa” (Salmo
149:1-3). Vamos todos com alegria e gra-
tidão participar.

CONSELHO
Em ajustes de agenda, a reunião do

Conselho marcada para a próxima sex-
ta-feira foi adiada para o dia 8 de agos-
to, às 20 horas, em sua sala. Todos os
senhores pastores e presbíteros estão
convocados.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um ato do culto divi-

no, da qual todos os crentes, servos do
Senhor, devem participar comemorando
assim, a morte de Cristo com solenida-
de, respeito e reverência. Quando parti-
cipamos da Santa Ceia, damos graças a
Deus pelo Seu Filho, Sua vida e obra de
expiação a nosso imerecido favor. Por-
tanto é o nosso dever participar dela dig-
namente. Teremos uma semana para nos
preparar, a fim de participarmos desta
inaudita bênção: “Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e, assim, coma
do pão, e beba do cálice” (1ª Coríntios
11:28).

PLENÁRIAS
Há Igrejas Presbiterianas que nasce-

ram por meio do protagonismo das Soci-
edades Internas. Projetos evangelísticos,
missionários e sociais surgiram a partir
do dinamismo de jovens, homens e mu-
lheres organizados nas Sociedades Inter-
nas, e comprometidos com o evangelho
e a denominação. Além disto, muitos dos
nossos líderes - pastores, presbíteros e
diáconos - descobriram sua vocação em
reuniões e Congressos de Sociedades
Internas. As Sociedades Internas, ao lon-
go da história, identificaram e marcaram
a identidade presbiteriana e diferencia-
ram a nossa denominação das demais.
Sempre expressaram a força da organi-
zação presbiteriana e reforçaram a
federalidade da nossa denominação.
Hoje, após a Escola Dominical, as plená-
rias da SAF, UPH, UPA e UMP ocorrerão

respectivamente, Sala da Classe I, Sala
da Classe II, Sala da Classe da UPA e
Sala da Classe Mocidade. Ressaltamos
que a ausência dos sócios gera prejuízos
às referidas reuniões.

JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamente com

as suas famílias, exercem uma função
de extrema importância na edificação da
igreja de Cristo. Os oficiais têm uma mis-
são diretamente conferida pelo Senhor
da Igreja, Cristo Jesus. Somos conhe-
cedores das lutas e das adversidades
que os nossos pastores, presbíteros e
diáconos enfrentam para o cumprimen-
to fiel e cabal de sua vocação. O Deus
que vocaciona, chama e institui os ofici-
ais há de sustentá-los para o êxito do
seu chamamento: Dou graças a Deus por
tudo que me recordo de vós... pela vos-
sa cooperação no evangelho, desde o
primeiro dia até agora, Filipenses 1.3 e
4. Visando gratidão a Deus pelo chama-
do ao seu trabalho e a comunhão dos
oficiais da igreja, próximo sábado, a
partir das 20 horas, no Salão Branco,
haverá um delicioso jantar de oficiais e
suas esposas. Os irmãos que, por mo-
tivo justo, estiverem impedidos de par-
ticipar deverão comunicar na secretaria
da igreja.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova secre-

taria, sala de arquivo morto e sala da
tesouraria, todas anexas ao Salão Social
do nosso templo está bem adiantada. A
lage foi assentada, contrapiso terminado
e as paredes levantadas e rebocadas.
Solicitamos aos pais que impeçam seus
filhos de circularem na construção para
evitar acidentes. Lembramos que o aces-
so à nave do templo pelo elevador não
será interrompido.

CATECÚMENOS
Próximo mês, daremos início à nova

temporada da Classe de Catecúmenos.
Portanto, os irmãos oriundos de outra
denominação recebidos pelo Conselho, e
os que desejarem realizar a sua pública
profissão de fé deverão participar desta
classe. As matrículas poderão ser
efetuadas com os secretários da Escola
Dominical.

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

3ª Congregação em Águas Lindas, assis-
tindo pastoralmente aqueles irmãos.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo, Ele

requer o nosso coração. Antes de Deus
ordenar trazer o dízimo, Deus ordena
trazer a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer
que onde está o nosso tesouro, aí tam-
bém estará o nosso coração (Mateus
6:21). No que diz respeito ao dízimo não
há meio termo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia Cristã, que
é a administração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa disposi-
ção. Em decorrência da fidelidade da
maioria, a Casa do Tesouro tem condi-
ções de desempenhar o trabalho do Se-
nhor com ousadia e desembaraço finan-
ceiro. Temos muitos desafios, como
construção da 5ª Congregação em Águas
Lindas-GO e diversas reformas na es-
trutura do nosso templo para melhor de-
senvolvimento de nossas atividades. Que
o Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os dizimistas
fiéis e sensibilize os infiéis. Solicita-
mos a todos os irmãos
queconfirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livreto Santidade.com, o

Rev. Saulo Carvalho, diretor do Seminá-
rio Presbiteriano Brasil Central em
Goiânia, trata sobre os perigos do uso
indiscriminado, sem limites e
desordenado da internet. O autor aborda
de forma franca e direta os perigos e pre-
juízos do “vício virtual” que culmina na
separação das pessoas e rompimento de
nossa comunhão com Deus. De acordo
com Carvalho: “A internet é uma janela
aberta para o mundo e pode ser usada
tanto para o bem quanto para o mal. Nos
dias atuais, a grande aliada do inferno,
no que diz respeito à exposição em mas-
sa de conteúdo pornográfico, é a internet.
Não foram poucas as vezes que pude
aconselhar pessoas com dificuldades em
lidar com a internet. Homens e mulhe-
res, de todas as faixas etárias, sinceros
e comprometidos com o Senhor, mas que
lutam ardorosamente para crescer em
santificação, testemunham de suas lutas
intensas com sua pureza pessoal no uso
do computador”.

BREVE CATECISMO
Pergunta 23: A que estado ficou

reduzido o gênero humano por essa que-
da? Resposta: Essa queda reduziu o gê-
nero humano a um estado de pecado e
miséria. Referências: Romanos 5:12 e
Gálatas 3:10.

DISQUE PAZ
Por dificuldades operacionais, o Dis-

que Paz continua fora do ar. Esses trans-
tornos serão solucionados em breve.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músi-

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

ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a riqueza,

beleza e grandeza do Sermão da Monta-
nha. Nos evangelhos estão
sobressalentesas instruções passadas por
Cristo aos seus discípulos. É Ele quem
sempre ensina, em todo o tempo e lugar,
circunstâncias e momentos: no templo,
nas sinagogas, nas praias, nas estradas,
nos lares, em público e em particular, nas
reuniões íntimas e sociais, operando mi-
lagres e incentivando as pessoas ao re-
dor. De acordo com o Rev. Wilson de Sou-
za Lopes, destacado pastor e escritor
presbiteriano, “Cristo Jesus: ao tomar os
conceitos da Lei, imprime aquela atuali-
dade que seu ensino lhe impõe para, em
seguida, aprofundar seu significado,
reinterpretando a visão conceitual da Lei
e vergastando o formalismo, o legalismo
e o ritualismo farisaicos, demonstrando
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
permanecem”. Portanto, convictos da im-
portância dos ensinamentos de nosso
Senhor Jesus Cristo, vamos participar do
Estudo no Sermão do Monte, Oração Do-
minical que, nesta quarta-feira, às 20
horas, será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, desta-

cado escritor e conferencista estaduni-
dense: “a oração precisa ter prioridade
na vida do crente. A profundidade da
igreja não é medida pelo sucesso dian-
te dos homens, mas pela intimidade com
Deus. A grandeza de uma igreja é me-
dida não pela beleza de seu edifício ou
pela pujança de seu orçamento, mas
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Na última edição do Boletim Do-
minical tecemos algumas linhas sobre
a Revelação Geral. Nós esclarecemos
que tudo quanto foi criado é em si
mesmo uma revelação de Deus. Hoje
falaremos sobre a Revelação Especial
e sua relevância para o cristão.

A Revelação Especial é Deus se
tornando Redentor ao homem peca-
dor, a fim de resgatá-lo do pecado. É
o Deus Criador desvendando-se ao
homem pecador, por meio da Escritu-
ra Sagrada, revelando o Seu poder, a
Sua glória, a Sua natureza, e o Seu
caráter, bem como a Sua vontade,
verdade, caminho e plano redentivo.

Millard Erickson, teólogo estadu-
nidense, em seu Manual de Teologia
sistemática afirma: “Ao contrário da Re-
velação Geral, ou seja, a manifestação
de Deus através da
natureza, da história e
personalidade humana
para todas as pessoas
em todos os tempos,
a Revelação Especial é
direcionada para pes-
soas específicas em
épocas específicas“.

A Revelação Especial de Deus se
fez necessária em virtude de Sua na-
tureza transcendental, pois o homem
seria incapaz com seu próprio pen-
samento de alcançar a concepção
correta sobre Deus: “Porque os
meus pensamentos não são os
vossos pensamentos, nem os vos-
sos caminhos os meus caminhos,
diz o Senhor. Porque, assim como
o céu é mais alto do que a terra,
assim são os meus caminhos mais
altos do que os vossos caminhos, e
os meus pensamentos mais altos
do que os vossos pensamentos”
(Isaías 55:8-9).

Outra razão pela qual Deus se
revela de maneira especial é o fato
da pecaminosidade do homem. A per-
cepção do homem sobre Deus foi, e é Rev. Jefferson Batista Neres

ofuscada pelo pecado e a atuação de
Satanás: “Porquanto, tendo conhe-
cimento de Deus, não o glorifica-
ram como Deus, nem lhe deram
graças; antes, se tornaram nulos
em seus próprios raciocínios, obs-
curecendo-se-lhes o coração in-
sensato” (Romanos 1:21). “Nos quais
o Deus deste século cegou o enten-
dimento dos incrédulos, para que
lhes não resplandeça a luz do evan-
gelho da glória de Cristo, o qual é a
imagem de Deus” (2ª Coríntios 4:4).

As Escrituras falam a respeito de
Cristo: “Examinais as Escrituras,
porque julgam ter nelas a vida
eterna, e são elas mesmas que
testificam de mim” (João 5:39). O
Senhor Jesus é o ápice da Revelação
Especial de Deus: “Havendo Deus

antigamente falado
muitas vezes, e de
muitas maneiras,
aos pais, pelos pro-
fetas, nestes últimos
dias a nós nos falou
pelo Filho” (Hebreus
1:1-2a).

A vida de Jesus revelou de uma
forma intocável a pessoa de Deus. O
Seu caráter, vida, obras e ministério
demonstraram o propósito redentor
de Deus para a humanidade. Ele é o
verbo eterno de Deus que em forma
de homem se fez carne e habitou
entre nós (João 1:1).

Portanto, as Escrituras e a
encarnação do Verbo Eterno de Deus
não podem ser separadas, pois Cris-
to é conhecido por meio do testemu-
nho das Escrituras, como também as
Escrituras somente são interpretadas
adequadamente com a fé viva em Je-
sus. Louvado seja Deus que se reve-
lou a nós de forma redentiva. Em Cris-
to temos a visão biblicamente orien-
tada da vida presente e por vir.

”A Revelação Especial é Deus
se tornando Redentor ao
homem pecador, a fim de

resgatá-lo do pecado”

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Wesley, An-

derson, Evandro, Wanderlúcio. Próxima
semana: Anderson, Marcelo, Antônio N.,
Wilian, Diêgo.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

Midian e Diva.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Ana Paula e família; Quin-
ta-feira, às 15 horas, Sr. Domingos e
dona Rita; Quinta-feria, às 20 horas,
Jefferson e Karen; Sexta-feira, às 20
horas, Nathália e Anderson.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, Sr. Saul e dona Alfa; Quin-
ta-feira, às 15horas, Sr. Domingos e
dona Rita; Sexta-feira, às 14h30, dona
Hormezinda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 15
horas, Ana Regina.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-
2424). Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); dona Fátima Rodrigues (3039-
3196); dona Hormezinda (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, 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.
Natalício 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.
Sebastião Barros; senhora Joana e senho-
ra Alaíde, tias do Sr. Cláudio Machado.
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Aniversariantes da Semana
27/07 Raimundo José Barbosa Sousa ................................................92717903
27/07 Samuel de Souza Pereira ......................................................................
28/07 Celso Silva Couto.................................................................. 9611-4358
28/07 Irenice Canuto dos Santos .................................................... 3354-5850
29/07 Samuel Breder ...................................................................... 3354-4279
30/07 Antônia Maria da Silva Rodrigues ...........................................................
30/07 Nathália Campos Silveira ...................................................... 9204-0190
31/07 Gisele D’Ávila Honorato Furtado .............................................................
01/08 Irene Dimas Prado ................................................................ 9904-8121
01/08 Santilia Candida Fernandes ................................................... 9648-6718
02/08 Ellen Machado Mendes de Sousa ............................................ 8447-9101
02/08 Matheus Malaquias Tomaz ......................................................................

SUPREMO CONCÍLIO
“Ora, àquele que é poderoso

para vos confirmar segundo o meu
evangelho e a pregação de Jesus
Cristo, ao Deus único e sábio seja
dada glória, por meio de Jesus Cris-
to, pelos séculos dos séculos.
Amém” (Romanos 16:25 e 27). Entre
os dias 19 e 26 deste mês esteve reu-
nido, na cidade de Natal-RN, em sua
XXXVIII Reunião Ordinária, o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana do Bra-
sil. A mesa diretora eleita para o próxi-
mo quadriênio é integrada pelos seguin-
tes irmãos: Presidente: Rev. Roberto
Brasi le iro; Vice-presidente: Rev.
Augustus Nicodemus; Secretário Execu-
tivo: Rev. Juarez Marcondes; Tesourei-
ro: Presb. José Alfredo. 1º Secretário:
Rev. José Romeu da Silva Silva; 2º Se-
cretário: Presb. Jairo; 3º Secretário:
Rev. Alcyon Vicente; e, 4º Secretário:
Rev. Ewerton B. Tokashiki. Esta reunião
objetivou, acima de tudo, a exaltação,
honra e glória do nome do nosso Deus
e do Seu Filho, nosso Redentor, o Se-
nhor Jesus Cristo.

OFERTA MISSIONÁRIA
“Cada um contribua segundo ti-

ver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; por-
que Deus ama a quem dá com ale-
gria” (2ª Coríntios 9:7). Em virtude da
Assembleia Extraordinária para eleição
de pastor, ocorrida no domingo, próxi-
mo passado, não foi possível a coleta
da oferta missionária. Porém, hoje, por
ocasião da Escola Dominical, haverá o
momento para a participação individual
de cada irmão desta igreja no impor-
tante, necessário e gratificante minis-
tério missionário. Vamos todos, partici-
par deste ministério.

JUNTA DIACONAL
Hoje, depois do culto à noite, na sala

da Classe II haverá uma reunião da Jun-
ta Diaconal. É importante a participação
de todos os diáconos para melhor
implementação das deliberações.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRA
“Dar-vos-ei pastores segundo o

meu coração, que vos apascentem
com conhecimento e com inteligên-
cia” (Jeremias 3:15). Louvado seja Deus
pela maturidade e harmonia demonstra-
da pela Assembleia Extraordinária da
igreja reunida no domingo próximo pas-
sado. A Assembleia deliberou favoravel-

mente ao parecer do Conselho para elei-
ção ao pastorado efetivo da 2ª IPT, do
Rev. Jefferson Batista Neres, para o pró-
ximo quadriênio, de 2015 a 2018.

FIOS DE PRATA
Amanhã, às 14 horas, a Secretaria

Presbiterial da Terceira Idade promove-
rá a “Festa do Milho” em comemoração
ao “Dia do Amigo” e “Dia da Vovó e do
Vovô”, na 1ª Igreja Presbiteriana de
Ceilândia – 1ª IPC. Os interessados em
participar, procurar até hoje, depois da
Escola Dominical, a dona Marta ou a
Fabíola para efetuar a inscrição.

CORAL CANTARES
Depois de um justo, necessário e

merecido descanso, próximo sábado, as
17h30, o Coral Cantares retornará às suas
atividades.

CASA CHEIA
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos!” (Salmo
133:1). Hoje, depois do culto à noite, a
“Casa Cheia” dos jovens será na resi-
dência da Jéssica Barros, na QNL 12,
Bloco “D”, Apartamento 306, Taguatin-
ga Norte, Telefone: 3353-1157. Todos
os jovens e adolescentes estão convi-
dados.

GRATIDÃO
“Grandes coisas o Senhor tem

feito por eles. Com efeito, grandes
coisas fez o Senhor por nós; por isso,
estamos alegres” (Salmo 126:2b-3). A
dona Sueli agradece as orações de toda
a igreja em favor da saúde de sua irmã
Eliane. Havia uma suspeita de uma do-
ença grave, mas graças a Deus a situa-
ção está sob controle e a Eliane já está
em casa.

VIGÍLIA FEMOTAN
“Diariamente perseveravam

unânimes no templo. E persevera-
vam na doutrina dos apóstolos e na
comunhão, no partir do pão e nas
orações” (Atos 2:46a e 42). Próxima
sexta-feira, nas dependências da Igreja
Presbiteriana da M Norte, das 21 às 24
horas, haverá uma Vigília promovida pela
Federação de Mocidade do Presbitério de
Taguatinga Norte – FEMOTAN. Serão mo-
mentos de cânticos, orações, comparti-
lhamento da Palavra de Deus e muita co-
munhão das UMP’s da Federação de Mo-
cidade. Todos os jovens estão convida-
dos a participar.

pelo poder espiritual por meio da ora-
ção”. No século 19, o pregador britâni-
co, Rev. Charles Haddon Spurgeon dis-
se que em muitas igrejas a reunião de
orações era apenas o esqueleto de uma
reunião, onde as pessoas não mais com-
pareciam. Ele concluiu: “Se uma igreja
não ora, ela está morta. Segundo o Rev.
Hernandes Dias Lopes, ministro presbi-
teriano: a oração não é um calmante
para a alma, mas o despertamento para
uma nova ação. O apóstolo Paulo con-
siderou a oração como uma luta e uma
luta agônica, Romanos 15.30. Para Jacó
a oração foi uma luta com o Senhor. A
mulher sirofenícia também lutou com
Senhor por meio da oração e saiu vito-
riosa”. Tendo em vista a relevância da
prática da oração vamos todos partici-
par da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dir igida pela irmã
Fabíola.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

do Perfeito Louvor, após a Escola Do-
minical na sala do culto mirim. Partici-
pação do Perfeito Louvor na liturgia do
culto, pais trazerem seus filhos às 18
horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lilian e Luciana Rangel; Próximo domin-
go: Josi lene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Antonia
Silva e Milena Caires; Próximo domin-
go: Rose e Janete Crivelaro; MATERNAL
2 – Hoje: Kataryne Araújo e Cris Brito;
Próximo domingo: Jaciara Gonçalves e
Karen Cerqueira; Observação: Queri-
dos professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala, POR
FAVOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensino
das crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
após o momento de cânt icos, para
cr ianças de 4 a 8 anos. Dir igente:
Victória Couto e Beatriz. Próximo do-
mingo: Dir igentes: Culto Mir im; d)
Juniores: Hoje, permanecerão no tem-
plo. Após a participação do Perfeito Lou-
vor, pegar as cadernetas; e) Sábado
Legal: Com histórias, músicas, brinca-
deiras, etc. No próximo sábado, das
14h30 às 17 horas, participem! Tragam
seus amiguinhos; 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 es-
tiverem 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.

NOVAS REVISTAS
As novas revistas das Classes I, II,

III, IV e V, serão distribuídas pelos se-
cretários durante a aula nas Classes
supramencionadas. As revistas usadas no
trimestre passado serão reaproveitadas
em nossas Congregações. Não deixe de
entregar a sua aos secretários da Escola
Dominical.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 03/08. Classe I – Presb. Eliezer;
Classe II – dona Sônia; Classe III –
Fabrício; Classe IV – Presb. Sóstenes;
Classe V – Presb. Paulinho; Classe de
Jovens – Rev. Jefferson; Classe de
Adolescentes  –  Presb.  Marcus
Kleber; Classe de Juniores II – dona
Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

03/08. Classes de Adultos: Classe I, II,
III e IV, V, Lição nº 1; Classe de Jo-
vens, Lição nº 2; Classe de Adolescen-
tes, Lição nº 10; Classe de Juniores II,
Lição nº 7.

CLASSE DE CASAIS
A partir de hoje, a Classe de Casais

será a Classe V e seguirá o currículo das
Classes I, II, III e IV.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

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

mo domingo: Presb. Natanael Macha-
do.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Nathália; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác. Ângelo;

Próximo domingo: Arthur e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Pró-

ximo domingo: Noraci e Mariinha.
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Na última edição do Boletim Do-
minical tecemos algumas linhas sobre
a Revelação Geral. Nós esclarecemos
que tudo quanto foi criado é em si
mesmo uma revelação de Deus. Hoje
falaremos sobre a Revelação Especial
e sua relevância para o cristão.

A Revelação Especial é Deus se
tornando Redentor ao homem peca-
dor, a fim de resgatá-lo do pecado. É
o Deus Criador desvendando-se ao
homem pecador, por meio da Escritu-
ra Sagrada, revelando o Seu poder, a
Sua glória, a Sua natureza, e o Seu
caráter, bem como a Sua vontade,
verdade, caminho e plano redentivo.

Millard Erickson, teólogo estadu-
nidense, em seu Manual de Teologia
sistemática afirma: “Ao contrário da Re-
velação Geral, ou seja, a manifestação
de Deus através da
natureza, da história e
personalidade humana
para todas as pessoas
em todos os tempos,
a Revelação Especial é
direcionada para pes-
soas específicas em
épocas específicas“.

A Revelação Especial de Deus se
fez necessária em virtude de Sua na-
tureza transcendental, pois o homem
seria incapaz com seu próprio pen-
samento de alcançar a concepção
correta sobre Deus: “Porque os
meus pensamentos não são os
vossos pensamentos, nem os vos-
sos caminhos os meus caminhos,
diz o Senhor. Porque, assim como
o céu é mais alto do que a terra,
assim são os meus caminhos mais
altos do que os vossos caminhos, e
os meus pensamentos mais altos
do que os vossos pensamentos”
(Isaías 55:8-9).

Outra razão pela qual Deus se
revela de maneira especial é o fato
da pecaminosidade do homem. A per-
cepção do homem sobre Deus foi, e é Rev. Jefferson Batista Neres

ofuscada pelo pecado e a atuação de
Satanás: “Porquanto, tendo conhe-
cimento de Deus, não o glorifica-
ram como Deus, nem lhe deram
graças; antes, se tornaram nulos
em seus próprios raciocínios, obs-
curecendo-se-lhes o coração in-
sensato” (Romanos 1:21). “Nos quais
o Deus deste século cegou o enten-
dimento dos incrédulos, para que
lhes não resplandeça a luz do evan-
gelho da glória de Cristo, o qual é a
imagem de Deus” (2ª Coríntios 4:4).

As Escrituras falam a respeito de
Cristo: “Examinais as Escrituras,
porque julgam ter nelas a vida
eterna, e são elas mesmas que
testificam de mim” (João 5:39). O
Senhor Jesus é o ápice da Revelação
Especial de Deus: “Havendo Deus

antigamente falado
muitas vezes, e de
muitas maneiras,
aos pais, pelos pro-
fetas, nestes últimos
dias a nós nos falou
pelo Filho” (Hebreus
1:1-2a).

A vida de Jesus revelou de uma
forma intocável a pessoa de Deus. O
Seu caráter, vida, obras e ministério
demonstraram o propósito redentor
de Deus para a humanidade. Ele é o
verbo eterno de Deus que em forma
de homem se fez carne e habitou
entre nós (João 1:1).

Portanto, as Escrituras e a
encarnação do Verbo Eterno de Deus
não podem ser separadas, pois Cris-
to é conhecido por meio do testemu-
nho das Escrituras, como também as
Escrituras somente são interpretadas
adequadamente com a fé viva em Je-
sus. Louvado seja Deus que se reve-
lou a nós de forma redentiva. Em Cris-
to temos a visão biblicamente orien-
tada da vida presente e por vir.

”A Revelação Especial é Deus
se tornando Redentor ao
homem pecador, a fim de

resgatá-lo do pecado”
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semana: Anderson, Marcelo, Antônio N.,
Wilian, Diêgo.
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ta-feira, às 15 horas, Sr. Domingos e
dona Rita; Quinta-feria, às 20 horas,
Jefferson e Karen; Sexta-feira, às 20
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Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, Sr. Saul e dona Alfa; Quin-
ta-feira, às 15horas, Sr. Domingos e
dona Rita; Sexta-feira, às 14h30, dona
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Do Sem. Wilian – Sábado, às 15
horas, Ana Regina.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-
2424). Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); dona Fátima Rodrigues (3039-
3196); dona Hormezinda (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, 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.
Natalício 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.
Sebastião Barros; senhora Joana e senho-
ra Alaíde, tias do Sr. Cláudio Machado.
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Aniversariantes da Semana
27/07 Raimundo José Barbosa Sousa ................................................92717903
27/07 Samuel de Souza Pereira ......................................................................
28/07 Celso Silva Couto.................................................................. 9611-4358
28/07 Irenice Canuto dos Santos .................................................... 3354-5850
29/07 Samuel Breder ...................................................................... 3354-4279
30/07 Antônia Maria da Silva Rodrigues ...........................................................
30/07 Nathália Campos Silveira ...................................................... 9204-0190
31/07 Gisele D’Ávila Honorato Furtado .............................................................
01/08 Irene Dimas Prado ................................................................ 9904-8121
01/08 Santilia Candida Fernandes ................................................... 9648-6718
02/08 Ellen Machado Mendes de Sousa ............................................ 8447-9101
02/08 Matheus Malaquias Tomaz ......................................................................


