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

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

rev.josemarcosipb@hotmail.com
Rev. Dilson D. da Silva (Auxiliar) ..... Cong. em Arinos-MG (38) 3635-1499 – 9247-9321
Rev. Evando Honorato de Oliveira (Emérito) .................. 3036-1999 - 8181-2424
Rev. Benon Wanderley Paes (Emérito) ............................................... 3352-1274

EVANGELISTAS:
Ev. Wilian Ronan de Oliveira ...............................3573-0998 – 8541-9288 (Sede)
Ev. Fernando Henrique Ribeiro .......... 3394-3506 (Congregação em Santa Maria)
Ev. Ronaldo Paixão Meira dos Santos. 3613-7354 – 8245-7769 (4ª Congregação)
Ev. Valdemir Belarmino da Silva ..... (38) 3674-2006 (Congregação em Garapuava-MG)
Ev. Rogério Pereira Balbino ..... 3616-3670 – 9638-1986 (3ª Cong. Águas Lindas-GO)
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento ............. 8198-5868 (Departamento Infantil)

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

DIÁCONOS

Anderson Lousan do N. Poubel .... 3354-5869
Antônio Nonato Neto .................. 3354-4536
Angelo Roberto Faria de Matos ... 8311-1817
Ataliba Cândido Resende ............ 3352-1693
Demetrius Nery Correa .............. 3352-1775
Diego Lopes Ferreira .................. 8438-5980
Elizeu da Silva Couto ................. 3543-6296
Emanoel Araujo da Silva ............ 3372-1831
Evandro Ferreira de Assunção ..... 8149-6158
Geazi Fernandes de Sousa .......... 3353-2230
Henrique Neri Barbosa ................ 3877-2232
José Cláudio de Andrade ............. 3397-5129
José Francelino Pereira Júnior ..... 4101-7867

Júlio Bastos de Araújo ................ 9918-8131
Lúcio Marciel Pereira .................. 8495-3103
Marcelo Alves Honorato .............. 3353-3294
Moisés Ferreira da Silva ............. 9986-7359
Moisés da Silva Couto ................ 3374-9887
Robson Rangel da Silva .............. 3475-9648
Robson Santos da Conceição ....... 3032-5164
Rodrigo V. Golfi Andriazzi ........... 3353-2231
Sandro Daniel Soares ................ 9298-7189
Thiago Vinhal Avelino ................ 8560-6460
Tiago Barros Ferreira ................. 3353-2132
Wanderlúcio Mendes S. Júnior ..... 8438-1914
Wesley Carneiro de Araújo ......... 3532-2174
William Alves de Araújo ............. 3435-7560

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

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

Nº 1.307 – 3 de agosto de 2014

TRABALHOS SEMANAIS
Quarta-Feira: ....................  Reunião de Orações e Estudo Bíblico, às 20 horas
Domingo: ...................... Escola Dominical, às 9 horas; Culto Solene, às 18h30

ADMINISTRADOR DA IGREJA
Presb. Eliezer ................................................................................... 8139-1069
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Pastoral
A Relação do Cristão com a Palavra de Deus

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 96:1
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 95:1-11
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em uníssono:

Salmo 79:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Marcelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Hebreus 4:1-13
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 109
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: Num Dia Lindo

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

POSLÚDIO

O Salmista confessa sua total depen-
dência de Deus com relação à leitura, me-
ditação, compreensão e prática da Lei no
dia a dia.

Neste versículo citado, o salmista
pede que Deus lhe dê pleno entendimento
da Sua Palavra. Este é o anseio do seu
coração. Ao pedir que Deus lhe conceda
esse entendimento, ele reconhece que os
homens, em decorrência de sua ceguei-
ra espiritual, almejam tudo, menos ad-
quirir conhecimento espiritual. Portanto,
enquanto o homem não for regenerado
estará destituído de entendimento a res-
peito da Lei de Deus. O salmista também
reconhece, como disse o reformador João
Calvino, que este entendimento: “é um
dom especial de Deus, o qual ninguém
pode granjear por seu próprio poder ou
habil idade”. Mathew
Henry sabiamente ob-
serva: “um entendi-
mento iluminado con-
siste nisto: aquilo pelo
que somos devemo-lo a
Cristo; pois ‘o Filho de
Deus veio e nos deu en-
tendimento’ (1ª João
5:20)”. Somente aque-
les que conhecem a sua
inabilidade e fraqueza são a semelhança
do salmista, encorajados a orar por en-
tendimento; que cada um, pois, pela fé
clame: “Dá-me entendimento”.

Quando esse entendimento espiritu-
al se concretizar, o salmista promete to-
mar duas atitudes positivas com relação
à Lei de Deus:

1) O salmista se compromete
em guardar a Lei do Senhor no co-
ração – Não basta ler a Bíblia, estudar
livros, obter respostas para certas per-
guntas e ser capaz de discutir teologia.
É Preciso compreender o caráter de
Deus. Devemos conhecer melhor a Deus
e discernir Seus desejos. Precisamos de
esclarecimento e entendimento interior.
Portanto, é necessário que o conheci-
mento seja internalizado e acolhido no
coração, por esta razão o salmista dis-
se “Guardo no coração a tua Pala-
vra para não pecar contra Ti” (Sal-
mo 119:11). Ele sabia que simplesmen-
te guardar a Palavra na mente não re- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

solve nosso problema. Conhecer a Bí-
blia, concordar com ela e achá-la im-
portante, não tem eficácia suficiente
para nos proteger de pecar. É preciso
que a Palavra de Deus chegue e perma-
neça onde o pecado se instalou, em nos-
so coração. O puritano Richard Baxter,
de forma muito sábia, disse: “Se você
quiser ser curado, precisa colocar a po-
mada sobre a ferida. Ora, a ferida, a
doença, está no seu coração; e se você
não introduzir a Palavra no seu coração,
onde está a doença, eu não vejo como
você poderia esperar a cura. É a verda-
de aplicada ao coração que pode curá-
lo. Se você não pensar e repensar nas
Escrituras, como pode esperar que ve-
nham a penetrar no seu coração?”. O
conselho de Baxter nos alerta para a

importância, também, de
meditarmos na Palavra
de Deus diariamente.
Devemos pensar e re-
pensar nas Escrituras,
mas só podemos fazer
isto se esta Palavra esti-
ver em nossa mente, por
meio da nossa leitura di-
ária, para depois, descer
até o coração.

2) O salmista se compromete a
cumprir de todo o coração a Lei do
Senhor – O conhecimento da Lei do Se-
nhor além de ser guardado no coração,
deve ser praticado. Como disse
Spurgeon: “A frase ‘de todo o coração’
mostra a importância do amor indiviso;
o coração nunca é íntegro ou santo en-
quanto não for íntegro e totalmente uni-
do no temor do Senhor. O coração nunca
é um só indiviso para com Deus enquan-
to não for uno em si mesmo; e nunca é
uno em si mesmo enquanto não for um
todo indiviso para com Deus”.

Devemos orar pedindo esclarecimen-
to espiritual para aprender a Palavra de
Deus e a prática dessa Palavra. Não nos
contentemos em conhecer intelectualmente
a Palavra de Deus, pois ela precisa estar
em nosso coração, direcionando nossa
vontade e emoções para a glória de Deus.

“Conhecer a Bíblia,
concordar com ela e achá-la
importante, não tem eficácia
suficiente para nos proteger

de pecar. É preciso que a
Palavra de Deus chegue e

permaneça onde o pecado se
instalou, em nosso coração”

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Marce-

lo, Antônio N., Wilian, Diêgo. Próxi-
ma semana: Evandro, Wanderlúcio,
Ataliba, Moisés C., Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Midian e Diva; Próximo do-

mingo: Noraci e Kátia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Diác. Sandro e Cláudia;
Quarta-feira, às 21h30, Hugo e
Amanda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 14
horas, Caio e Vinícius, essa visita é
juntamente com a UPA; Sábado, às
15 horas, Gabriel Webert, essa visita
é juntamente com a UPA.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Ro-
drigues (3039-3196); dona Hormezin-
da (Telefone: 3532-2595); Patrícia
Vieira (3358-5160); dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); Lilia Maciel
(3397-1914); dona Maria Grippe;
dona Raquel de Melo; Gilsemar, irmão
da dona Vânia; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Rafaela, sobri-
nha da Hélia; José Ferreira, irmão dos
Presbs. Israel, Ivo e Ailton; Sr. Saul,
esposo da dona Alfa; dona Honorita
Maria de Jesus, mãe do 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 Pe-
reira Sousa; Presb. Sebastião Barros;
denhora Joana e senhora Alaíde, tias
do Sr. Cláudio Machado; Wendell, fi-
lho da irmã dona Marilene; Levi, filho
da irmã Joselina.

Aniversariantes da Semana
03/08 Lenir Teixeira Vasconcelos ..................................................... 8428-2436
03/08 Pollyanna Correia Sanatana .................................................. 3372-2376
03/08 Diego Rodrigues da Silva ...................................................... 8434-7345
05/08 Évila Cavalcante de Sousa .................................................... 9618-8607
06/08 Marinez Guimarães Bezerra ................................................... 3354-5190
06/08 Cleber Eduardo Morais Brandão ............................................. 9170-9596
07/08 Alenyr de Souza Borges ........................................................ 3354-8166
08/08 Wesdna Barros Ferreira ......................................................... 3353-2132
08/08 Ocinéia Martins Bueno ........................................................... 8118-1048
09/08 Edimar Ismael dos Santos ..................................................... 3401-2487

“Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a
cumprirei” (Salmo 119:34)
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SANTA CEIA
A Santa Ceia é um ato do culto

divino da qual todos os crentes, ser-
vos do Senhor, devem participar co-
memorando assim, a morte de Cristo
com solenidade, respeito e reverên-
cia. Quando participamos da Santa
Ceia, damos graças a Deus pelo Seu
Filho, sua vida e obra de expiação a
nosso imerecido favor. Hoje, com in-
tensa alegria e gratidão, no culto à
noite celebraremos a Ceia do Senhor:
“Examine-se, pois, o homem a si
mesmo, e, assim, coma do pão, e
beba do cálice” (1ª Coríntios 11:28).

DIA DOS PAIS
Ser pai é uma dádiva dada pelo

nosso bondoso e gracioso Deus. Pró-
ximo domingo, antes da Escola domi-
nical, das 08h15 às 08h45, num ofere-
cimento da nossa igreja e preparação
das sociedades: SAF, UMP e UPA, será
servido um delicioso e farto café da
manhã aos pais desta igreja do qual
todas as suas famílias participarão.

FIOS DE PRATA
Os membros do Grupo Fios de Pra-

ta devem estar atentos as seguintes
atividades: a) Encontro da Terceira
Idade em Caldas Novas-GO, de 22 a
25 de setembro. Todos que deseja-
rem participar, favor inscreverem-se e
efetuar o pagamento corresponden-
te a R$ 470,00, até o dia 10 de agos-
to com dona Lúcia ou Fabíola. O ôni-
bus sairá da 1ª Igreja Presbiteriana
de Taguatinga, às 8 horas do dia 22
de setembro e retornará às 12 horas
do dia 25 setembro. Observação: O
valor do pacote não inclui o almoço
no dia do retorno, portanto cada par-
ticipante deverá custear seu almoço
nesse dia; b) Conforme consta em
nosso “Plano de Ação”, dia 20 de
agosto, numa quarta-feira, acontece-
rá a III Mostra de Talentos do Grupo
“Fios de Prata”. Os membros do gru-
po deverão fazer sua inscrição com
dona Lúcia ou Fabíola, informando
qual talento será apresentado nesse
dia. Na ocasião será realizado sorteio
de brindes e toda Igreja está convi-
dada para prestigiar este evento.

CORAL CANTARES
Depois de um justo, necessário e

merecido descanso, hoje, o Coral Can-
tares retornará às suas atividades.

ANIVERSÁRIO IPB 155 ANOS
“Celebrai com júbilo ao SE-

NHOR, todas as terras. Entrai por
suas portas com ações de graças e
nos seus átrios, com hinos de lou-
vor; rendei-lhe graças e bendizei-
lhe o nome” (Salmo 100:1 e 4). No
dia 15 agosto, terça-feira, às 20 ho-
ras, nas dependências da Igreja Pres-
biteriana Nacional – IPN, haverá um
Culto de Ação de Graças pelos 155
anos da Igreja Presbiteriana do Bra-
sil – IPB. Nessa ocasião, estará pre-
sente a mesa do Supremo Concílio,
bem como toda a liderança nomeada
para o quadriênio, julho de 2014 a
julho de 2018. Um grande Coral com
as igrejas do Distrito Federal partici-
pará do culto. Os coristas deverão
participar de um ensaio no dia 9 de
agosto, às 9 horas, na IPN.

NOITE DE VIGÍLIA
Em virtude de ajustes de agen-

da, a Noite de Vigília marcada para a
próxima sexta-feira foi adiada para a
última sexta-feira deste mês, das 21
às 22 horas.

CASA CHEIA
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos!” (Salmo
133:1). No domingo passado, em de-
corrência de problemas de saúde,
não foi possível à Jéssica Barros re-
ceber a visita “Casa Cheia” em sua
residência. Com a graça de Deus,
hoje, depois do culto à noite, a “Casa
Cheia” dos jovens será na residência
da Jéssica Barros, na QNL 12, Bloco
“D”, Apartamento 306 – Taguatinga
Norte, Telefone: 3353-1157. Todos os
jovens e adolescentes estão convi-
dados.

DOAÇÕES UPA
A UPA da nossa igreja está se pre-

parando para visitar uma instituição
de caridade e efetuar a entrega de
brinquedos e roupas infantis. Os ir-
mãos que desejarem doar roupas e
brinquedos infantis, em bom estado
de conservação e utilizável, favor
depositá-los no baú da saída do tem-
plo ou entregar para a diretoria da
UPA. A visita da UPA está prevista
para 4 de outubro.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Próximo sábado, às 20 horas, ha-

ridade na vida do crente. A profundida-
de da igreja não é medida pelo sucesso
diante dos homens, mas pela intimida-
de com Deus. A grandeza de uma igreja
é medida não pela beleza de seu edifício
ou pela pujança de seu orçamento, mas
pelo poder espiritual por meio da ora-
ção”. No século 19, o pregador britâ-
nico, Rev. Charles Haddon Spurgeon
disse que em muitas igrejas a reunião
de orações era apenas o esqueleto
de uma reunião, onde as pessoas não
mais compareciam. Ele concluiu: “Se
uma igreja não ora, ela está morta”.
Segundo o Rev. Hernandes Dias
Lopes, ministro presbiteriano: “a ora-
ção não é um calmante para a alma,
mas o despertamento para uma nova
ação. O apóstolo Paulo considerou a ora-
ção 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 vitoriosa”.
Tendo em vista a relevância da práti-
ca da oração vamos todos participar
da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela Junta
Diaconal.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

do Perfeito Louvor, após a Escola Do-
minical na sala do culto mirim; b) Es-
calas: BERÇÁRIO – Hoje: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade; Pró-
ximo domingo: Lílian Lima e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 – Hoje: Rose e
Janete Crivelaro; Auxiliar da noite:
Luíza Honstis. Próximo domingo:
Antônia Silva e Caroline Bezerra;.
MATERNAL 2 – Hoje: Jaciara Gonçal-
ves e Karen Cerqueira; Auxiliar da
noite: Lílian Silva. Próximo domingo:
Nyda e Sônia. Observação: Queridos
professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala, POR
FAVOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Culto Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim. Para Crian-
ças de 4 a 11 anos; d) Culto Infan-
til: Próximo domingo, para crianças
de 4 a 8 anos. Dirigentes: Évila Ca-
valcante e Arthur Kishima; e) Que-
ridos Pais: As crianças que não trou-
xerem Bíblias para as atividades do
Ministério da Infância retornarão ao
templo ou as Classes de Escola Do-

minical onde os senhores estiverem
para acompanharem a mensagem
bíblica junto aos PAIS. Por isso, an-
tes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 10/08. Classe I – Presb.
Kleber; Classe II – Presb. Joel; Clas-
se III – Presb. Pedro; Classe IV –
Presb. Cícero; Classe V – Rev.
Jefferson; Classe de Jovens – Sem.
Wilian; Classe de Adolescentes –
Diác. Sandro; Classe de Juniores II
– dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

10/08. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição  nº 2; Classe de
Jovens, Lição nº 3; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 11; Classe de
Juniores II, Lição nº 8.

REVISTAS
As novas revistas das Classes I,

II, III, IV e V, estão à disposição dos
alunos em um dos aparadores na sa-
ída do templo. As revistas usadas no
trimestre passado serão reaproveita-
das em nossas Congregações. Não
deixe de entregar a sua aos secretá-
rios da Escola Dominical.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Missão Vida.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Natanael Machado;

Próximo domingo: Presb. Paulinho.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Arthur e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Sr. Cláudio e Presb.
Natanael.



verá um culto de ação de graças pe-
los trabalhos de evangelização reali-
zados nas imediações do Estádio In-
ternacional Mané Garrincha, pela
CNHP, Comitê Brasília durante a Copa
do Mundo Fifa 2014. Toda a nossa
igreja está convidada para participar.

RECITAL
No dia 15 de agosto, sexta-

feira, no Salão Social de nosso tem-
plo, 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). Va-
mos todos com alegria e gratidão
participar.

REUNIÃO DE OBREIROS
“Procura apresentar-te a Deus

aprovado, como obreiro que não
tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verda-
de” (2ª Timóteo 2:15). Próxima sex-
ta-feira, no Salão Social, a partir das
10 horas, o Rev. Jefferson reunir-se-
á com todos os nossos obreiros para
tratar de diversos assuntos relativos
ao trabalho do Senhor, no campo da
Segunda Igreja Presbiteriana de Ta-
guatinga. Após a reunião será servi-
do um almoço de confraternização.

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

em sua sala, haverá uma reunião do
Conselho para tratar de diversas
matérias administrativas. Todos os
senhores pastores e presbíteros es-
tão convocados.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova se-

cretaria, sala de arquivo morto e sala
da tesouraria, todas anexas ao Sa-
lão Social do nosso templo está bem
adiantada. Nesta semana foram ins-
taladas as repartições das salas e
concluída a jardineira. Solicitamos aos
pais que impeçam seus filhos de cir-
cularem na construção para evitar
acidentes.Lembramos que o acesso
à nave do templo pelo elevador não
será interrompido.

ESPAÇO DE GRATIDÃO
O Boletim Dominical de nossa igreja

está à disposição dos irmãos para
partilhamento das bênçãos de Deus. Se,
porventura, algum membro quiser com-
partilhar uma dádiva de Deus em parti-
cular, favor enviar, até quarta-feira, a
notinha de gratidão, a fim de ser edita-
da e inserida nos avisos do Boletim.

CATECÚMENOS
Ainda na primeira quinzena deste

mês, daremos início à nova tempora-
da da Classe de Catecúmenos. Por-
tanto, os irmãos oriundos de outra
denominação recebidos pelo Conse-
lho, e os que desejarem realizar a sua
pública profissão de fé deverão par-
ticipar desta classe. As matrículas po-
derão ser efetuadas com os secretá-
rios da Escola Dominical.

NOIVADO
Sexta-feira, próxima passada,

num ambiente fraternal e familiar, em
cerimônia simples, o Rev. Jefferson
celebrou o noivado dos jovens, nos-
sos irmãos em Cristo, Anderson e
Nathália. Aos amados irmãos e seus
familiares nossos cumprimentos
acompanhados de súplicas a Deus
pela sua felicidade.

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

Congregação em Santa Maria, assis-
tindo pastoralmente aqueles irmãos.

USO DA KOMBI
As Sociedades Internas e Depar-

tamentos que eventualmente preci-
sarem fazer uso da Kombi da igreja
para realização dos seus trabalhos
deverão agendar o uso com o Admi-
nistrador da igreja, Presb. Eliezer. É
importante ressaltar que as pessoas
autorizadas pelo Conselho para di-
rigir a Kombi são somente os Ofici-
ais da Igreja: pastores, presbítero
e diáconos.

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 natu-
ralmente. Jesus expressou isso natu-
ralmente ao dizer que onde está o nos-

so tesouro, aí também estará o nosso
coração (Mateus 6:21). No que diz res-
peito ao dízimo não há meio termo,
somos fiéis ou infiéis. O dízimo passa
pela Mordomia Cristã, que é a admi-
nistração correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em
decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de
desempenhar o trabalho do Senhor
com ousadia e desembaraço financei-
ro. Temos muitos desafios, como cons-
trução da 5ª Congregação em Águas
Lindas-GO e diversas reformas na es-
trutura do nosso templo para melhor
desenvolvimento de nossas atividades.
Que o Deus Provedor continue com as
Suas bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infiéis.
Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Buscando apresentar a essência da

cosmovisão bíblica e o quanto ela é
significante para nossa vida, Albert M.
Wolters escreveu A Criação Restau-
rada: base Bíblica para uma cosmovisão
reformada. Wolters inicia sua obra defi-
nindo a natureza e o escopo da cos-
movisão, distinguindo-a da filosofia
como tal e apontando a grande varie-
dade de cosmovisões propostas den-
tro da comunidade cristã através da
história. Então ele segue esboçando
uma análise reformada de três pontos
decisivos na história humana: a Cria-
ção, a Queda e a Redenção; concluin-
do que o mal não é condição necessá-
ria para o mundo criado e que, portan-
to, o mundo pode ser restaurado ao
estado de perfeição. É responsabilida-
de cristã, argumenta Wolters, lutar por
esse realinhamento com as ordenan-
ças de Deus. Por último, Wolters ex-
plora modos pelos quais a cosmovisão
reformada é a única capaz de levar o
mundo aos padrões prescritos na Bí-
blia. Ele inclui aplicações práticas, mos-
trando como os princípios que desen-
volveu podem ser aplicados em quatro
áreas específicas: a agressividade hu-
mana, os dons espirituais, a sexuali-
dade humana e a dança.

BREVE CATECISMO
Pergunta 24: Como exerce Cris-

to as funções de profeta? Resposta:

Cristo exerce as funções de profeta,
revelando-nos, pela sua Palavra e
pelo seu Espírito, a vontade de Deus
para a nossa salvação. Referências:
João 1:18; 14:26 e 16:13 e Hebreus
1:1-2.

DISQUE PAZ
Por dificuldades operacionais, o

Disque Paz continua fora do ar. Esses
transtornos serão solucionados em
breve.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link:http://www.ipb.org.br/
radio.

ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a rique-

za, beleza e grandeza do Sermão da
Montanha. Nos evangelhos estão so-
bressalentes as instruções passadas
por Cristo aos Seus discípulos. É Ele
quem sempre ensina, em todo o tem-
po e lugar, circunstâncias e momen-
tos: no templo, nas sinagogas, nas
praias, nas estradas, nos lares, em
público e em particular, nas reuniões
íntimas e sociais, operando milagres
e incentivando as pessoas ao redor.
De acordo com o Rev. Wilson de Sou-
za Lopes, destacado pastor e escri-
tor presbiteriano, “Cristo Jesus: ao
tomar os conceitos da Lei, imprime
aquela atualidade 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, com-
prometida com o Deus vivo e manifes-
tada nos valores espirituais que perma-
necem”. Portanto, convictos da impor-
tância dos ensinamentos de nosso
Senhor Jesus Cristo, vamos participar
do Estudo no Sermão do Monte, Ora-
ção Dominical que, nesta quarta-fei-
ra, às 20 horas, será ministrado pelo
Rev. José Marcos.

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

tacado escritor e conferencista esta-
dunidense: “a oração precisa ter prio-
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neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link:http://www.ipb.org.br/
radio.

ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a rique-

za, beleza e grandeza do Sermão da
Montanha. Nos evangelhos estão so-
bressalentes as instruções passadas
por Cristo aos Seus discípulos. É Ele
quem sempre ensina, em todo o tem-
po e lugar, circunstâncias e momen-
tos: no templo, nas sinagogas, nas
praias, nas estradas, nos lares, em
público e em particular, nas reuniões
íntimas e sociais, operando milagres
e incentivando as pessoas ao redor.
De acordo com o Rev. Wilson de Sou-
za Lopes, destacado pastor e escri-
tor presbiteriano, “Cristo Jesus: ao
tomar os conceitos da Lei, imprime
aquela atualidade 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, com-
prometida com o Deus vivo e manifes-
tada nos valores espirituais que perma-
necem”. Portanto, convictos da impor-
tância dos ensinamentos de nosso
Senhor Jesus Cristo, vamos participar
do Estudo no Sermão do Monte, Ora-
ção Dominical que, nesta quarta-fei-
ra, às 20 horas, será ministrado pelo
Rev. José Marcos.

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

tacado escritor e conferencista esta-
dunidense: “a oração precisa ter prio-



Pastoral
A Relação do Cristão com a Palavra de Deus

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 96:1
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 95:1-11
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em uníssono:

Salmo 79:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
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EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
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CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Marcelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Hebreus 4:1-13
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 109
e) Ministração da Santa Ceia
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b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

O Salmista confessa sua total depen-
dência de Deus com relação à leitura, me-
ditação, compreensão e prática da Lei no
dia a dia.

Neste versículo citado, o salmista
pede que Deus lhe dê pleno entendimento
da Sua Palavra. Este é o anseio do seu
coração. Ao pedir que Deus lhe conceda
esse entendimento, ele reconhece que os
homens, em decorrência de sua ceguei-
ra espiritual, almejam tudo, menos ad-
quirir conhecimento espiritual. Portanto,
enquanto o homem não for regenerado
estará destituído de entendimento a res-
peito da Lei de Deus. O salmista também
reconhece, como disse o reformador João
Calvino, que este entendimento: “é um
dom especial de Deus, o qual ninguém
pode granjear por seu próprio poder ou
habil idade”. Mathew
Henry sabiamente ob-
serva: “um entendi-
mento iluminado con-
siste nisto: aquilo pelo
que somos devemo-lo a
Cristo; pois ‘o Filho de
Deus veio e nos deu en-
tendimento’ (1ª João
5:20)”. Somente aque-
les que conhecem a sua
inabilidade e fraqueza são a semelhança
do salmista, encorajados a orar por en-
tendimento; que cada um, pois, pela fé
clame: “Dá-me entendimento”.

Quando esse entendimento espiritu-
al se concretizar, o salmista promete to-
mar duas atitudes positivas com relação
à Lei de Deus:

1) O salmista se compromete
em guardar a Lei do Senhor no co-
ração – Não basta ler a Bíblia, estudar
livros, obter respostas para certas per-
guntas e ser capaz de discutir teologia.
É Preciso compreender o caráter de
Deus. Devemos conhecer melhor a Deus
e discernir Seus desejos. Precisamos de
esclarecimento e entendimento interior.
Portanto, é necessário que o conheci-
mento seja internalizado e acolhido no
coração, por esta razão o salmista dis-
se “Guardo no coração a tua Pala-
vra para não pecar contra Ti” (Sal-
mo 119:11). Ele sabia que simplesmen-
te guardar a Palavra na mente não re- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

solve nosso problema. Conhecer a Bí-
blia, concordar com ela e achá-la im-
portante, não tem eficácia suficiente
para nos proteger de pecar. É preciso
que a Palavra de Deus chegue e perma-
neça onde o pecado se instalou, em nos-
so coração. O puritano Richard Baxter,
de forma muito sábia, disse: “Se você
quiser ser curado, precisa colocar a po-
mada sobre a ferida. Ora, a ferida, a
doença, está no seu coração; e se você
não introduzir a Palavra no seu coração,
onde está a doença, eu não vejo como
você poderia esperar a cura. É a verda-
de aplicada ao coração que pode curá-
lo. Se você não pensar e repensar nas
Escrituras, como pode esperar que ve-
nham a penetrar no seu coração?”. O
conselho de Baxter nos alerta para a

importância, também, de
meditarmos na Palavra
de Deus diariamente.
Devemos pensar e re-
pensar nas Escrituras,
mas só podemos fazer
isto se esta Palavra esti-
ver em nossa mente, por
meio da nossa leitura di-
ária, para depois, descer
até o coração.

2) O salmista se compromete a
cumprir de todo o coração a Lei do
Senhor – O conhecimento da Lei do Se-
nhor além de ser guardado no coração,
deve ser praticado. Como disse
Spurgeon: “A frase ‘de todo o coração’
mostra a importância do amor indiviso;
o coração nunca é íntegro ou santo en-
quanto não for íntegro e totalmente uni-
do no temor do Senhor. O coração nunca
é um só indiviso para com Deus enquan-
to não for uno em si mesmo; e nunca é
uno em si mesmo enquanto não for um
todo indiviso para com Deus”.

Devemos orar pedindo esclarecimen-
to espiritual para aprender a Palavra de
Deus e a prática dessa Palavra. Não nos
contentemos em conhecer intelectualmente
a Palavra de Deus, pois ela precisa estar
em nosso coração, direcionando nossa
vontade e emoções para a glória de Deus.

“Conhecer a Bíblia,
concordar com ela e achá-la
importante, não tem eficácia
suficiente para nos proteger

de pecar. É preciso que a
Palavra de Deus chegue e

permaneça onde o pecado se
instalou, em nosso coração”

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Marce-

lo, Antônio N., Wilian, Diêgo. Próxi-
ma semana: Evandro, Wanderlúcio,
Ataliba, Moisés C., Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Midian e Diva; Próximo do-

mingo: Noraci e Kátia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Diác. Sandro e Cláudia;
Quarta-feira, às 21h30, Hugo e
Amanda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 14
horas, Caio e Vinícius, essa visita é
juntamente com a UPA; Sábado, às
15 horas, Gabriel Webert, essa visita
é juntamente com a UPA.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Ro-
drigues (3039-3196); dona Hormezin-
da (Telefone: 3532-2595); Patrícia
Vieira (3358-5160); dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); Lilia Maciel
(3397-1914); dona Maria Grippe;
dona Raquel de Melo; Gilsemar, irmão
da dona Vânia; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Rafaela, sobri-
nha da Hélia; José Ferreira, irmão dos
Presbs. Israel, Ivo e Ailton; Sr. Saul,
esposo da dona Alfa; dona Honorita
Maria de Jesus, mãe do 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 Pe-
reira Sousa; Presb. Sebastião Barros;
denhora Joana e senhora Alaíde, tias
do Sr. Cláudio Machado; Wendell, fi-
lho da irmã dona Marilene; Levi, filho
da irmã Joselina.

Aniversariantes da Semana
03/08 Lenir Teixeira Vasconcelos ..................................................... 8428-2436
03/08 Pollyanna Correia Sanatana .................................................. 3372-2376
03/08 Diego Rodrigues da Silva ...................................................... 8434-7345
05/08 Évila Cavalcante de Sousa .................................................... 9618-8607
06/08 Marinez Guimarães Bezerra ................................................... 3354-5190
06/08 Cleber Eduardo Morais Brandão ............................................. 9170-9596
07/08 Alenyr de Souza Borges ........................................................ 3354-8166
08/08 Wesdna Barros Ferreira ......................................................... 3353-2132
08/08 Ocinéia Martins Bueno ........................................................... 8118-1048
09/08 Edimar Ismael dos Santos ..................................................... 3401-2487

“Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a
cumprirei” (Salmo 119:34)

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um ato do culto

divino da qual todos os crentes, ser-
vos do Senhor, devem participar co-
memorando assim, a morte de Cristo
com solenidade, respeito e reverên-
cia. Quando participamos da Santa
Ceia, damos graças a Deus pelo Seu
Filho, sua vida e obra de expiação a
nosso imerecido favor. Hoje, com in-
tensa alegria e gratidão, no culto à
noite celebraremos a Ceia do Senhor:
“Examine-se, pois, o homem a si
mesmo, e, assim, coma do pão, e
beba do cálice” (1ª Coríntios 11:28).

DIA DOS PAIS
Ser pai é uma dádiva dada pelo

nosso bondoso e gracioso Deus. Pró-
ximo domingo, antes da Escola domi-
nical, das 08h15 às 08h45, num ofere-
cimento da nossa igreja e preparação
das sociedades: SAF, UMP e UPA, será
servido um delicioso e farto café da
manhã aos pais desta igreja do qual
todas as suas famílias participarão.

FIOS DE PRATA
Os membros do Grupo Fios de Pra-

ta devem estar atentos as seguintes
atividades: a) Encontro da Terceira
Idade em Caldas Novas-GO, de 22 a
25 de setembro. Todos que deseja-
rem participar, favor inscreverem-se e
efetuar o pagamento corresponden-
te a R$ 470,00, até o dia 10 de agos-
to com dona Lúcia ou Fabíola. O ôni-
bus sairá da 1ª Igreja Presbiteriana
de Taguatinga, às 8 horas do dia 22
de setembro e retornará às 12 horas
do dia 25 setembro. Observação: O
valor do pacote não inclui o almoço
no dia do retorno, portanto cada par-
ticipante deverá custear seu almoço
nesse dia; b) Conforme consta em
nosso “Plano de Ação”, dia 20 de
agosto, numa quarta-feira, acontece-
rá a III Mostra de Talentos do Grupo
“Fios de Prata”. Os membros do gru-
po deverão fazer sua inscrição com
dona Lúcia ou Fabíola, informando
qual talento será apresentado nesse
dia. Na ocasião será realizado sorteio
de brindes e toda Igreja está convi-
dada para prestigiar este evento.

CORAL CANTARES
Depois de um justo, necessário e

merecido descanso, hoje, o Coral Can-
tares retornará às suas atividades.

ANIVERSÁRIO IPB 155 ANOS
“Celebrai com júbilo ao SE-

NHOR, todas as terras. Entrai por
suas portas com ações de graças e
nos seus átrios, com hinos de lou-
vor; rendei-lhe graças e bendizei-
lhe o nome” (Salmo 100:1 e 4). No
dia 15 agosto, terça-feira, às 20 ho-
ras, nas dependências da Igreja Pres-
biteriana Nacional – IPN, haverá um
Culto de Ação de Graças pelos 155
anos da Igreja Presbiteriana do Bra-
sil – IPB. Nessa ocasião, estará pre-
sente a mesa do Supremo Concílio,
bem como toda a liderança nomeada
para o quadriênio, julho de 2014 a
julho de 2018. Um grande Coral com
as igrejas do Distrito Federal partici-
pará do culto. Os coristas deverão
participar de um ensaio no dia 9 de
agosto, às 9 horas, na IPN.

NOITE DE VIGÍLIA
Em virtude de ajustes de agen-

da, a Noite de Vigília marcada para a
próxima sexta-feira foi adiada para a
última sexta-feira deste mês, das 21
às 22 horas.

CASA CHEIA
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos!” (Salmo
133:1). No domingo passado, em de-
corrência de problemas de saúde,
não foi possível à Jéssica Barros re-
ceber a visita “Casa Cheia” em sua
residência. Com a graça de Deus,
hoje, depois do culto à noite, a “Casa
Cheia” dos jovens será na residência
da Jéssica Barros, na QNL 12, Bloco
“D”, Apartamento 306 – Taguatinga
Norte, Telefone: 3353-1157. Todos os
jovens e adolescentes estão convi-
dados.

DOAÇÕES UPA
A UPA da nossa igreja está se pre-

parando para visitar uma instituição
de caridade e efetuar a entrega de
brinquedos e roupas infantis. Os ir-
mãos que desejarem doar roupas e
brinquedos infantis, em bom estado
de conservação e utilizável, favor
depositá-los no baú da saída do tem-
plo ou entregar para a diretoria da
UPA. A visita da UPA está prevista
para 4 de outubro.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Próximo sábado, às 20 horas, ha-

ridade na vida do crente. A profundida-
de da igreja não é medida pelo sucesso
diante dos homens, mas pela intimida-
de com Deus. A grandeza de uma igreja
é medida não pela beleza de seu edifício
ou pela pujança de seu orçamento, mas
pelo poder espiritual por meio da ora-
ção”. No século 19, o pregador britâ-
nico, Rev. Charles Haddon Spurgeon
disse que em muitas igrejas a reunião
de orações era apenas o esqueleto
de uma reunião, onde as pessoas não
mais compareciam. Ele concluiu: “Se
uma igreja não ora, ela está morta”.
Segundo o Rev. Hernandes Dias
Lopes, ministro presbiteriano: “a ora-
ção não é um calmante para a alma,
mas o despertamento para uma nova
ação. O apóstolo Paulo considerou a ora-
ção 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 vitoriosa”.
Tendo em vista a relevância da práti-
ca da oração vamos todos participar
da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela Junta
Diaconal.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio

do Perfeito Louvor, após a Escola Do-
minical na sala do culto mirim; b) Es-
calas: BERÇÁRIO – Hoje: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade; Pró-
ximo domingo: Lílian Lima e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 – Hoje: Rose e
Janete Crivelaro; Auxiliar da noite:
Luíza Honstis. Próximo domingo:
Antônia Silva e Caroline Bezerra;.
MATERNAL 2 – Hoje: Jaciara Gonçal-
ves e Karen Cerqueira; Auxiliar da
noite: Lílian Silva. Próximo domingo:
Nyda e Sônia. Observação: Queridos
professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala, POR
FAVOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Culto Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim. Para Crian-
ças de 4 a 11 anos; d) Culto Infan-
til: Próximo domingo, para crianças
de 4 a 8 anos. Dirigentes: Évila Ca-
valcante e Arthur Kishima; e) Que-
ridos Pais: As crianças que não trou-
xerem Bíblias para as atividades do
Ministério da Infância retornarão ao
templo ou as Classes de Escola Do-

minical onde os senhores estiverem
para acompanharem a mensagem
bíblica junto aos PAIS. Por isso, an-
tes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 10/08. Classe I – Presb.
Kleber; Classe II – Presb. Joel; Clas-
se III – Presb. Pedro; Classe IV –
Presb. Cícero; Classe V – Rev.
Jefferson; Classe de Jovens – Sem.
Wilian; Classe de Adolescentes –
Diác. Sandro; Classe de Juniores II
– dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

10/08. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição  nº 2; Classe de
Jovens, Lição nº 3; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 11; Classe de
Juniores II, Lição nº 8.

REVISTAS
As novas revistas das Classes I,

II, III, IV e V, estão à disposição dos
alunos em um dos aparadores na sa-
ída do templo. As revistas usadas no
trimestre passado serão reaproveita-
das em nossas Congregações. Não
deixe de entregar a sua aos secretá-
rios da Escola Dominical.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Missão Vida.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Natanael Machado;

Próximo domingo: Presb. Paulinho.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Arthur e Mauro; Próximo

domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Sr. Cláudio e Presb.
Natanael.
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POSLÚDIO

O Salmista confessa sua total depen-
dência de Deus com relação à leitura, me-
ditação, compreensão e prática da Lei no
dia a dia.

Neste versículo citado, o salmista
pede que Deus lhe dê pleno entendimento
da Sua Palavra. Este é o anseio do seu
coração. Ao pedir que Deus lhe conceda
esse entendimento, ele reconhece que os
homens, em decorrência de sua ceguei-
ra espiritual, almejam tudo, menos ad-
quirir conhecimento espiritual. Portanto,
enquanto o homem não for regenerado
estará destituído de entendimento a res-
peito da Lei de Deus. O salmista também
reconhece, como disse o reformador João
Calvino, que este entendimento: “é um
dom especial de Deus, o qual ninguém
pode granjear por seu próprio poder ou
habil idade”. Mathew
Henry sabiamente ob-
serva: “um entendi-
mento iluminado con-
siste nisto: aquilo pelo
que somos devemo-lo a
Cristo; pois ‘o Filho de
Deus veio e nos deu en-
tendimento’ (1ª João
5:20)”. Somente aque-
les que conhecem a sua
inabilidade e fraqueza são a semelhança
do salmista, encorajados a orar por en-
tendimento; que cada um, pois, pela fé
clame: “Dá-me entendimento”.

Quando esse entendimento espiritu-
al se concretizar, o salmista promete to-
mar duas atitudes positivas com relação
à Lei de Deus:

1) O salmista se compromete
em guardar a Lei do Senhor no co-
ração – Não basta ler a Bíblia, estudar
livros, obter respostas para certas per-
guntas e ser capaz de discutir teologia.
É Preciso compreender o caráter de
Deus. Devemos conhecer melhor a Deus
e discernir Seus desejos. Precisamos de
esclarecimento e entendimento interior.
Portanto, é necessário que o conheci-
mento seja internalizado e acolhido no
coração, por esta razão o salmista dis-
se “Guardo no coração a tua Pala-
vra para não pecar contra Ti” (Sal-
mo 119:11). Ele sabia que simplesmen-
te guardar a Palavra na mente não re- Rev. José Marcos de Oliveira Silva

solve nosso problema. Conhecer a Bí-
blia, concordar com ela e achá-la im-
portante, não tem eficácia suficiente
para nos proteger de pecar. É preciso
que a Palavra de Deus chegue e perma-
neça onde o pecado se instalou, em nos-
so coração. O puritano Richard Baxter,
de forma muito sábia, disse: “Se você
quiser ser curado, precisa colocar a po-
mada sobre a ferida. Ora, a ferida, a
doença, está no seu coração; e se você
não introduzir a Palavra no seu coração,
onde está a doença, eu não vejo como
você poderia esperar a cura. É a verda-
de aplicada ao coração que pode curá-
lo. Se você não pensar e repensar nas
Escrituras, como pode esperar que ve-
nham a penetrar no seu coração?”. O
conselho de Baxter nos alerta para a

importância, também, de
meditarmos na Palavra
de Deus diariamente.
Devemos pensar e re-
pensar nas Escrituras,
mas só podemos fazer
isto se esta Palavra esti-
ver em nossa mente, por
meio da nossa leitura di-
ária, para depois, descer
até o coração.

2) O salmista se compromete a
cumprir de todo o coração a Lei do
Senhor – O conhecimento da Lei do Se-
nhor além de ser guardado no coração,
deve ser praticado. Como disse
Spurgeon: “A frase ‘de todo o coração’
mostra a importância do amor indiviso;
o coração nunca é íntegro ou santo en-
quanto não for íntegro e totalmente uni-
do no temor do Senhor. O coração nunca
é um só indiviso para com Deus enquan-
to não for uno em si mesmo; e nunca é
uno em si mesmo enquanto não for um
todo indiviso para com Deus”.

Devemos orar pedindo esclarecimen-
to espiritual para aprender a Palavra de
Deus e a prática dessa Palavra. Não nos
contentemos em conhecer intelectualmente
a Palavra de Deus, pois ela precisa estar
em nosso coração, direcionando nossa
vontade e emoções para a glória de Deus.

“Conhecer a Bíblia,
concordar com ela e achá-la
importante, não tem eficácia
suficiente para nos proteger

de pecar. É preciso que a
Palavra de Deus chegue e

permaneça onde o pecado se
instalou, em nosso coração”

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Marce-

lo, Antônio N., Wilian, Diêgo. Próxi-
ma semana: Evandro, Wanderlúcio,
Ataliba, Moisés C., Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Midian e Diva; Próximo do-

mingo: Noraci e Kátia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Diác. Sandro e Cláudia;
Quarta-feira, às 21h30, Hugo e
Amanda.

Do Sem. Wilian – Sábado, às 14
horas, Caio e Vinícius, essa visita é
juntamente com a UPA; Sábado, às
15 horas, Gabriel Webert, essa visita
é juntamente com a UPA.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Ro-
drigues (3039-3196); dona Hormezin-
da (Telefone: 3532-2595); Patrícia
Vieira (3358-5160); dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); Lilia Maciel
(3397-1914); dona Maria Grippe;
dona Raquel de Melo; Gilsemar, irmão
da dona Vânia; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Rafaela, sobri-
nha da Hélia; José Ferreira, irmão dos
Presbs. Israel, Ivo e Ailton; Sr. Saul,
esposo da dona Alfa; dona Honorita
Maria de Jesus, mãe do 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 Pe-
reira Sousa; Presb. Sebastião Barros;
denhora Joana e senhora Alaíde, tias
do Sr. Cláudio Machado; Wendell, fi-
lho da irmã dona Marilene; Levi, filho
da irmã Joselina.

Aniversariantes da Semana
03/08 Lenir Teixeira Vasconcelos ..................................................... 8428-2436
03/08 Pollyanna Correia Sanatana .................................................. 3372-2376
03/08 Diego Rodrigues da Silva ...................................................... 8434-7345
05/08 Évila Cavalcante de Sousa .................................................... 9618-8607
06/08 Marinez Guimarães Bezerra ................................................... 3354-5190
06/08 Cleber Eduardo Morais Brandão ............................................. 9170-9596
07/08 Alenyr de Souza Borges ........................................................ 3354-8166
08/08 Wesdna Barros Ferreira ......................................................... 3353-2132
08/08 Ocinéia Martins Bueno ........................................................... 8118-1048
09/08 Edimar Ismael dos Santos ..................................................... 3401-2487

“Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a
cumprirei” (Salmo 119:34)


