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Pastoral

O Testemunho do Diácono

Culto de Louvor

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 92.1-2
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 104.1-35
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 38.18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de gratidão:

Diác. Moisés Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Alexandro
b) Hino Congregacional nº 299
c) Ministração da Santa Ceia
d) Cântico: Num Dia Lindo

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

POSLÚDIO

Em 1ª Timóteo 3.7, o apóstolo
Paulo trata sobre o testemunho dos
líderes cristãos perante a socieda-
de: é necessário que tenha bom
testemunho dos de fora. Conta-
se que um industrial, não evangéli-
co, observou que os cristãos que
trabalhavam em sua indústria eram
os seus melhores operários. Quan-
do precisou contratar novos empre-
gados, deu preferência aos cristãos.
Entretanto, o diretor, não evangéli-
co, de uma escola comentou que
os professores evangélicos do seu
estabelecimento não eram, de modo
algum, os mais zelosos no cumpri-
mento dos seus deveres.

O que as pessoas de fora da
igreja pensam e dizem a respeito dos
cristãos é importante. Se há um bom
testemunho, Cristo é honrado, a
igreja é grandemente beneficiada e
a pregação do evangelho chega de
forma mais límpida aos corações dos
não salvos. Por outro lado, se os de
fora não têm boa impressão dos cris-
tãos, dificilmente perceberão as
maravilhas do evangelho da graça.

Em 1ªTimóteo 3.7, Paulo está
falando da necessidade dos líderes
cristãos terem um bom testemu-
nho. Todavia, há várias passagens
Bíblicas que aludem sobre a impor-
tância de todos os crentes terem
uma boa reputação entre os não
cristãos no que diz respeito ao tra-
balho, negócios, linguagem, hábitos
alimentares, adversidades, caráter,
moral e civismo (1ª Tessalonicen-
ses 4.11-12; Colossenses 4.4; 1ª
Coríntios 10.31-33; 2ª Coríntios 6.3-
7 e 1ª Pedro 2.11-17). Rev. Jefferson Batista Neres

Na revelação Bíblica, o “cair no
opróbrio” (ignomínia, reprovação e
crítica) pode ser interpretado sob duas
perspectivas: Há o opróbrio resul-
tante do amor, da obediência e do
serviço a Cristo. É um opróbrio ine-
vitável e bem-aventurado: Pela fé,
Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha
de Faraó, preferindo ser maltrata-
do junto com o povo de Deus a
usufruir prazeres transitórios do
pecado; porquanto considerou o
opróbrio de Cristo por maiores ri-
quezas do que os tesouros do Egi-
to, porque contemplava o galardão
(Hebreus 11.24-26).

Mas há um opróbrio em nada bem-
aventurado. É aquele que resulta de
procedimentos não condizentes com
a fé cristã. Pedro falou sobre este
opróbrio: Se, pelo nome de Cristo,
sois injuriados, bem-aventurados
sois, porque sobre vós repousa o
Espírito da glória e de Deus. Não
sofra, porém, nenhum de vós como
assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como quem se intromete em
negócios de outrem (1ª Pedro 4.14-
15). O opróbrio será maior se a pes-
soa em questão for um líder de igreja.

Que Deus ajude a todos os cris-
tãos verdadeiros a não caírem no laço
do diabo. Laço significa armadilha ou
cilada. Um bom testemunho pode evi-
tar essa derrota. Quando a igreja for
escolher os diáconos para exercer este
ofício tão importante deve perguntar-
se: como está o testemunho daque-
les candidatos perante o mundo?

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia.  Próximo do-

mingo: SAF

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson e do Rev. José

Marcos – Terça-feira, às 14h30, Dona
Marilene Mendes. Às 16 horas, o Sr.
José Neri (Irmão das irmãs Izabel e
Dete). Sexta-feira, às 10h30, Presb.
Ailton, Diác. Tiago Barros e família. Às
14h30, Meire Fabíola (Visita com a
SAF). Às 16 horas, o Sr. José Neri (Ir-
mão das irmãs Izabel e Primadete). Do
Sem. Wilian – Sábado, às 15 horas,
Artur, Davi e Jonatan. Sábado, às 16
horas, Camila e Tiago.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e Dona Alzi-
ra (3352-1274); Dona Fátima Rodri-
gues (3039-3196); Dona Hormezinda
(Telefone: 3532-2595); Patrícia Vieira
(3358-5160); Dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Dona Maria Grippe;
Dona Raquel de Melo; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Rafaela, so-
brinha da Hélia; José Ferreira, irmão
dos Presbs. Israel, Ivo e Ita; 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;
Presb. Sebastião Barros; Levi, filho da
irmã Joselina; O recém-nascido Ra-
mon, sobrinho da irmã Lucivany; José
Martins, (Diácono da 2ª IPC).

Aniversariantes da Semana
07/09 André de Araújo Silva .............................................................8155-3442
07/09 Robson Santos da Conceição...................................................9981-0484
08/09 Igor Gonçalves R. dos Santos ................................................................
08/09 Joselina Maria da Rocha .........................................................................
08/09 Tiago Barros Ferreira .............................................................................
09/09 Elienay Aranha Breder ............................................................9113-7813
09/09 Anderson Rodrigo Barros Pires ................................................9974-3958
10/09 Gabriel Henrique Sardenberg Soares ......................................................
11/09 Orozina Barbosa Teixeira ........................................................3358-7037
13/09 Wanderlucio Mendes de Souza Junior ....................................... 8438-1914

“Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de
fora, a fim de não cair no opróbrio e laço do diabo.

Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam
respeitáveis.” (1ª Timóteo 3.7-8a)
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52 ANOS DE BÊNÇÃOS
São inegáveis as pródigas e abun-

dantes bênçãos de Deus na vida da
nossa igreja ao longo dos anos: Ben-
dize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo
o que há em mim bendiga ao seu
santo nome. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e não te esqueças de nem
um só de seus benefícios (Salmo
103.1-2). Com intensa e profunda gra-
tidão a Deus, no próximo final de se-
mana, celebraremos o aniversário de 52
anos de organização da nossa igreja.
Portanto, reserve essas datas em sua
agenda e convide pessoas não cristãs
para ouvirem o evangelho. O preletor
especialmente convidado será o Rev.
Valter Moura, pastor da Igreja Presbi-
teriana de Brasília. A programação será
a seguinte: às 20 horas, culto de grati-
dão a Deus com a participação de nos-
sas congregações. Logo após o culto
será servido um delicioso jantar. No do-
mingo, às 9 horas, Lição Especial em
Classe Única; às 18h30, culto de louvor
e gratidão pelo aniversário e logo após
será servido o bolo em comemoração
pelos 52 anos da 2ª IPT. Vamos, pois,
participar, convidar e orar por esse mo-
mento tão expressivo e relevante para
a nossa igreja.

SANTA CEIA
Segundo a Confissão de Fé de

Westminster, XXIX.I: Na noite em que
foi traído, o nosso Senhor Jesus instituiu
o sacramento de seu corpo e sangue,
chamado Ceia do Senhor, para ser ob-
servado em sua Igreja até ao fim do
mundo, para ser uma lembrança perpé-
tua do seu sacrifício que em sua morte
ele fez de si mesmo; para selar, aos ver-
dadeiros crentes, todos os benefícios pro-
venientes desse sacrifício para o seu
nutrimento espiritual e crescimento nele,
e seu compromisso de cumprir todos os
seus deveres para com ele; e ser um vín-
culo e penhor de sua comunhão com ele
e uns com os outros, como membros de
seu corpo místico. Hoje, no culto, have-
rá a ministração da Santa Ceia do Se-
nhor. Portanto, com devoção e consa-
gração vamos nos preparar para es-
tes momentos edificantes.

REV. ALEXANDRO
O Rev. Alexandro Luiz Ramos é

pastor da 1ª Igreja Presbiteriana de
Arraias – Tocantins. Hoje, lecionará
aos Jovens da UMP na Escola Domini-
cal e será o mensageiro do culto. Sua
participação nos trabalhos deste dia
e a reunião com o nosso Conselho vi-
sam sua avaliação para o pastorado
auxiliar da igreja, tendo como prefe-
rência os jovens das sociedades in-
ternas UPA e UMP. A esse amado ir-
mão e aos seus familiares as nossas
boas vindas seguidas de súplicas a
Deus pelos trabalhos deste dia.

RETINIQUE
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos... Ali, or-
dena o Senhor a sua bênção para
sempre” (Salmo 133.1 e 3b). Como é
do conhecimento da igreja, no mês de
maio, por irresponsabilidade dos lo-
catários da Chácara Jovanne, não foi
possível a realização do Acampfamí-
lia. Mas com a graça de Deus, no dia
27 de setembro, sábado, a partir das
8 horas, ocorrerá um Retinique da 2ª
IPT, na Chácara Recanto Riacho Doce.
Não deixe de participar, pois serão mo-
mentos de muita comunhão com Deus
(cânticos, orações e estudo da Bíblia),
e com os irmãos (atividades de lazer
e confraternização de toda a igreja).
O Conselho aprovou verba para cus-
tear as despesas do Retinique. Faça
a sua inscrição com o Presb. Eliezer.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Dominical,

em sua sala, haverá uma reunião do
Conselho. solicitamos aos senhores
conciliares que não faltem.

FEMOTAN
“E disse-lhes: Ide por todo o

mundo, pregai o evangelho a toda
criatura” (Marcos 16.15). O IDE
FEMOTAN é mais uma oportunidade
que temos de falar do amor de Deus
para as pessoas. Ocorrerá no próximo
sábado, a partir das 8 horas no Tagua-
parque. É uma atividade organizada
pela Federação de Mocidade do nosso

vilhosa. Deus, por sua bondade, provi-
denciou um meio pelo qual nossa vida
pode ser tomada por amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fideli-
dade, mansidão e domínio próprio.
Quando oramos, a condição verdadeira
de nosso coração é revelada. É assim
que deve ser. É quando Deus começa
verdadeiramente a trabalhar em nós.
Tendo em vista a relevância da prática
da oração, vamos todos participar da
reunião de orações desta quarta-fei-
ra, 20 horas, a ser dirigida pela UPA
e/ou UMP.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) PERFEITO LOUVOR – Hoje,

depois da Escola Dominical, haverá
ensaio do Coral Perfeito Louvor na
sala do Culto Mirim; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Josilene Cavalcante e
Josiane Andrade; Próximo domingo:
Lílian Lima e Luciana Rangel. Mater-
nal 01 – Hoje: Rose Assunção e Ca-
roline Bezerra; Auxiliar da noite: Mi-
lena Caires; Próximo domingo: Patrí-
cia Ferreira e Janete Crivelaro. Ma-
ternal 02 – Hoje: Karen Cerqueira e
Jaciara Gonçalves (Lição: Criação);
Auxiliar da noite: Luisa Nery. Próximo
domingo: Nyda e Sonia (Lição: A pes-
ca maravilhosa). OBS: Queridos pro-
fessores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) CULTO INFAN-
TIL – Hoje, para crianças de 4 a 11
anos, após o momento de cânticos.
Dirigente: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima. d) LICENÇA MÉDICA: Du-
rante licença médica da Ev. Ana Eliza,
os responsáveis pelo Ministério In-
fantil, serão: Érica Araújo e Diác. Ema-
noel Araújo. Caso algum professor,
dirigente ou auxiliar precise de algo,
procurar estes irmãos; e) JUNIORES:
Hoje: Aula na sala do intermediário,
após o momento de cânticos; Próxi-
mo domingo: No templo, lembrem-se
de pegar as cadernetas; f) QUERI-
DOS 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 bí-
blica junto aos PAIS. Por isso, antes
de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Evandro, Ataliba,

Emanoel, Moisés, Wanderlúcio. Próxi-
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Presbitério, portanto, todos os jovens
estão convidados para participar.

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza foi submetida a uma

cirurgia de lifting corporal, razão pela
qual estará ausente dos trabalhos de
nossa igreja, a fim de recuperar-se.

ALMOÇO DOS ESTADOS
Em comemoração ao dia da Esco-

la Dominical, numa promoção da Su-
perintendência da nossa Escola Domi-
nical, no terceiro domingo deste mês,
haverá o almoço dos Estados.

DIA DOS HOMENS PRESBITERIANOS
Próximo sábado, a partir das 8 ho-

ras, em uma chácara no Núcleo Rural
Lajes da Jiboia será realizado um encon-
tro com todos os homens do Presbitério
de Taguatinga Norte. Pela manhã have-
rá uma reunião de orações, estudo bí-
blico e uma palestra. No período da tar-
de desfrutaremos da estrutura de lazer
da chácara, que conta com piscinas, cam-
pos de futebol, salão de jogos, trilha
ecológica, etc. A taxa de inscrição é de
apenas R$ 10,00, incluindo o acesso ao
local, café da manhã, almoço e lanche, e
pode ser feita com os Presbíteros Lu-
sérgio ou Marcus. Todos os homens aci-
ma de 18 anos estão convidados. Fotos
e mais informações a respeito do local
pelo site: www.fetran-ptan.org.br.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova se-

cretaria, sala de arquivo morto e sala
da tesouraria, todas anexas ao Salão
Social do nosso templo está quase con-
cluída. Nesta semana, a pintura das
paredes e do teto foram concluídas e
todas as esquadrilhas foram instala-
das. Solicitamos aos pais que impeçam
seus filhos de circularem na constru-
ção para evitar acidentes. Lembramos
que o acesso à nave do templo pelo
elevador não será interrompido.

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

Congregação em Santa Maria, 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 bíbli-
co 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
nosso tesouro, aí também estará o
nosso coração, Mateus 6.21. No que
diz respeito ao dízimo não há meio ter-
mo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo pas-
sa pela mordomia Cristã, que é a ad-
ministração correta de todos os bens
que Deus colocou à nossa disposição.
Em decorrência da fidelidade da maio-
ria, 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 di-
zimistas 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.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho

convocou a Assembleia Geral Extraor-
dinária da Igreja para reunir-se em 28
de setembro de 2014, às 9 horas em
nosso templo, para deliberar sobre as
seguintes matérias: a) eleição e/ou
reeleição de três diáconos. Estão com
o mandato vencendo os irmãos: Hen-
rique Barbosa Neri, Robson Rangel da
Silva e Rodrigo V. Golfi Andriazzi; b)
eleição e/ou reeleição de dois presbí-
teros. Estão com o mandato vencendo
os irmãos: Joel Nogueira e Natanael
Machado Correa. Todos os membros
comungantes, da sede e congrega-
ções estão convocados. Desde já, va-
mos orar em favor da Assembleia a fim
de que as decisões estejam de acordo
com a soberana vontade do nosso
bondoso Deus.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
O livro Personagens ao redor da

cruz, de Tom Houston, Editora Encon-
tro, mostra a participação de cada per-
sonagem envolvido na crucificação do
Senhor Jesus, encorajando os leitores
a imaginar o impacto que Cristo reali-
zou na vida daquelas pessoas. O livro
trata também sobre a multidão, como o
cumprimento da profecia do Antigo Tes-
tamento através da entrada triunfal de
Cristo em Jerusalém: “Alegre-se mui-
to, cidade de Sião! Exulte, Jerusalém!
Eis que o seu rei vem a você, justo e
vitorioso, humilde e montado num
jumento, um jumentinho, cria de
jumenta” (Zacarias 9.9). De acordo
com Houston: Desde cedo na minha ex-
periência cristã eu descobri que a Cruz era,
e precisava ser central para qualquer com-
preensão, não só do evangelho, mas da
própria vida. Nos personagens ao redor
da Cruz vemos os pecados que levaram
Jesus a ela, o nepotismo de Caifás, a in-
veja dos chefes dos sacerdotes, a neu-
tralidade de Pilatos, a insensibilidade dos
soldados, pecados normais revelados pelo
pano de fundo da Cruz.

BREVE CATECISMO
PERGUNTA 29: Como nos torna-

mos participantes da redenção adqui-
rida por Cristo? RESPOSTA: Tornamo-
nos participantes da redenção adquiri-
da por Cristo pela eficaz aplicação dela
a nós pelo Seu Santo Espírito. REFERÊN-
CIAS: João 1.12; 3.5-6 e Tito 3.5-6.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito edifi-
cantes. Escute gratuita e diariamente
uma mensagem pelo telefone com te-
mas variados sobre as muitas áreas
da vida nas quais nossa paz muitas
vezes é abalada. “Disque Paz” é um
ministério de evangelização e aconselha-
mento que funciona 24 horas por dia.
Este é um importante ministério de edi-
ficação para os cristãos e evangeliza-
ção para não cristãos. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão em
um dos aparadores na saída do nos-
so templo. Disque paz: 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músi-

cas cristãs clássicas e contemporâne-
as de qualidade. A rádio pode ser aces-
sada, gratuitamente, pelo seguinte
link: http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o con-

teúdo Bíblico, minerar o Sermão do
Monte é uma preciosa dádiva. São
palavras de vida, muito relevantes.
Palavras desafiadoras para o homem
moderno. De acordo com o Dr. Rev.
Martyn Lloyd-Jones, destacado pastor
e escritor britânico do século passa-
do: O sermão do monte destina-se a
todo o povo cristão. Trata-se de uma
perfeita representação da vida no reino
de Deus. O reino é, antes de tudo, algo
que está dentro de nós. Trata-se daqui-
lo que controla e governa o coração, a
mente e as atitudes do indivíduo. Se ao
menos todos estivéssemos vivendo con-
forme o Sermão do Monte, então os ho-
mens saberiam que o evangelho é de-
veras dinâmico; reconheceriam que o
cristianismo é uma realidade viva. Que
Deus nos conceda a graça para levar a
sério o Sermão do Monte, de forma ho-
nesta e sob oração, até nos tornarmos
exemplos vivos do mesmo, modelares
quanto a esse glorioso ensinamento.
Portanto, convictos da importância dos
ensinamentos de nosso Senhor Jesus
Cristo, vamos participar do Estudo no
Sermão do Monte que, nesta quarta-
feira, às 20 horas, será ministrado
pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Quantos de nós, honestamente,

poderíamos afirmar que estamos con-
tentes com a nossa vida de oração?
Quem já usufruiu de forma exaustiva
de todos os mistérios e conhecem to-
dos os segredos que circundam este
tema? Ao falar sobre oração, o escri-
tor Richard Foster disse: Deus nos
aceita como somos e aceita a nossa
oração tal como é feita. Na oração apre-
sentamo-nos a Deus exatamente como
somos, com todos os nossos defeitos.
Orar é mudar. Isso é uma graça mara-
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Pastoral

O Testemunho do Diácono

Culto de Louvor

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 92.1-2
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 104.1-35
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 38.18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de gratidão:

Diác. Moisés Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Alexandro
b) Hino Congregacional nº 299
c) Ministração da Santa Ceia
d) Cântico: Num Dia Lindo

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

POSLÚDIO

Em 1ª Timóteo 3.7, o apóstolo
Paulo trata sobre o testemunho dos
líderes cristãos perante a socieda-
de: é necessário que tenha bom
testemunho dos de fora. Conta-
se que um industrial, não evangéli-
co, observou que os cristãos que
trabalhavam em sua indústria eram
os seus melhores operários. Quan-
do precisou contratar novos empre-
gados, deu preferência aos cristãos.
Entretanto, o diretor, não evangéli-
co, de uma escola comentou que
os professores evangélicos do seu
estabelecimento não eram, de modo
algum, os mais zelosos no cumpri-
mento dos seus deveres.

O que as pessoas de fora da
igreja pensam e dizem a respeito dos
cristãos é importante. Se há um bom
testemunho, Cristo é honrado, a
igreja é grandemente beneficiada e
a pregação do evangelho chega de
forma mais límpida aos corações dos
não salvos. Por outro lado, se os de
fora não têm boa impressão dos cris-
tãos, dificilmente perceberão as
maravilhas do evangelho da graça.

Em 1ªTimóteo 3.7, Paulo está
falando da necessidade dos líderes
cristãos terem um bom testemu-
nho. Todavia, há várias passagens
Bíblicas que aludem sobre a impor-
tância de todos os crentes terem
uma boa reputação entre os não
cristãos no que diz respeito ao tra-
balho, negócios, linguagem, hábitos
alimentares, adversidades, caráter,
moral e civismo (1ª Tessalonicen-
ses 4.11-12; Colossenses 4.4; 1ª
Coríntios 10.31-33; 2ª Coríntios 6.3-
7 e 1ª Pedro 2.11-17). Rev. Jefferson Batista Neres

Na revelação Bíblica, o “cair no
opróbrio” (ignomínia, reprovação e
crítica) pode ser interpretado sob duas
perspectivas: Há o opróbrio resul-
tante do amor, da obediência e do
serviço a Cristo. É um opróbrio ine-
vitável e bem-aventurado: Pela fé,
Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha
de Faraó, preferindo ser maltrata-
do junto com o povo de Deus a
usufruir prazeres transitórios do
pecado; porquanto considerou o
opróbrio de Cristo por maiores ri-
quezas do que os tesouros do Egi-
to, porque contemplava o galardão
(Hebreus 11.24-26).

Mas há um opróbrio em nada bem-
aventurado. É aquele que resulta de
procedimentos não condizentes com
a fé cristã. Pedro falou sobre este
opróbrio: Se, pelo nome de Cristo,
sois injuriados, bem-aventurados
sois, porque sobre vós repousa o
Espírito da glória e de Deus. Não
sofra, porém, nenhum de vós como
assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como quem se intromete em
negócios de outrem (1ª Pedro 4.14-
15). O opróbrio será maior se a pes-
soa em questão for um líder de igreja.

Que Deus ajude a todos os cris-
tãos verdadeiros a não caírem no laço
do diabo. Laço significa armadilha ou
cilada. Um bom testemunho pode evi-
tar essa derrota. Quando a igreja for
escolher os diáconos para exercer este
ofício tão importante deve perguntar-
se: como está o testemunho daque-
les candidatos perante o mundo?

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia.  Próximo do-

mingo: SAF

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson e do Rev. José

Marcos – Terça-feira, às 14h30, Dona
Marilene Mendes. Às 16 horas, o Sr.
José Neri (Irmão das irmãs Izabel e
Dete). Sexta-feira, às 10h30, Presb.
Ailton, Diác. Tiago Barros e família. Às
14h30, Meire Fabíola (Visita com a
SAF). Às 16 horas, o Sr. José Neri (Ir-
mão das irmãs Izabel e Primadete). Do
Sem. Wilian – Sábado, às 15 horas,
Artur, Davi e Jonatan. Sábado, às 16
horas, Camila e Tiago.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e Dona Alzi-
ra (3352-1274); Dona Fátima Rodri-
gues (3039-3196); Dona Hormezinda
(Telefone: 3532-2595); Patrícia Vieira
(3358-5160); Dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Dona Maria Grippe;
Dona Raquel de Melo; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Rafaela, so-
brinha da Hélia; José Ferreira, irmão
dos Presbs. Israel, Ivo e Ita; 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;
Presb. Sebastião Barros; Levi, filho da
irmã Joselina; O recém-nascido Ra-
mon, sobrinho da irmã Lucivany; José
Martins, (Diácono da 2ª IPC).

Aniversariantes da Semana
07/09 André de Araújo Silva .............................................................8155-3442
07/09 Robson Santos da Conceição...................................................9981-0484
08/09 Igor Gonçalves R. dos Santos ................................................................
08/09 Joselina Maria da Rocha .........................................................................
08/09 Tiago Barros Ferreira .............................................................................
09/09 Elienay Aranha Breder ............................................................9113-7813
09/09 Anderson Rodrigo Barros Pires ................................................9974-3958
10/09 Gabriel Henrique Sardenberg Soares ......................................................
11/09 Orozina Barbosa Teixeira ........................................................3358-7037
13/09 Wanderlucio Mendes de Souza Junior ....................................... 8438-1914

“Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de
fora, a fim de não cair no opróbrio e laço do diabo.

Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam
respeitáveis.” (1ª Timóteo 3.7-8a)

52 ANOS DE BÊNÇÃOS
São inegáveis as pródigas e abun-

dantes bênçãos de Deus na vida da
nossa igreja ao longo dos anos: Ben-
dize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo
o que há em mim bendiga ao seu
santo nome. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e não te esqueças de nem
um só de seus benefícios (Salmo
103.1-2). Com intensa e profunda gra-
tidão a Deus, no próximo final de se-
mana, celebraremos o aniversário de 52
anos de organização da nossa igreja.
Portanto, reserve essas datas em sua
agenda e convide pessoas não cristãs
para ouvirem o evangelho. O preletor
especialmente convidado será o Rev.
Valter Moura, pastor da Igreja Presbi-
teriana de Brasília. A programação será
a seguinte: às 20 horas, culto de grati-
dão a Deus com a participação de nos-
sas congregações. Logo após o culto
será servido um delicioso jantar. No do-
mingo, às 9 horas, Lição Especial em
Classe Única; às 18h30, culto de louvor
e gratidão pelo aniversário e logo após
será servido o bolo em comemoração
pelos 52 anos da 2ª IPT. Vamos, pois,
participar, convidar e orar por esse mo-
mento tão expressivo e relevante para
a nossa igreja.

SANTA CEIA
Segundo a Confissão de Fé de

Westminster, XXIX.I: Na noite em que
foi traído, o nosso Senhor Jesus instituiu
o sacramento de seu corpo e sangue,
chamado Ceia do Senhor, para ser ob-
servado em sua Igreja até ao fim do
mundo, para ser uma lembrança perpé-
tua do seu sacrifício que em sua morte
ele fez de si mesmo; para selar, aos ver-
dadeiros crentes, todos os benefícios pro-
venientes desse sacrifício para o seu
nutrimento espiritual e crescimento nele,
e seu compromisso de cumprir todos os
seus deveres para com ele; e ser um vín-
culo e penhor de sua comunhão com ele
e uns com os outros, como membros de
seu corpo místico. Hoje, no culto, have-
rá a ministração da Santa Ceia do Se-
nhor. Portanto, com devoção e consa-
gração vamos nos preparar para es-
tes momentos edificantes.

REV. ALEXANDRO
O Rev. Alexandro Luiz Ramos é

pastor da 1ª Igreja Presbiteriana de
Arraias – Tocantins. Hoje, lecionará
aos Jovens da UMP na Escola Domini-
cal e será o mensageiro do culto. Sua
participação nos trabalhos deste dia
e a reunião com o nosso Conselho vi-
sam sua avaliação para o pastorado
auxiliar da igreja, tendo como prefe-
rência os jovens das sociedades in-
ternas UPA e UMP. A esse amado ir-
mão e aos seus familiares as nossas
boas vindas seguidas de súplicas a
Deus pelos trabalhos deste dia.

RETINIQUE
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos... Ali, or-
dena o Senhor a sua bênção para
sempre” (Salmo 133.1 e 3b). Como é
do conhecimento da igreja, no mês de
maio, por irresponsabilidade dos lo-
catários da Chácara Jovanne, não foi
possível a realização do Acampfamí-
lia. Mas com a graça de Deus, no dia
27 de setembro, sábado, a partir das
8 horas, ocorrerá um Retinique da 2ª
IPT, na Chácara Recanto Riacho Doce.
Não deixe de participar, pois serão mo-
mentos de muita comunhão com Deus
(cânticos, orações e estudo da Bíblia),
e com os irmãos (atividades de lazer
e confraternização de toda a igreja).
O Conselho aprovou verba para cus-
tear as despesas do Retinique. Faça
a sua inscrição com o Presb. Eliezer.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Dominical,

em sua sala, haverá uma reunião do
Conselho. solicitamos aos senhores
conciliares que não faltem.

FEMOTAN
“E disse-lhes: Ide por todo o

mundo, pregai o evangelho a toda
criatura” (Marcos 16.15). O IDE
FEMOTAN é mais uma oportunidade
que temos de falar do amor de Deus
para as pessoas. Ocorrerá no próximo
sábado, a partir das 8 horas no Tagua-
parque. É uma atividade organizada
pela Federação de Mocidade do nosso

vilhosa. Deus, por sua bondade, provi-
denciou um meio pelo qual nossa vida
pode ser tomada por amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fideli-
dade, mansidão e domínio próprio.
Quando oramos, a condição verdadeira
de nosso coração é revelada. É assim
que deve ser. É quando Deus começa
verdadeiramente a trabalhar em nós.
Tendo em vista a relevância da prática
da oração, vamos todos participar da
reunião de orações desta quarta-fei-
ra, 20 horas, a ser dirigida pela UPA
e/ou UMP.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) PERFEITO LOUVOR – Hoje,

depois da Escola Dominical, haverá
ensaio do Coral Perfeito Louvor na
sala do Culto Mirim; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Josilene Cavalcante e
Josiane Andrade; Próximo domingo:
Lílian Lima e Luciana Rangel. Mater-
nal 01 – Hoje: Rose Assunção e Ca-
roline Bezerra; Auxiliar da noite: Mi-
lena Caires; Próximo domingo: Patrí-
cia Ferreira e Janete Crivelaro. Ma-
ternal 02 – Hoje: Karen Cerqueira e
Jaciara Gonçalves (Lição: Criação);
Auxiliar da noite: Luisa Nery. Próximo
domingo: Nyda e Sonia (Lição: A pes-
ca maravilhosa). OBS: Queridos pro-
fessores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) CULTO INFAN-
TIL – Hoje, para crianças de 4 a 11
anos, após o momento de cânticos.
Dirigente: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima. d) LICENÇA MÉDICA: Du-
rante licença médica da Ev. Ana Eliza,
os responsáveis pelo Ministério In-
fantil, serão: Érica Araújo e Diác. Ema-
noel Araújo. Caso algum professor,
dirigente ou auxiliar precise de algo,
procurar estes irmãos; e) JUNIORES:
Hoje: Aula na sala do intermediário,
após o momento de cânticos; Próxi-
mo domingo: No templo, lembrem-se
de pegar as cadernetas; f) QUERI-
DOS 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 bí-
blica junto aos PAIS. Por isso, antes
de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Próximo domingo, todos os pro-

fessores, das Classes de jovens e
adultos, estarão de folga em virtude
de Classe Única que será ministrada
pelo Rev. Valter Moura.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

21/09. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V: Lição nº 06; Classe dos
Jovens: Lição nº 07; Adolescentes:
Lição nº 05; Classe de Juniores: II:
Lição nº 12; Classe de Catecúmenos:
Lição nº 06.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Valter Moura.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Saulo Resende. Pró-

ximo domingo: Presb. Cícero Celso.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann. Próximo domingo:
Nathália. Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje:Atos de Louvor. Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson/ Diác. Rodri-

go. Próximo domingo: Diác. Ângelo/
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Dona Marta e Fernando.

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Evandro, Ataliba,

Emanoel, Moisés, Wanderlúcio. Próxi-
ma semana: Thiago V., Moisés F., J.
Francelino, Tiago B., Elizeu.



Pastoral

O Testemunho do Diácono

Culto de Louvor

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 92.1-2
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 104.1-35
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 38.18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de gratidão:

Diác. Moisés Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Alexandro
b) Hino Congregacional nº 299
c) Ministração da Santa Ceia
d) Cântico: Num Dia Lindo

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

POSLÚDIO

Em 1ª Timóteo 3.7, o apóstolo
Paulo trata sobre o testemunho dos
líderes cristãos perante a socieda-
de: é necessário que tenha bom
testemunho dos de fora. Conta-
se que um industrial, não evangéli-
co, observou que os cristãos que
trabalhavam em sua indústria eram
os seus melhores operários. Quan-
do precisou contratar novos empre-
gados, deu preferência aos cristãos.
Entretanto, o diretor, não evangéli-
co, de uma escola comentou que
os professores evangélicos do seu
estabelecimento não eram, de modo
algum, os mais zelosos no cumpri-
mento dos seus deveres.

O que as pessoas de fora da
igreja pensam e dizem a respeito dos
cristãos é importante. Se há um bom
testemunho, Cristo é honrado, a
igreja é grandemente beneficiada e
a pregação do evangelho chega de
forma mais límpida aos corações dos
não salvos. Por outro lado, se os de
fora não têm boa impressão dos cris-
tãos, dificilmente perceberão as
maravilhas do evangelho da graça.

Em 1ªTimóteo 3.7, Paulo está
falando da necessidade dos líderes
cristãos terem um bom testemu-
nho. Todavia, há várias passagens
Bíblicas que aludem sobre a impor-
tância de todos os crentes terem
uma boa reputação entre os não
cristãos no que diz respeito ao tra-
balho, negócios, linguagem, hábitos
alimentares, adversidades, caráter,
moral e civismo (1ª Tessalonicen-
ses 4.11-12; Colossenses 4.4; 1ª
Coríntios 10.31-33; 2ª Coríntios 6.3-
7 e 1ª Pedro 2.11-17). Rev. Jefferson Batista Neres

Na revelação Bíblica, o “cair no
opróbrio” (ignomínia, reprovação e
crítica) pode ser interpretado sob duas
perspectivas: Há o opróbrio resul-
tante do amor, da obediência e do
serviço a Cristo. É um opróbrio ine-
vitável e bem-aventurado: Pela fé,
Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha
de Faraó, preferindo ser maltrata-
do junto com o povo de Deus a
usufruir prazeres transitórios do
pecado; porquanto considerou o
opróbrio de Cristo por maiores ri-
quezas do que os tesouros do Egi-
to, porque contemplava o galardão
(Hebreus 11.24-26).

Mas há um opróbrio em nada bem-
aventurado. É aquele que resulta de
procedimentos não condizentes com
a fé cristã. Pedro falou sobre este
opróbrio: Se, pelo nome de Cristo,
sois injuriados, bem-aventurados
sois, porque sobre vós repousa o
Espírito da glória e de Deus. Não
sofra, porém, nenhum de vós como
assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como quem se intromete em
negócios de outrem (1ª Pedro 4.14-
15). O opróbrio será maior se a pes-
soa em questão for um líder de igreja.

Que Deus ajude a todos os cris-
tãos verdadeiros a não caírem no laço
do diabo. Laço significa armadilha ou
cilada. Um bom testemunho pode evi-
tar essa derrota. Quando a igreja for
escolher os diáconos para exercer este
ofício tão importante deve perguntar-
se: como está o testemunho daque-
les candidatos perante o mundo?

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia.  Próximo do-

mingo: SAF

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson e do Rev. José

Marcos – Terça-feira, às 14h30, Dona
Marilene Mendes. Às 16 horas, o Sr.
José Neri (Irmão das irmãs Izabel e
Dete). Sexta-feira, às 10h30, Presb.
Ailton, Diác. Tiago Barros e família. Às
14h30, Meire Fabíola (Visita com a
SAF). Às 16 horas, o Sr. José Neri (Ir-
mão das irmãs Izabel e Primadete). Do
Sem. Wilian – Sábado, às 15 horas,
Artur, Davi e Jonatan. Sábado, às 16
horas, Camila e Tiago.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e Dona Alzi-
ra (3352-1274); Dona Fátima Rodri-
gues (3039-3196); Dona Hormezinda
(Telefone: 3532-2595); Patrícia Vieira
(3358-5160); Dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Dona Maria Grippe;
Dona Raquel de Melo; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Rafaela, so-
brinha da Hélia; José Ferreira, irmão
dos Presbs. Israel, Ivo e Ita; 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;
Presb. Sebastião Barros; Levi, filho da
irmã Joselina; O recém-nascido Ra-
mon, sobrinho da irmã Lucivany; José
Martins, (Diácono da 2ª IPC).
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“Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de
fora, a fim de não cair no opróbrio e laço do diabo.

Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam
respeitáveis.” (1ª Timóteo 3.7-8a)


