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Pastoral

Em uma leitura tendenciosa e
superficial da Bíblia, há segmentos
cristãos, eivados pelo machismo que
chegam à seguinte conclusão: a
mulher é menos importante do que
o homem. No entanto, a Escritura
não fala da mulher como um ser in-
ferior, alguém que deve ocupar os
últimos lugares e que deve ficar
calada na igreja. Longe disso, a Pa-
lavra de Deus nos mostra que a
mulher sempre se destacou por suas
qualidades de força e ao mesmo
tempo doçura e amor.

Na narrativa da Redenção, en-
contramos mulheres que ocuparam
posições elevadas como a profetiza
Miriã, a juíza Débora, a rainha Ester
e muitas outras. Em Gênesis 3:15,
Deus anunciou ao casal primevo que
o descendente da mulher esmagaria
a cabeça da serpente. À mulher foi
dado o poder de ser mãe.

A mulher é o clímax da atividade
criadora de Deus. Quando Adão viu
Eva pela primeira vez disse, toma-
do de admiração, alegria e gratidão
a Deus: “Esta, afinal, é osso dos
meus ossos e carne da minha
carne” (Gênesis 2:23).

Jesus valorizou as mulheres e deu
destaque a elas. Sempre se dispôs a
falar com elas, como no caso da mu-
lher Samaritana; ensiná-las como a
Marta e Maria; admiti-las como Suas
seguidoras. Jesus conferiu às mulhe-
res a sua verdadeira e justa dignida-
de. A mulher é imagem e semelhança
de Deus. A mulher não é inferior ao
homem. Biblicamente falando existe
uma clara distinção de papéis quan-
do pensamos em homem e mulher.

Antes de ensinar sobre a sub-
missão da mulher aos maridos, o
apóstolo Paulo afirma: “sujeitan-

do-vos uns aos outros no temor
de Cristo” (Efésios 5:21). Portan-
to, é dever de todos, submissão
santa ao próximo seja ele homem
ou mulher. Ainda neste capítulo da
Epístola aos Efésios fica evidente
que ao marido compete a parte mais
difícil: “Maridos, amai vossa mu-
lher, como também Cristo amou
a igreja e a si mesmo se entre-
gou por ela” (Efésios 5:25).

Ora, se por um lado, o pecado veio
porque a mulher foi iludida como nos
ensina 1ª Timóteo 2:12-14, por outro
lado, a Salvação foi possível em vir-
tude de Jesus ter nascido de uma
mulher. Em 1ª Coríntios 11:11-12 so-
mos instruídos: “no Senhor, toda-
via, nem a mulher é independente
do homem, nem o homem, inde-
pendente da mulher. Porque,
como provém a mulher do homem,
assim também o homem é nasci-
do da mulher; e tudo vem de
Deus”. De acordo com o Rev.
Matthew Henry, teólogo e escritor in-
glês do século 17: “Mulher, criada à
imagem de Deus para ser ajudadora
do homem, não tirada de sua cabe-
ça para governar sobre ele, nem de
seus pés para ser pisoteada por ele,
mas de debaixo de seu braço para
ser protegida por ele, e de perto de
seu coração para ser amada”.

Às nossas irmãs da SAF: mães,
avós, educadoras do lar, esposas e
mulheres virtuosas, que seu adorno
seja sempre o interior do coração,
unido ao incorruptível trajo de um
espírito manso e tranquilo, que é
de grande valor diante de Deus, 1ª
Pedro 3:3-4. Que Deus abençoe a
nossa SAF, hoje e sempre.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 47:6-8
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 46:1-11
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 51:1-2
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. Elizeu

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Poesia pela irmã Rosângela

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Marco Antônio
d) Hino Congregacional nº 151

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

POSLÚDIO

O Valor da Mulher

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais devemos
orar e visitar: Bernardo Amariz, neto
da dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. Ander-
son; dona Elza Ely, mãe do Presb.
Lutércio; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Raquel de Melo; dona Romaninha;
dona Sônia Maria Magalhães, irmã do
Sr. Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da Darcy; Natália
Pignata, sobrinha da Fabíola; Patrí-
cia Vieira (3358-5160); Pedro, filho
do Dilmar; Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia, so-
brinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Antônio Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.

DOAÇÃO DE SANGUE
A dona Sônia Maria Magalhães,

irmã do Sr. Domingos; será submeti-
da a uma cirurgia próxima quarta-feira
e está precisando de sangue de qual-
quer tipo. As doações serão realiza-
das até a próxima terça-feira. Os in-
teressados podem ligar para o nosso
irmão Domingos. Fone: 8116-0602.

Rev. Jefferson Batista Neres

“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de
finas joias” (Provérbios 31:10)

Aniversariantes da Semana
24/03 Anny Vasconcelos Campos ....................................................
23/03 Maria Rita Pereira de Souza Guimarães .................................
23/03 Maria Correa da Silva Marra ..................................................
23/03 Maria do Socorro Torres Frazão .............................................
21/03 Rodrigo Vieira Golvi Andriazzi ................................................
25/03 José da Paixão Frazão de Moura ............................................
21/03 Robson Mesquita Barbosa ......................................................
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OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical é o dia designado para a
participação individual de cada ir-
mão desta igreja no importante,
necessário e gratificante ministério
missionário. Vamos todos, com ale-
gria e entusiasmo, participar de tão
útil ministério.

PLENÁRIAS
Em decorrência do feriado pro-

longado do próximo final de sema-
na, hoje, depois da Escola Domini-
cal, as plenárias da UMP e UPA ocor-
rerão respectivamente, Sala da Mo-
cidade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referidas
reuniões.

RESSURREIÇÃO
“E, se não há ressurreição de

mortos, então, Cristo não res-
suscitou. E, se Cristo não ressus-
citou, é vã a nossa pregação, e
vã, a nossa fé” (1ª Coríntios 15:13-
14). Próximo domingo haverá uma
programação especial da ressurrei-
ção de Cristo que consta do se-
guinte: a) Às 7 horas, culto e San-
ta Ceia; b) Das 8 às 8h40, no Salão
Branco, um delicioso café da ma-
nhã, somente  para os que partici-
parão do culto matutino; c) Às
18h30, Cantata pelo Coral Canto Li-
vre.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a Assem-

bleia Geral Extraordinária da Igreja
para reunir-se em 3 de abril de 2016,
às 9 horas em nosso templo, para
deliberar sobre as seguintes maté-
rias: a) eleição e/ou reeleição de

dez diáconos. Estão com o manda-
to vencendo em 15 de maio de 2016
os irmãos: Anderson Lousan do Nas-
cimento Poubel, Ataliba Candido
Resende, Emanoel Araújo da Silva,
Evandro Ferreira de Assunção, Júlio
Bastos de Araújo e Marcelo Alves
de Oliveira Honorato; b) eleição e/
ou reeleição de dois presbíteros.
Estão com o mandato vencendo em
1º de maio de 2016 os irmãos:
Cícero Celso de Sousa e Marcus
Kleber Eler Viana.

AO REV. MARCO ANTÔNIO
O Rev. Marco Antônio Baumgratz

é pastor auxiliar na Igreja Presbite-
riana de Nacional – IPN. Hoje será o
mensageiro de Deus no culto à noi-
te em gratidão pelo aniversário de
53 anos de nossa SAF. A esse esti-
mado e amado irmão as nossas boas
vindas seguidas de nossas súplicas
a Deus pelos trabalhos deste dia.

CLASSE DE CASAIS
As matrículas da nova tempora-

da da Classe de Casais estão aber-
tas. As aulas começarão no próxi-
mo domingo. Os interessados favor
procurar as Superintendentes e/ou
os Secretários da Escola Dominical
para efetivar a sua matrícula.

CATECÚMENOS
As inscrições para a Classe de

Catecúmenos ainda estão abertas.
As aulas começarão no próximo do-
mingo. Os visitantes que desejarem
um maior comprometimento com o
Senhor da Igreja, Cristo Jesus, ir-
mãos oriundos de outras denomi-
nações recebidos pelo Conselho e
os que foram batizados na infância
que desejarem realizar a sua públi-

de Páscoa do Canto Livre, as crian-
ças permanecerão com seus pais no
templo; d) Juniores 1: Convocamos
os pais das crianças de 9 a 11 anos,
para uma reunião HOJE, após a Es-
cola Dominical, na sala do culto mi-
rim; e) Classe Única: No próximo
domingo, teremos uma aula especi-
al sobre a Páscoa, após a abertura
da Escola Dominical, as crianças
deverão se dirigir ao Culto Mirim; f)
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é mui-
to importante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 27/03: Classe I – Presb.
Pedro; Classe II – Presb. Kleber;
Classe III – Wanildete; Classe IV
– Presb. Israel; Classe de Jovens
– Presb. Sóstenes; Adolescentes
– Presb. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

27/03. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 6, Breve
Catecismo: Trindade; Classe dos
Jovens, Lição nº 3; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 4.

PREGADORES
Hoje: Rev. Marco Antônio; Pró-

ximo domingo: Rev. Alexandro.

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

ximo Domingo: Presb. Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Pró-

ximo domingo: Diác. Rodrigo e
Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael e
Presb. Cláudio.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Ataliba,

J. Cláudio, Marcelo; Próxima se-
mana: Antônio N., Geazi, Emanoel,
Moisés F.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

Neuza Barros e Leila.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, Presb. Sóstenes;
Às 20 horas, Janderson e família;
Sexta-feira, às 20 horas, Carla e
Alex.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Kamila Maksoud;
Quinta-feira, às 16h, Pai da Jane
Macksoud.

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 14h30, o casal Saul e
Alfa; Quinta-feira, às 14 horas,
o casal Rev. Benon e dona Alzira e
às 15 horas o irmão Pedro
Rodrigues.



ca profissão de fé, deverão partici-
par desta classe. As matrículas po-
derão ser efetuadas com os secre-
tários da Escola Dominical.

GRUPO FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de se-

tembro deste ano, em Caldas No-
vas-GO, o Encontro da Terceira Ida-
de, organizado pela Secretaria
Sinodal da Terceira Idade. O inves-
timento individual para participar do
Encontro será de R$ 735,00. Para
os irmãos que começarem a pagar
em março, esse valor será dividido
em sete vezes de R$ 105,00. Os
interessados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona Lú-
cia Magali.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson está em

viagem para realização do casamen-
to dos nossos irmãos, Guilherme e
Andressa. Que Deus abençoe esta
nova família.

REV. JOSÉ MARCOS
Na próxima quarta-feira o Rev.

José Marcos estará na 4ª Congre-
gação em Águas Lindas-GO, assis-
tindo pastoralmente aqueles irmãos.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo

qual Deus fala ao coração do cren-
te. Muitas vezes, ensinando-o
como desfrutar do seu poder e da
sua misericórdia. Ou, às vezes, ad-
vertindo o crente sobre negligên-
cias ou displicências prejudiciais ao
devido e necessário crescimento
espiritual. Nesta quarta-feira, às
20 horas, daremos continuidade
aos Estudos sobre os Encontros

que será ministrado pelo Rev. Ale-
xandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça.

Quando nos dobramos em oração
compreendemos a majestade de
Deus e a limitação humana. Preci-
samos orar. Tendo em vista a im-
portância do exercício da oração
vamos todos participar da reunião
de orações que nesta quarta-feira
será dirigida pela UPH.

LISTA DOS DIZIMISTAS
No que diz respeito ao dízimo

não há meio termo, somos fiéis ou
infiéis. O dízimo passa pela mor-
domia Cristã, que é a administra-
ção 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 tra-
balho do Senhor com ousadia e
desembaraço financeiro. Que o
nosso Deus Provedor continue com
as suas bênçãos repousadas so-
bre os dizimistas fiéis e sensibili-
ze os infiéis. Solicitamos a to-
dos os irmãos que confirmem
seus nomes na lista de dizimis-
tas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra Graça Que Vem

do Lar, Susan Hunt, trata sobre o
desafio e os recursos para a trans-
formação da família segundo os pa-
drões da Palavra de Deus. Você tem
tudo o que é preciso para trans-
formar o seu lar num abrigo de gra-
ça. A presença de Deus traz paz e
o capacita a refletir a bondade di-

vina. Além de si mesmo, Deus lhe
deu a igreja, de modo que o seu lar
atinja o propósito divino para ele.
De acordo com o Senhor a igreja é
parte de sua família, portanto, seja
casado ou viúvo, tenha filhos ou
seja solteiro, você tem uma gran-
de família.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 107: Qual é o segun-

do mandamento? Resposta: O se-
gundo mandamento é: “Não farás
para tí imagem de escultura, nem
figura alguma de tudo o que há em
cima no céu, e do que há embaixo
na terra; nem de coisas que haja
debaixo da terra. Não as adorarás
nem lhe dará culto, porque eu sou
o Senhor teu Deus, o Deus forte e
zeloso, que vinga a iniquidade dos
pais nos filhos até a terceira e
quarta geração daqueles que me
aborrecem e que usa de misericór-
dia até mil gerações com aqueles
que me amam e que guardam os
meus preceitos. Referências:
Êxodo 20:4-6.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diari-
amente uma mensagem pelo tele-
fone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Este é
um importante ministério de
edificação para os cristãos e evan-
gelização para não cristãos. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na sa-

ída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem en-
tre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas
de alegria e esperança. Sejam bem-
vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

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

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, não

teremos ensaio após a Escola Do-
minical, ensaiaremos a noite no pe-
ríodo de louvor do culto infantil. Para
maior desempenho do Coral Perfei-
to Louvor, ensaiaremos também to-
das as QUARTAS-FEIRAS, às 20 ho-
ras; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Wesdna e Priscila Barros; Próximo
domingo: Lilian Lima e Silvana Pe-
reira; MATERNAL 1 e 2: (manhã e
noite): Kamila Santiago e Gabriela
Cavalcante; Próximo domingo:
Antônia e Kataryne; Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje: Mensagem 4,
dirigentes: Equipe 1: (3-5 anos)
Lucas e Lara Almeida; (6-8 anos)
Victória Couto e Beatriz Machado;
Próximo domingo: Devido a Cantata



ca profissão de fé, deverão partici-
par desta classe. As matrículas po-
derão ser efetuadas com os secre-
tários da Escola Dominical.

GRUPO FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de se-

tembro deste ano, em Caldas No-
vas-GO, o Encontro da Terceira Ida-
de, organizado pela Secretaria
Sinodal da Terceira Idade. O inves-
timento individual para participar do
Encontro será de R$ 735,00. Para
os irmãos que começarem a pagar
em março, esse valor será dividido
em sete vezes de R$ 105,00. Os
interessados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona Lú-
cia Magali.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson está em

viagem para realização do casamen-
to dos nossos irmãos, Guilherme e
Andressa. Que Deus abençoe esta
nova família.

REV. JOSÉ MARCOS
Na próxima quarta-feira o Rev.

José Marcos estará na 4ª Congre-
gação em Águas Lindas-GO, assis-
tindo pastoralmente aqueles irmãos.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo

qual Deus fala ao coração do cren-
te. Muitas vezes, ensinando-o
como desfrutar do seu poder e da
sua misericórdia. Ou, às vezes, ad-
vertindo o crente sobre negligên-
cias ou displicências prejudiciais ao
devido e necessário crescimento
espiritual. Nesta quarta-feira, às
20 horas, daremos continuidade
aos Estudos sobre os Encontros

que será ministrado pelo Rev. Ale-
xandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça.

Quando nos dobramos em oração
compreendemos a majestade de
Deus e a limitação humana. Preci-
samos orar. Tendo em vista a im-
portância do exercício da oração
vamos todos participar da reunião
de orações que nesta quarta-feira
será dirigida pela UPH.

LISTA DOS DIZIMISTAS
No que diz respeito ao dízimo

não há meio termo, somos fiéis ou
infiéis. O dízimo passa pela mor-
domia Cristã, que é a administra-
ção 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 tra-
balho do Senhor com ousadia e
desembaraço financeiro. Que o
nosso Deus Provedor continue com
as suas bênçãos repousadas so-
bre os dizimistas fiéis e sensibili-
ze os infiéis. Solicitamos a to-
dos os irmãos que confirmem
seus nomes na lista de dizimis-
tas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra Graça Que Vem

do Lar, Susan Hunt, trata sobre o
desafio e os recursos para a trans-
formação da família segundo os pa-
drões da Palavra de Deus. Você tem
tudo o que é preciso para trans-
formar o seu lar num abrigo de gra-
ça. A presença de Deus traz paz e
o capacita a refletir a bondade di-

vina. Além de si mesmo, Deus lhe
deu a igreja, de modo que o seu lar
atinja o propósito divino para ele.
De acordo com o Senhor a igreja é
parte de sua família, portanto, seja
casado ou viúvo, tenha filhos ou
seja solteiro, você tem uma gran-
de família.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 107: Qual é o segun-

do mandamento? Resposta: O se-
gundo mandamento é: “Não farás
para tí imagem de escultura, nem
figura alguma de tudo o que há em
cima no céu, e do que há embaixo
na terra; nem de coisas que haja
debaixo da terra. Não as adorarás
nem lhe dará culto, porque eu sou
o Senhor teu Deus, o Deus forte e
zeloso, que vinga a iniquidade dos
pais nos filhos até a terceira e
quarta geração daqueles que me
aborrecem e que usa de misericór-
dia até mil gerações com aqueles
que me amam e que guardam os
meus preceitos. Referências:
Êxodo 20:4-6.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diari-
amente uma mensagem pelo tele-
fone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Este é
um importante ministério de
edificação para os cristãos e evan-
gelização para não cristãos. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na sa-

ída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem en-
tre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas
de alegria e esperança. Sejam bem-
vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

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

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, não

teremos ensaio após a Escola Do-
minical, ensaiaremos a noite no pe-
ríodo de louvor do culto infantil. Para
maior desempenho do Coral Perfei-
to Louvor, ensaiaremos também to-
das as QUARTAS-FEIRAS, às 20 ho-
ras; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Wesdna e Priscila Barros; Próximo
domingo: Lilian Lima e Silvana Pe-
reira; MATERNAL 1 e 2: (manhã e
noite): Kamila Santiago e Gabriela
Cavalcante; Próximo domingo:
Antônia e Kataryne; Observação:
Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje: Mensagem 4,
dirigentes: Equipe 1: (3-5 anos)
Lucas e Lara Almeida; (6-8 anos)
Victória Couto e Beatriz Machado;
Próximo domingo: Devido a Cantata



Pastoral

Em uma leitura tendenciosa e
superficial da Bíblia, há segmentos
cristãos, eivados pelo machismo que
chegam à seguinte conclusão: a
mulher é menos importante do que
o homem. No entanto, a Escritura
não fala da mulher como um ser in-
ferior, alguém que deve ocupar os
últimos lugares e que deve ficar
calada na igreja. Longe disso, a Pa-
lavra de Deus nos mostra que a
mulher sempre se destacou por suas
qualidades de força e ao mesmo
tempo doçura e amor.

Na narrativa da Redenção, en-
contramos mulheres que ocuparam
posições elevadas como a profetiza
Miriã, a juíza Débora, a rainha Ester
e muitas outras. Em Gênesis 3:15,
Deus anunciou ao casal primevo que
o descendente da mulher esmagaria
a cabeça da serpente. À mulher foi
dado o poder de ser mãe.

A mulher é o clímax da atividade
criadora de Deus. Quando Adão viu
Eva pela primeira vez disse, toma-
do de admiração, alegria e gratidão
a Deus: “Esta, afinal, é osso dos
meus ossos e carne da minha
carne” (Gênesis 2:23).

Jesus valorizou as mulheres e deu
destaque a elas. Sempre se dispôs a
falar com elas, como no caso da mu-
lher Samaritana; ensiná-las como a
Marta e Maria; admiti-las como Suas
seguidoras. Jesus conferiu às mulhe-
res a sua verdadeira e justa dignida-
de. A mulher é imagem e semelhança
de Deus. A mulher não é inferior ao
homem. Biblicamente falando existe
uma clara distinção de papéis quan-
do pensamos em homem e mulher.

Antes de ensinar sobre a sub-
missão da mulher aos maridos, o
apóstolo Paulo afirma: “sujeitan-

do-vos uns aos outros no temor
de Cristo” (Efésios 5:21). Portan-
to, é dever de todos, submissão
santa ao próximo seja ele homem
ou mulher. Ainda neste capítulo da
Epístola aos Efésios fica evidente
que ao marido compete a parte mais
difícil: “Maridos, amai vossa mu-
lher, como também Cristo amou
a igreja e a si mesmo se entre-
gou por ela” (Efésios 5:25).

Ora, se por um lado, o pecado veio
porque a mulher foi iludida como nos
ensina 1ª Timóteo 2:12-14, por outro
lado, a Salvação foi possível em vir-
tude de Jesus ter nascido de uma
mulher. Em 1ª Coríntios 11:11-12 so-
mos instruídos: “no Senhor, toda-
via, nem a mulher é independente
do homem, nem o homem, inde-
pendente da mulher. Porque,
como provém a mulher do homem,
assim também o homem é nasci-
do da mulher; e tudo vem de
Deus”. De acordo com o Rev.
Matthew Henry, teólogo e escritor in-
glês do século 17: “Mulher, criada à
imagem de Deus para ser ajudadora
do homem, não tirada de sua cabe-
ça para governar sobre ele, nem de
seus pés para ser pisoteada por ele,
mas de debaixo de seu braço para
ser protegida por ele, e de perto de
seu coração para ser amada”.

Às nossas irmãs da SAF: mães,
avós, educadoras do lar, esposas e
mulheres virtuosas, que seu adorno
seja sempre o interior do coração,
unido ao incorruptível trajo de um
espírito manso e tranquilo, que é
de grande valor diante de Deus, 1ª
Pedro 3:3-4. Que Deus abençoe a
nossa SAF, hoje e sempre.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 47:6-8
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 46:1-11
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 51:1-2
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. Elizeu

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Poesia pela irmã Rosângela

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Marco Antônio
d) Hino Congregacional nº 151

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

POSLÚDIO

O Valor da Mulher

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais devemos
orar e visitar: Bernardo Amariz, neto
da dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. Ander-
son; dona Elza Ely, mãe do Presb.
Lutércio; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Raquel de Melo; dona Romaninha;
dona Sônia Maria Magalhães, irmã do
Sr. Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da Darcy; Natália
Pignata, sobrinha da Fabíola; Patrí-
cia Vieira (3358-5160); Pedro, filho
do Dilmar; Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia, so-
brinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Antônio Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.

DOAÇÃO DE SANGUE
A dona Sônia Maria Magalhães,

irmã do Sr. Domingos; será submeti-
da a uma cirurgia próxima quarta-feira
e está precisando de sangue de qual-
quer tipo. As doações serão realiza-
das até a próxima terça-feira. Os in-
teressados podem ligar para o nosso
irmão Domingos. Fone: 8116-0602.

Rev. Jefferson Batista Neres

“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de
finas joias” (Provérbios 31:10)

Aniversariantes da Semana
24/03 Anny Vasconcelos Campos ....................................................
23/03 Maria Rita Pereira de Souza Guimarães .................................
23/03 Maria Correa da Silva Marra ..................................................
23/03 Maria do Socorro Torres Frazão .............................................
21/03 Rodrigo Vieira Golvi Andriazzi ................................................
25/03 José da Paixão Frazão de Moura ............................................
21/03 Robson Mesquita Barbosa ......................................................

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical é o dia designado para a
participação individual de cada ir-
mão desta igreja no importante,
necessário e gratificante ministério
missionário. Vamos todos, com ale-
gria e entusiasmo, participar de tão
útil ministério.

PLENÁRIAS
Em decorrência do feriado pro-

longado do próximo final de sema-
na, hoje, depois da Escola Domini-
cal, as plenárias da UMP e UPA ocor-
rerão respectivamente, Sala da Mo-
cidade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referidas
reuniões.

RESSURREIÇÃO
“E, se não há ressurreição de

mortos, então, Cristo não res-
suscitou. E, se Cristo não ressus-
citou, é vã a nossa pregação, e
vã, a nossa fé” (1ª Coríntios 15:13-
14). Próximo domingo haverá uma
programação especial da ressurrei-
ção de Cristo que consta do se-
guinte: a) Às 7 horas, culto e San-
ta Ceia; b) Das 8 às 8h40, no Salão
Branco, um delicioso café da ma-
nhã, somente  para os que partici-
parão do culto matutino; c) Às
18h30, Cantata pelo Coral Canto Li-
vre.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a Assem-

bleia Geral Extraordinária da Igreja
para reunir-se em 3 de abril de 2016,
às 9 horas em nosso templo, para
deliberar sobre as seguintes maté-
rias: a) eleição e/ou reeleição de

dez diáconos. Estão com o manda-
to vencendo em 15 de maio de 2016
os irmãos: Anderson Lousan do Nas-
cimento Poubel, Ataliba Candido
Resende, Emanoel Araújo da Silva,
Evandro Ferreira de Assunção, Júlio
Bastos de Araújo e Marcelo Alves
de Oliveira Honorato; b) eleição e/
ou reeleição de dois presbíteros.
Estão com o mandato vencendo em
1º de maio de 2016 os irmãos:
Cícero Celso de Sousa e Marcus
Kleber Eler Viana.

AO REV. MARCO ANTÔNIO
O Rev. Marco Antônio Baumgratz

é pastor auxiliar na Igreja Presbite-
riana de Nacional – IPN. Hoje será o
mensageiro de Deus no culto à noi-
te em gratidão pelo aniversário de
53 anos de nossa SAF. A esse esti-
mado e amado irmão as nossas boas
vindas seguidas de nossas súplicas
a Deus pelos trabalhos deste dia.

CLASSE DE CASAIS
As matrículas da nova tempora-

da da Classe de Casais estão aber-
tas. As aulas começarão no próxi-
mo domingo. Os interessados favor
procurar as Superintendentes e/ou
os Secretários da Escola Dominical
para efetivar a sua matrícula.

CATECÚMENOS
As inscrições para a Classe de

Catecúmenos ainda estão abertas.
As aulas começarão no próximo do-
mingo. Os visitantes que desejarem
um maior comprometimento com o
Senhor da Igreja, Cristo Jesus, ir-
mãos oriundos de outras denomi-
nações recebidos pelo Conselho e
os que foram batizados na infância
que desejarem realizar a sua públi-

de Páscoa do Canto Livre, as crian-
ças permanecerão com seus pais no
templo; d) Juniores 1: Convocamos
os pais das crianças de 9 a 11 anos,
para uma reunião HOJE, após a Es-
cola Dominical, na sala do culto mi-
rim; e) Classe Única: No próximo
domingo, teremos uma aula especi-
al sobre a Páscoa, após a abertura
da Escola Dominical, as crianças
deverão se dirigir ao Culto Mirim; f)
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é mui-
to importante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 27/03: Classe I – Presb.
Pedro; Classe II – Presb. Kleber;
Classe III – Wanildete; Classe IV
– Presb. Israel; Classe de Jovens
– Presb. Sóstenes; Adolescentes
– Presb. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

27/03. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 6, Breve
Catecismo: Trindade; Classe dos
Jovens, Lição nº 3; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 4.

PREGADORES
Hoje: Rev. Marco Antônio; Pró-

ximo domingo: Rev. Alexandro.

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

ximo Domingo: Presb. Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Pró-

ximo domingo: Diác. Rodrigo e
Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael e
Presb. Cláudio.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Ataliba,

J. Cláudio, Marcelo; Próxima se-
mana: Antônio N., Geazi, Emanoel,
Moisés F.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

Neuza Barros e Leila.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, Presb. Sóstenes;
Às 20 horas, Janderson e família;
Sexta-feira, às 20 horas, Carla e
Alex.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Kamila Maksoud;
Quinta-feira, às 16h, Pai da Jane
Macksoud.

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 14h30, o casal Saul e
Alfa; Quinta-feira, às 14 horas,
o casal Rev. Benon e dona Alzira e
às 15 horas o irmão Pedro
Rodrigues.



Pastoral

Em uma leitura tendenciosa e
superficial da Bíblia, há segmentos
cristãos, eivados pelo machismo que
chegam à seguinte conclusão: a
mulher é menos importante do que
o homem. No entanto, a Escritura
não fala da mulher como um ser in-
ferior, alguém que deve ocupar os
últimos lugares e que deve ficar
calada na igreja. Longe disso, a Pa-
lavra de Deus nos mostra que a
mulher sempre se destacou por suas
qualidades de força e ao mesmo
tempo doçura e amor.

Na narrativa da Redenção, en-
contramos mulheres que ocuparam
posições elevadas como a profetiza
Miriã, a juíza Débora, a rainha Ester
e muitas outras. Em Gênesis 3:15,
Deus anunciou ao casal primevo que
o descendente da mulher esmagaria
a cabeça da serpente. À mulher foi
dado o poder de ser mãe.

A mulher é o clímax da atividade
criadora de Deus. Quando Adão viu
Eva pela primeira vez disse, toma-
do de admiração, alegria e gratidão
a Deus: “Esta, afinal, é osso dos
meus ossos e carne da minha
carne” (Gênesis 2:23).

Jesus valorizou as mulheres e deu
destaque a elas. Sempre se dispôs a
falar com elas, como no caso da mu-
lher Samaritana; ensiná-las como a
Marta e Maria; admiti-las como Suas
seguidoras. Jesus conferiu às mulhe-
res a sua verdadeira e justa dignida-
de. A mulher é imagem e semelhança
de Deus. A mulher não é inferior ao
homem. Biblicamente falando existe
uma clara distinção de papéis quan-
do pensamos em homem e mulher.

Antes de ensinar sobre a sub-
missão da mulher aos maridos, o
apóstolo Paulo afirma: “sujeitan-

do-vos uns aos outros no temor
de Cristo” (Efésios 5:21). Portan-
to, é dever de todos, submissão
santa ao próximo seja ele homem
ou mulher. Ainda neste capítulo da
Epístola aos Efésios fica evidente
que ao marido compete a parte mais
difícil: “Maridos, amai vossa mu-
lher, como também Cristo amou
a igreja e a si mesmo se entre-
gou por ela” (Efésios 5:25).

Ora, se por um lado, o pecado veio
porque a mulher foi iludida como nos
ensina 1ª Timóteo 2:12-14, por outro
lado, a Salvação foi possível em vir-
tude de Jesus ter nascido de uma
mulher. Em 1ª Coríntios 11:11-12 so-
mos instruídos: “no Senhor, toda-
via, nem a mulher é independente
do homem, nem o homem, inde-
pendente da mulher. Porque,
como provém a mulher do homem,
assim também o homem é nasci-
do da mulher; e tudo vem de
Deus”. De acordo com o Rev.
Matthew Henry, teólogo e escritor in-
glês do século 17: “Mulher, criada à
imagem de Deus para ser ajudadora
do homem, não tirada de sua cabe-
ça para governar sobre ele, nem de
seus pés para ser pisoteada por ele,
mas de debaixo de seu braço para
ser protegida por ele, e de perto de
seu coração para ser amada”.

Às nossas irmãs da SAF: mães,
avós, educadoras do lar, esposas e
mulheres virtuosas, que seu adorno
seja sempre o interior do coração,
unido ao incorruptível trajo de um
espírito manso e tranquilo, que é
de grande valor diante de Deus, 1ª
Pedro 3:3-4. Que Deus abençoe a
nossa SAF, hoje e sempre.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 47:6-8
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 46:1-11
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 51:1-2
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. Elizeu

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Poesia pela irmã Rosângela

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Marco Antônio
d) Hino Congregacional nº 151

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

POSLÚDIO

O Valor da Mulher

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais devemos
orar e visitar: Bernardo Amariz, neto
da dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. Ander-
son; dona Elza Ely, mãe do Presb.
Lutércio; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Raquel de Melo; dona Romaninha;
dona Sônia Maria Magalhães, irmã do
Sr. Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da Darcy; Natália
Pignata, sobrinha da Fabíola; Patrí-
cia Vieira (3358-5160); Pedro, filho
do Dilmar; Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Rosimeire Couto; Sophia, so-
brinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Antônio Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.

DOAÇÃO DE SANGUE
A dona Sônia Maria Magalhães,

irmã do Sr. Domingos; será submeti-
da a uma cirurgia próxima quarta-feira
e está precisando de sangue de qual-
quer tipo. As doações serão realiza-
das até a próxima terça-feira. Os in-
teressados podem ligar para o nosso
irmão Domingos. Fone: 8116-0602.

Rev. Jefferson Batista Neres

“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de
finas joias” (Provérbios 31:10)

Aniversariantes da Semana
24/03 Anny Vasconcelos Campos ....................................................
23/03 Maria Rita Pereira de Souza Guimarães .................................
23/03 Maria Correa da Silva Marra ..................................................
23/03 Maria do Socorro Torres Frazão .............................................
21/03 Rodrigo Vieira Golvi Andriazzi ................................................
25/03 José da Paixão Frazão de Moura ............................................
21/03 Robson Mesquita Barbosa ......................................................


