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Pastoral

Os oficiais da Igreja Presbiteria-
na do Brasil são os pastores (pres-
bíteros docentes), presbíteros re-
gentes e diáconos. Os presbíteros
e os diáconos são membros da igre-
ja local, enquanto que o pastor é
membro de um presbitério.

Os presbíteros regentes são os
representantes dos membros da
Igreja. São eleitos pela Assembleia
e ordenados pelo Conselho. Junta-
mente com o pastor, governam a
Igreja, zelam pela disciplina e de-
mais interesses da Igreja, Art. 50
da Constituição da Igreja Presbite-
riana do Brasil – CI/IPB. Compete
ao presbítero levar ao conhecimen-
to do Conselho as faltas que não
puder corrigir por meio de admoes-
tações particulares, auxiliar o pas-
tor no trabalho de visitas, instruir
os novos convertidos, consolar os
aflitos e cuidar da infância e da ju-
ventude, orando pelos crentes e
com eles, Art. 51 da CI/IPB.

Os diáconos são oficiais eleitos
pela Igreja, ordenados e supervisio-
nados pelo Conselho para dedicarem-
se especialmente à arrecadação de
ofertas para fins piedosos, cuidar dos
pobres, doentes e inválidos, mante-
rem a ordem e reverência nos luga-
res reservados ao serviço divino, fis-
calizar para que haja boa ordem na
casa de Deus e suas dependências,
conforme o Art. 53 da CI/IPB.

Na Escritura encontramos diver-
sos textos que falam a respeito das
qualificações para o oficialato na
Igreja do Senhor Jesus Cristo (Atos
6:3; 1ª Timóteo 3:1-13, Tito 1:5-
9, dentre outros). Nenhum homem
consegue preencher todos os re-

quisitos Bíblicos, mas este deve ser
o seu alvo. O que chama atenção é
que nas qualificações descritas na
Bíblia para o oficialato não se con-
sidera a situação financeira (rico ou
pobre), nível acadêmico ou intelec-
tual, charme ou simpatia. As indi-
cações apontam para atitude e ca-
ráter, testemunho e outros aspec-
tos ligados à maturidade da fé. Para
uma escolha acertada, a Igreja deve
observar quem preenche mais os
quesitos bíblicos no seu dia a dia.

Os aspectos vinculados às qua-
lificações dizem respeito à fé e
maturidade espiritual, não
neófito; à biblicamente orientada e
boa convivência familiar, cuida
bem de sua casa, esposo de uma
só mulher; ao bom testemunho
social, bom testemunho dos de
fora; relações interpessoais, não
espancador, hospitaleiro e capaci-
dade de instruir e ensinar.

Hoje, a nossa igreja irá escolher,
pelo voto da Assembleia, dois presbí-
teros e dez diáconos. A decisão de
escolher oficiais é muito séria, pois a
eles será entregue a condução da
Igreja. Há três atitudes que devem
ser assumidas pelo membro da Igreja
quanto ao privilégio de votar e esco-
lher seus oficiais: 1) Ore pelo proces-
so de eleição; 2) Esteja presente no
dia da Assembleia; 3) Leia e medite
nos textos bíblicos e dê seu voto bus-
cando honrar e glorificar ao seu Deus.

Que Deus ajude a nossa Igreja
a eleger homens que, já foram se-
parados por Ele mesmo em Seu Con-
selho Eterno.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 29:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 28:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 116:5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

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

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Moisés C.

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 2:1-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: Porque Ele Vive

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

POSLÚDIO

Eleição de Oficiais

Rev. Jefferson Batista Neres

ra, às 20 horas Saulo e Rayssa; Quin-
ta-feira, às 20 horas Arthur Ramos.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, dona Rita; Quinta-
feira, às 14h30, dona Meire.

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 Sônia, irmã do
Sr. Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Pedro, fi-
lho do Dilmar; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia; Sr. José Antônio
Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.

Aniversariantes da Semana
02/04 Bruno Vieira Santos ..............................................................
03/04 Olivamar Jesus de Andrade Cieslak .......................................
04/04 Paulo Caetano de Almeida .....................................................
05/04 Amani Felipe Andrade Cieslak ...............................................
05/04 Beatriz Rodrigues Machado....................................................
05/04 Laura Silva Santos ................................................................
05/04 Sebastião de Barros ..............................................................
06/04 Alfa Mendes de NogueiraQ. ..................................................
07/04 Eduardo Araújo da Silva ........................................................
07/04 Natália Rodrigues Pereira Machado ........................................
07/04 Saulo Dias Pereira ................................................................
08/04 Waldenia Rosa de Oliveira .....................................................
09/04 Marluce Alves França Felix Miashiki ........................................
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SANTA CEIA
A Santa Ceia é um expressivo

meio de graça pelo qual o crente
muito se edifica. Por isso, nenhum
crente em Cristo poderá deixar de
participar. “Isto é o meu corpo...
isto é o meu sangue. Comei e
bebei deles todos”, nos diz o Se-
nhor Jesus Cristo. Tal sacramento
será ministrado hoje durante o cul-
to à noite.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a Assem-

bleia Geral Extraordinária da Igreja
para reunir-se hoje, às 9 horas em
nosso templo, para deliberar sobre
as seguintes matérias: a) eleição
e/ou reeleição de dez diáconos. Es-
tão com o mandato vencendo em
15 de maio de 2016 os irmãos: An-
derson Lousan do Nascimento
Poubel, Ataliba Candido Resende,
Emanoel Araújo da Silva, Evandro
Ferreira de Assunção, Júlio Bastos
de Araújo e Marcelo Alves de Oli-
veira Honorato; b) eleição e/ou re-
eleição de dois presbíteros. Estão
com o mandato vencendo em 1° de
maio de 2016 os irmãos: Cícero Celso
de Sousa e Marcus Kleber Eler Viana.

JANTAR DE CASAIS
Próximo sábado, às 20 horas, no

Salão Branco, haverá o primeiro
“Jantar de Casais” deste ano. O
preletor será o Rev. Milton, pastor
auxiliar da Igreja Presbiteriana Cen-
tral em Goiânia-GO. Realizamos ati-
vidades com os casais, nas quais
tratamos de variados temas impor-
tantes atinentes a salutar convivên-
cia familiar. A inscrição será de R$

40,00 e poderá ser efetuada com a
Equipe de Casais. A primeira parte
será uma devocional. A segunda,
sociabilização. Faça já a sua inscri-
ção.

FIOS DE PRATA
a) Acontecerá na próxima sex-

ta-feira, um culto na residência dos
nossos irmãos Saul e Alfa, às 15h30.
Sairemos do estacionamento do
templo às 14h40. Todos os mem-
bros do referido grupo estão convi-
dados; b) De 19 a 23 de setembro,
em Caldas Novas-GO, o Encontro
da Terceira Idade, organizado pela
Secretaria Sinodal da Terceira Ida-
de. O investimento individual será
de R$ 735,00. Para os irmãos que
começarem a pagar em abril, esse
valor será dividido em seis vezes de
R$ 122,50. Os interessados deve-
rão procurar a dona Marta Resende
ou a dona Lúcia Magali.

UMP/UPA
Hoje, após o culto, haverá Casa

Cheia na residência da Maria Clara,
na Rua 6 – Chácara 242 – Lote 10 –
Vicente Pires.

JUNIORES II
Próximo domingo, na Classe de

Juniores situada na sala de música,
no 3° andar do predinho, a aula será
ministrada pela professora Cila.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje e quarta-feira, no momen-

to do culto, o Rev. José Marcos es-
tará na Congregação em Santa Ma-
ria-DF, assistindo pastoralmente
àqueles irmãos.

f) UCP: Noite do Pijama – No dia
15 de abril, haverá uma progra-
mação muito esperada pelas cri-
anças de nossa Igreja: Noite do
Pijama. Para participar da Noite do
Pijama é necessário ir à Noite de
Aventuras, pois, esta condição faz
parte de uma gincana. Por isso,
faça sua inscrição para as duas pro-
gramações até, hoje, depois do cul-
to a noite. Você não pode perder;
g) Coordenação equipe berçário:
Próximo domingo, após abertura da
Escola Dominical, na sala do Ber-
çário. Equipe: Silvana Pereira, Lilian
Lima, Wesdna Barros, Priscila Bar-
ros, Noraci Bastos, Karine Matos,
Silvia Machado e Olívia Cieslak; h)
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito
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 10/04: Classe I, II, III e IV
– Rev. Milton; Classe de Jovens –
Rev. Alexandro; Adolescentes –
Vanessa; Catecúmenos – Presb.
Pedro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

10/04. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Lição Especial; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 4; Classe
de Adolescentes, Lição nº 6. Cate-
cúmenos, Lição 2.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Milton.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Natanael; Próximo

domingo: Presb. Paulinho.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Diác.

Arthur; Próximo domingo: Diác.
Ângelo e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Presb. Cláudio;

Próximo domingo: dona Marta e
Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Robson R., Moisés C. Tiago B; Pró-
xima semana: William, Diêgo, An-
derson, Claudennes.

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Conceni; Pró-

ximo domingo: SAF.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, Patrícia; Às 15 ho-
ras, dona Wylliene; Às 20
horas, Carla e Alex; Quinta-feira,
às 20 horas, Jaderson e família.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-



ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério terre-

no, o Senhor Jesus encontrou-se com
diversas pessoas da sociedade de sua
época. Estes encontros foram extre-
mamente marcantes para estas pes-
soas e, comunicam lições preciosas
para a cristandade de todos os tem-
pos. Nesta quarta-feira, às 20 horas,
daremos continuidade aos Estudos so-
bre os Encontros de Jesus que será
ministrado pelo Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por uma pro-

funda e amarga crise econômica, po-
lítica, social e moral. O dever do cren-
te é fazer a diferença. Não podemos
nos entregar as dificuldades. Por isso,
a necessidade de estarmos em cons-
tante e intensa oração. Tendo em
vista a importância do exercício da
oração vamos todos participar da reu-
nião de orações que nesta quarta-
feira será dirigida pela UPA e UMP.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Em virtude da fidelidade da mai-

oria dos membros da 2ª IPT, exis-
tem condições de desempenhar o
trabalho do Senhor com ousadia e
desembaraço financeiro. Que o nos-
so Deus Provedor continue com as
suas bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infi-
éis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do Sa-
lão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Alegrem-se Todos os Po-

vos, a partir de cuidadosa análise

bíblica, O Rev. John Piper demons-
tra que a adoração é o objetivo su-
premo da igreja e que o culto como
Deus o requer é combustível para
missões. O autor aborda o papel da
oração, o universalismo e o
aniquilacionismo, os incentivos da
soberana graça de Deus para evan-
gelização e a nossa tarefa de pre-
gar a povos ainda não alcançados.
Alegrem-se os povos ajudará estu-
dantes de missões e os crentes em
geral a refletir a respeito da relação
entre igreja e missão e a respeito
da responsabilidade missionária de
cada crente.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 109: Quais são os

pecados proibidos no segundo
mandamento? Resposta: Os pe-
cados proibidos no segundo man-
damento são - o estabelecer,
aconselhar, mandar, usar e apro-
var de qualquer maneira qualquer
culto religioso não instituído por
Deus; o fazer qualquer imagem de
Deus, de todas e quaisquer das três
pessoas, quer interiormente no
espírito, quer exteriormente em
qualquer forma de imagem ou se-
melhança de criatura alguma; toda
a adoração dela, ou de Deus nela
ou por meio dela; o fazer qualquer
imagem de deuses imaginários e
todo o culto ou serviço a eles per-
tencentes; todas as invenções su-
persticiosas, corrompendo o culto
de Deus, acrescentando ou tiran-
do dele, quer sejam inventadas e
adotadas por nós, quer recebidas
por tradição de outros, embora sob
o título de antiguidade, de costu-

me, de devoção, de boa intenção,
ou por qualquer outro pretexto; a
simonia, o sacrilégio; toda a ne-
gligência, desprezo, impedimento e
oposição ao culto e ordenanças
que Deus instituiu. Referências:
Números 15:39; Deuteronômio
13:6-8; Oséias 5:11; 1º Reis 11:33
e 12:23; Atos 17:29; Romanos
1:21-23, 25; Gálatas 4:8; Êxodo
32:5, 8; Colossenses 2:21-23;
Salmo 104:39; Mateus 15:9; 1ª
Pedro 1:8; Jeremias 44:17; Isaías
55:3-5; Gálatas 1:13-14; 1º
Samuel 13:12 e 15:21.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Va-
mos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em uma das mesinhas
na saída 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.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio, após a Escola Dominical. Para
maior desempenho do Coral Per-
feito Louvor, ensaiaremos também
todas as quartas-feiras, às 20
horas; Hoje as crianças participa-
rão da liturgia. Pais tragam seus
filhos as 18 horas para colocarem
as togas; b) Escalas:  BERÇÁRIO
– Hoje: Lilian Lima e Silvana Perei-
ra; Próximo domingo: Wesdna e
Priscila Barros; MATERNAL 1 e 2:
(manhã ): Andréia e Karen; Próxi-
mo domingo (manhã e noite):
Kamila Santiago e Gabriela Caval-
cante; Observação: Queridos
professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avisem com antece-
dência, para que não haja prejuí-
zo no ensino das crianças; c) Cul-
to Infantil: Hoje – Culto Mirim:
Liturgia: Gabriel Moura, Louvor:
Mateus Cavalcante e Odara Cieslak
e Mensagem: Diác. Emanuel Araú-
jo; Próximo domingo: Culto Infan-
til, Dirigentes: Equipe 2: (3-5 anos)
Milena Caires e Luisa Neri; (6-8
anos) Évila Cavalcante e Deborah
Pires; d) Juniores 1: Hoje, após a
participação do Perfeito Louvor de-
verão se dirigir à sala do Culto Mi-
rim; Próximo domingo: aula na sala
do Culto Mirim, após o momento
de cânticos; e) UCP: Próximo sá-
bado ocorrerá a programação: Dia
de Aventuras. O início será às 9
horas e o enceramento às 16 ho-
ras, na residência do casal, Jânio
e Andreia. Sairemos da porta do
Templo, às 8 horas. Faça sua ins-
crição até hoje no final do culto;
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crição até hoje no final do culto;



Pastoral

Os oficiais da Igreja Presbiteria-
na do Brasil são os pastores (pres-
bíteros docentes), presbíteros re-
gentes e diáconos. Os presbíteros
e os diáconos são membros da igre-
ja local, enquanto que o pastor é
membro de um presbitério.

Os presbíteros regentes são os
representantes dos membros da
Igreja. São eleitos pela Assembleia
e ordenados pelo Conselho. Junta-
mente com o pastor, governam a
Igreja, zelam pela disciplina e de-
mais interesses da Igreja, Art. 50
da Constituição da Igreja Presbite-
riana do Brasil – CI/IPB. Compete
ao presbítero levar ao conhecimen-
to do Conselho as faltas que não
puder corrigir por meio de admoes-
tações particulares, auxiliar o pas-
tor no trabalho de visitas, instruir
os novos convertidos, consolar os
aflitos e cuidar da infância e da ju-
ventude, orando pelos crentes e
com eles, Art. 51 da CI/IPB.

Os diáconos são oficiais eleitos
pela Igreja, ordenados e supervisio-
nados pelo Conselho para dedicarem-
se especialmente à arrecadação de
ofertas para fins piedosos, cuidar dos
pobres, doentes e inválidos, mante-
rem a ordem e reverência nos luga-
res reservados ao serviço divino, fis-
calizar para que haja boa ordem na
casa de Deus e suas dependências,
conforme o Art. 53 da CI/IPB.

Na Escritura encontramos diver-
sos textos que falam a respeito das
qualificações para o oficialato na
Igreja do Senhor Jesus Cristo (Atos
6:3; 1ª Timóteo 3:1-13, Tito 1:5-
9, dentre outros). Nenhum homem
consegue preencher todos os re-

quisitos Bíblicos, mas este deve ser
o seu alvo. O que chama atenção é
que nas qualificações descritas na
Bíblia para o oficialato não se con-
sidera a situação financeira (rico ou
pobre), nível acadêmico ou intelec-
tual, charme ou simpatia. As indi-
cações apontam para atitude e ca-
ráter, testemunho e outros aspec-
tos ligados à maturidade da fé. Para
uma escolha acertada, a Igreja deve
observar quem preenche mais os
quesitos bíblicos no seu dia a dia.

Os aspectos vinculados às qua-
lificações dizem respeito à fé e
maturidade espiritual, não
neófito; à biblicamente orientada e
boa convivência familiar, cuida
bem de sua casa, esposo de uma
só mulher; ao bom testemunho
social, bom testemunho dos de
fora; relações interpessoais, não
espancador, hospitaleiro e capaci-
dade de instruir e ensinar.

Hoje, a nossa igreja irá escolher,
pelo voto da Assembleia, dois presbí-
teros e dez diáconos. A decisão de
escolher oficiais é muito séria, pois a
eles será entregue a condução da
Igreja. Há três atitudes que devem
ser assumidas pelo membro da Igreja
quanto ao privilégio de votar e esco-
lher seus oficiais: 1) Ore pelo proces-
so de eleição; 2) Esteja presente no
dia da Assembleia; 3) Leia e medite
nos textos bíblicos e dê seu voto bus-
cando honrar e glorificar ao seu Deus.

Que Deus ajude a nossa Igreja
a eleger homens que, já foram se-
parados por Ele mesmo em Seu Con-
selho Eterno.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 29:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 28:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 116:5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

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

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Moisés C.

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 2:1-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: Porque Ele Vive

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

POSLÚDIO

Eleição de Oficiais

Rev. Jefferson Batista Neres

ra, às 20 horas Saulo e Rayssa; Quin-
ta-feira, às 20 horas Arthur Ramos.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, dona Rita; Quinta-
feira, às 14h30, dona Meire.

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 Sônia, irmã do
Sr. Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Pedro, fi-
lho do Dilmar; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia; Sr. José Antônio
Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.

Aniversariantes da Semana
02/04 Bruno Vieira Santos ..............................................................
03/04 Olivamar Jesus de Andrade Cieslak .......................................
04/04 Paulo Caetano de Almeida .....................................................
05/04 Amani Felipe Andrade Cieslak ...............................................
05/04 Beatriz Rodrigues Machado....................................................
05/04 Laura Silva Santos ................................................................
05/04 Sebastião de Barros ..............................................................
06/04 Alfa Mendes de NogueiraQ. ..................................................
07/04 Eduardo Araújo da Silva ........................................................
07/04 Natália Rodrigues Pereira Machado ........................................
07/04 Saulo Dias Pereira ................................................................
08/04 Waldenia Rosa de Oliveira .....................................................
09/04 Marluce Alves França Felix Miashiki ........................................

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um expressivo

meio de graça pelo qual o crente
muito se edifica. Por isso, nenhum
crente em Cristo poderá deixar de
participar. “Isto é o meu corpo...
isto é o meu sangue. Comei e
bebei deles todos”, nos diz o Se-
nhor Jesus Cristo. Tal sacramento
será ministrado hoje durante o cul-
to à noite.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a Assem-

bleia Geral Extraordinária da Igreja
para reunir-se hoje, às 9 horas em
nosso templo, para deliberar sobre
as seguintes matérias: a) eleição
e/ou reeleição de dez diáconos. Es-
tão com o mandato vencendo em
15 de maio de 2016 os irmãos: An-
derson Lousan do Nascimento
Poubel, Ataliba Candido Resende,
Emanoel Araújo da Silva, Evandro
Ferreira de Assunção, Júlio Bastos
de Araújo e Marcelo Alves de Oli-
veira Honorato; b) eleição e/ou re-
eleição de dois presbíteros. Estão
com o mandato vencendo em 1° de
maio de 2016 os irmãos: Cícero Celso
de Sousa e Marcus Kleber Eler Viana.

JANTAR DE CASAIS
Próximo sábado, às 20 horas, no

Salão Branco, haverá o primeiro
“Jantar de Casais” deste ano. O
preletor será o Rev. Milton, pastor
auxiliar da Igreja Presbiteriana Cen-
tral em Goiânia-GO. Realizamos ati-
vidades com os casais, nas quais
tratamos de variados temas impor-
tantes atinentes a salutar convivên-
cia familiar. A inscrição será de R$

40,00 e poderá ser efetuada com a
Equipe de Casais. A primeira parte
será uma devocional. A segunda,
sociabilização. Faça já a sua inscri-
ção.

FIOS DE PRATA
a) Acontecerá na próxima sex-

ta-feira, um culto na residência dos
nossos irmãos Saul e Alfa, às 15h30.
Sairemos do estacionamento do
templo às 14h40. Todos os mem-
bros do referido grupo estão convi-
dados; b) De 19 a 23 de setembro,
em Caldas Novas-GO, o Encontro
da Terceira Idade, organizado pela
Secretaria Sinodal da Terceira Ida-
de. O investimento individual será
de R$ 735,00. Para os irmãos que
começarem a pagar em abril, esse
valor será dividido em seis vezes de
R$ 122,50. Os interessados deve-
rão procurar a dona Marta Resende
ou a dona Lúcia Magali.

UMP/UPA
Hoje, após o culto, haverá Casa

Cheia na residência da Maria Clara,
na Rua 6 – Chácara 242 – Lote 10 –
Vicente Pires.

JUNIORES II
Próximo domingo, na Classe de

Juniores situada na sala de música,
no 3° andar do predinho, a aula será
ministrada pela professora Cila.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje e quarta-feira, no momen-

to do culto, o Rev. José Marcos es-
tará na Congregação em Santa Ma-
ria-DF, assistindo pastoralmente
àqueles irmãos.

f) UCP: Noite do Pijama – No dia
15 de abril, haverá uma progra-
mação muito esperada pelas cri-
anças de nossa Igreja: Noite do
Pijama. Para participar da Noite do
Pijama é necessário ir à Noite de
Aventuras, pois, esta condição faz
parte de uma gincana. Por isso,
faça sua inscrição para as duas pro-
gramações até, hoje, depois do cul-
to a noite. Você não pode perder;
g) Coordenação equipe berçário:
Próximo domingo, após abertura da
Escola Dominical, na sala do Ber-
çário. Equipe: Silvana Pereira, Lilian
Lima, Wesdna Barros, Priscila Bar-
ros, Noraci Bastos, Karine Matos,
Silvia Machado e Olívia Cieslak; h)
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito
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 10/04: Classe I, II, III e IV
– Rev. Milton; Classe de Jovens –
Rev. Alexandro; Adolescentes –
Vanessa; Catecúmenos – Presb.
Pedro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

10/04. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Lição Especial; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 4; Classe
de Adolescentes, Lição nº 6. Cate-
cúmenos, Lição 2.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Milton.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Natanael; Próximo

domingo: Presb. Paulinho.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Diác.

Arthur; Próximo domingo: Diác.
Ângelo e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Presb. Cláudio;

Próximo domingo: dona Marta e
Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Robson R., Moisés C. Tiago B; Pró-
xima semana: William, Diêgo, An-
derson, Claudennes.

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Conceni; Pró-

ximo domingo: SAF.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, Patrícia; Às 15 ho-
ras, dona Wylliene; Às 20
horas, Carla e Alex; Quinta-feira,
às 20 horas, Jaderson e família.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-



Pastoral

Os oficiais da Igreja Presbiteria-
na do Brasil são os pastores (pres-
bíteros docentes), presbíteros re-
gentes e diáconos. Os presbíteros
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ja local, enquanto que o pastor é
membro de um presbitério.

Os presbíteros regentes são os
representantes dos membros da
Igreja. São eleitos pela Assembleia
e ordenados pelo Conselho. Junta-
mente com o pastor, governam a
Igreja, zelam pela disciplina e de-
mais interesses da Igreja, Art. 50
da Constituição da Igreja Presbite-
riana do Brasil – CI/IPB. Compete
ao presbítero levar ao conhecimen-
to do Conselho as faltas que não
puder corrigir por meio de admoes-
tações particulares, auxiliar o pas-
tor no trabalho de visitas, instruir
os novos convertidos, consolar os
aflitos e cuidar da infância e da ju-
ventude, orando pelos crentes e
com eles, Art. 51 da CI/IPB.

Os diáconos são oficiais eleitos
pela Igreja, ordenados e supervisio-
nados pelo Conselho para dedicarem-
se especialmente à arrecadação de
ofertas para fins piedosos, cuidar dos
pobres, doentes e inválidos, mante-
rem a ordem e reverência nos luga-
res reservados ao serviço divino, fis-
calizar para que haja boa ordem na
casa de Deus e suas dependências,
conforme o Art. 53 da CI/IPB.

Na Escritura encontramos diver-
sos textos que falam a respeito das
qualificações para o oficialato na
Igreja do Senhor Jesus Cristo (Atos
6:3; 1ª Timóteo 3:1-13, Tito 1:5-
9, dentre outros). Nenhum homem
consegue preencher todos os re-

quisitos Bíblicos, mas este deve ser
o seu alvo. O que chama atenção é
que nas qualificações descritas na
Bíblia para o oficialato não se con-
sidera a situação financeira (rico ou
pobre), nível acadêmico ou intelec-
tual, charme ou simpatia. As indi-
cações apontam para atitude e ca-
ráter, testemunho e outros aspec-
tos ligados à maturidade da fé. Para
uma escolha acertada, a Igreja deve
observar quem preenche mais os
quesitos bíblicos no seu dia a dia.

Os aspectos vinculados às qua-
lificações dizem respeito à fé e
maturidade espiritual, não
neófito; à biblicamente orientada e
boa convivência familiar, cuida
bem de sua casa, esposo de uma
só mulher; ao bom testemunho
social, bom testemunho dos de
fora; relações interpessoais, não
espancador, hospitaleiro e capaci-
dade de instruir e ensinar.

Hoje, a nossa igreja irá escolher,
pelo voto da Assembleia, dois presbí-
teros e dez diáconos. A decisão de
escolher oficiais é muito séria, pois a
eles será entregue a condução da
Igreja. Há três atitudes que devem
ser assumidas pelo membro da Igreja
quanto ao privilégio de votar e esco-
lher seus oficiais: 1) Ore pelo proces-
so de eleição; 2) Esteja presente no
dia da Assembleia; 3) Leia e medite
nos textos bíblicos e dê seu voto bus-
cando honrar e glorificar ao seu Deus.

Que Deus ajude a nossa Igreja
a eleger homens que, já foram se-
parados por Ele mesmo em Seu Con-
selho Eterno.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 29:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 28:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 116:5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

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

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Moisés C.

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 2:1-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: Porque Ele Vive

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

POSLÚDIO

Eleição de Oficiais

Rev. Jefferson Batista Neres

ra, às 20 horas Saulo e Rayssa; Quin-
ta-feira, às 20 horas Arthur Ramos.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, dona Rita; Quinta-
feira, às 14h30, dona Meire.

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 Sônia, irmã do
Sr. Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila; Pa-
trícia Vieira (3358-5160); Pedro, fi-
lho do Dilmar; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia; Sr. José Antônio
Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.

Aniversariantes da Semana
02/04 Bruno Vieira Santos ..............................................................
03/04 Olivamar Jesus de Andrade Cieslak .......................................
04/04 Paulo Caetano de Almeida .....................................................
05/04 Amani Felipe Andrade Cieslak ...............................................
05/04 Beatriz Rodrigues Machado....................................................
05/04 Laura Silva Santos ................................................................
05/04 Sebastião de Barros ..............................................................
06/04 Alfa Mendes de NogueiraQ. ..................................................
07/04 Eduardo Araújo da Silva ........................................................
07/04 Natália Rodrigues Pereira Machado ........................................
07/04 Saulo Dias Pereira ................................................................
08/04 Waldenia Rosa de Oliveira .....................................................
09/04 Marluce Alves França Felix Miashiki ........................................


