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Pastoral

Da Regeneração à Glorificação
o crente está imerso num processo
dinâmico de crescimento espiritual.
Somos sabedores das dificuldades
para atingirmos um crescimento es-
piritual pautado na Palavra de Deus.
A Bíblia comprova que a vida cristã
implica crescimento.

Vejamos algumas verdades
atinentes ao crescimento espiritual:

1ª) A necessidade de Cresci-
mento – Inspirado pelo Espírito
Santo, Pedro disse: “desejai ar-
dentemente, como crianças re-
cém-nascidas, o genuíno leite
espiritual, para que, por ele, vos
seja dado crescimento para sal-
vação” (1ª Pedro 2:2). Pedro afir-
mou que os cristãos recém-
conversos são bebês espirituais que
carecem de leite. O leite tem uma
função muito importante no cresci-
mento do bebê. Assim são os cris-
tãos neófitos. Estão se alimentan-
do de leite para o seu desenvolvi-
mento espiritual. Esse leite é a Pa-
lavra de Deus. São as doutrinas ele-
mentares da fé cristã.

2ª) Fases de Crescimento –
Quando observamos o desenvolvi-
mento humano constatamos que
uma criança nunca será sempre cri-
ança. O indivíduo atravessa por pro-
cessos e fases de desenvolvimento
em sua vida: feto, bebê, criança,
jovem, meia idade e idoso. Assim é
a nossa vida cristã, não seremos
para sempre bebês espirituais. O
autor aos Hebreus aborda a verda-
de sobre o alimento sólido: “Mas o
alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que, pela prática,
têm as suas faculdades exercita-
das para discernir não somente

o bem, mas também o mal”
(Hebreus 5:14). O cristão fiel se de-
senvolve espiritualmente em sua jor-
nada cristã por este mundo tene-
broso. Suas faculdades espirituais
são trabalhadas dia após dia pelo
Espírito Santo. Tornam-se maduros
na fé. Fazem bom uso do discerni-
mento espiritual: “Ora, estes de
Beréia eram mais nobres que os
de Tessalônica; pois receberam a
palavra com toda a avidez, exa-
minando as Escrituras todos os
dias para ver se as coisas eram,
de fato, assim” (Atos 17:11).

3ª) Prova do Crescimento –
Uma prova infalível e cabal do cres-
cimento espiritual é a nossa identi-
ficação com o Senhor da Igreja,
Cristo Jesus: “até que todos che-
guemos à unidade da fé e do ple-
no conhecimento do Filho de
Deus, à perfeita varonilidade, à
medida da estatura da plenitu-
de de Cristo. Mas, seguindo a
verdade em amor, cresçamos
em tudo naquele que é a cabe-
ça, Cristo” (Efésios 4:13 e 15)
(grifos meus). À medida que cres-
cemos espiritualmente, mais nos
parecemos com Cristo.

Amados irmãos, o crescimento
é imprescindível para que possamos
agradar a Deus. Se porventura não
estivermos nos alimentando devida-
mente passaremos “fome espiritu-
al”. A ausência de fome espiritual
pode ser sintoma de doença. Pre-
cisamos suplicar a Deus que nos aju-
de a conhecê-lo ainda mais, inves-
tindo tempo diário no exame da Sua
Palavra Revelada.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 30:4
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 29:1-11
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 103:3-4
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. Marcelo

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 163

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

POSLÚDIO

Do Crescimento

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
17/04 Carolina Torres Oliveira ........................................................
17/04 Gabriela Teixeira Honorato ....................................................
17/04 Jorge Luis Santiago ...............................................................
18/04 Aline Dias de Oliveira Sousa Bispo ........................................
18/04 Pedro Leandro Marra .............................................................
20/04 Cleusa Cardoso Ramos .........................................................
20/04 Gustavo Soares de Sousa ......................................................
20/04 Maria da Graça Lima Rodrigues .............................................
21/04 Elisvane de Sousa .................................................................
22/04 Arthur Vieira Figueiredo ........................................................
23/04 Maria Luíza Viana Mendes ......................................................

“Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa
faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para

as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:13-14)

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos 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. Anderson;
dona Elza Ely, mãe do Presb.
Lutércio; dona Maria Grippe;
dona Mari lene, mãe da
Josilene; dona Marluce, espo-
sa 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; Patrícia
Vieira (3358-5160); Pedro, fi-
lho do Dilmar; Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia;
Sr. José Antônio Pereira, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr.
Saul, esposo dona Alfa.
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ANIVERSÁRIO
CONGREGAÇÃO

“Bendirei o Senhor em
todo o tempo, o seu louvor
estará sempre nos meus lá-
bios. Engrandecei o Senhor
comigo, e todos, à uma, lhe
exaltemos o nome” (Salmo
34:1 e 3). Próximo sábado, às
18h30, será comemorado o ani-
versário de nossa Congregação
em Garapuava-MG. O Coral
Cantares irá participar da
Liturgia. Ainda há vagas para os
irmãos que desejarem ir de ôni-
bus. A saída será às 13 horas.
Os interessados deverão efeti-
var sua inscrição com o Rev.
Jefferson.

OFERTA MISSIONÁRIA
“Despedida a sinagoga,

muitos dos judeus e dos pro-
sélitos piedosos seguiram
Paulo e Barnabé, e estes, fa-
lando-lhes, os persuadiram a
perseverar na graça de
Deus. No sábado seguinte,
afluiu quase toda a cidade
para ouvir a palavra de
Deus” (Atos 13:43-44). Hoje,
na superintendência da Escola
Dominical, haverá o momento
para a participação individual de
cada irmão desta igreja no im-
portante, necessário e gratifi-
cante ministério missionário.
Vamos todos, com alegria e en-
tusiasmo, participar de tão re-
levante ministério.

PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Domini-

cal, as plenárias da SAF, UPH,
UPA e UMP ocorrerão respecti-
vamente, Sala da Classe I, Sala
da Classe II, Sala da Classe da
UPA e Sala da Classe Mocidade.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referi-
das reuniões.

COMISSÃO DE RECEPÇÃO
Hoje, após a Escola Domi-

nical, haverá uma reunião do
Rev. Jefferson com a Comissão
de Recepção, na sala do Con-
selho.

VAN MASTER
O Conselho decidiu adquirir

um veículo VAN 0 Km, na cor
branca, com capacidade para 16
passageiros, para uso, exclusi-
vo, nos trabalhos da igreja. Lou-
vamos a Deus, pois, Ele nos
tem concedido todas as condi-
ções necessárias para realiza-
ção de sua obra. Em breve di-
vulgaremos o regulamento de
uso da VAN.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento da Esco-

la Dominical, o Rev. José Mar-
cos estará na 4ª Congregação
em Águas Lindas-GO, no culto
estará na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO. Quarta-feira,
no momento do culto, o Rev.
José Marcos estará na Congre-
gação em Santa Maria, assistin-

Deborah Pires; d) Juniores 1:
Hoje, após o momento de
cânticos  deverão se dirigir à sala
do Culto Mirim, não esqueçam a
Bíblia, o álbum e as tarefas; Pró-
ximo domingo: no templo com
os pais; e) Queridos Pais: Para
o salutar andamento das aulas
e o eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias para
participarem.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 24/04: Classe I –
Presb. Kleber; Classe II –
Presb. Marcus Kleber; Classe
III – Presb. Paulinho; Classe
IV – Rev. José Marcos; Classe
de Jovens – Presb. Pedro; Ado-
lescentes - Presb. Sandro, Ca-
tecúmenos –Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 24/04. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
9 a 12, Breve Catecismo: Obra
da Criação; Classe dos Jovens,
Lição nº 6; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 8. Catecúme-
nos, Lição 4.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próxi-

mo domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Pró-

ximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Leonardo e Diác.

Robson; Próximo domingo:
Diác. Rodrigo e Diác. Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e

Presb. Cláudio; Próximo do-
mingo: dona Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, J.

Cláudio, Marcelo e Ataliba; Pró-
xima semana: Antônio N.,
Emanoel, Moisés F., Geazi.

CHAZINHO
Hoje: dona Marta e Joana;

Próximo domingo: Tânia e
Antônia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Ter-

ça-feira, às 15 horas, Neemias
e Hayane; Quinta-feira, às 20
horas, Jordana e família.

Do Rev. José Marcos –
Terça-feira, às 14h30, dona
Terezinha Queiroz; Quinta-
feira, às 15 horas, o Presb.
Eloi.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Gustavo.



do pastoralmente àqueles ir-
mãos.

ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministé-

rio terreno, o Senhor Jesus en-
controu-se com diversas pes-
soas da sociedade de sua épo-
ca. Estes encontros foram ex-
tremamente marcantes para
estas pessoas e, comunicam li-
ções preciosas para a cristan-
dade de todos os tempos. Nes-
ta quarta-feira, às 20 horas,
daremos continuidade aos Es-
tudos sobre os Encontros de
Jesus que será ministrado pelo
Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por

uma profunda e amarga crise
econômica, política, social e
moral. O dever do crente é fa-
zer a diferença. Não podemos
nos entregar as dificuldades. Por
isso, a necessidade de estarmos
em constante e intensa oração.
Tendo em vista a importância do
exercício da oração vamos to-
dos participar da reunião de ora-
ções que nesta quarta-feira será
dirigida pela UPA e UMP.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Em virtude da fidelidade da

maioria dos membros da 2ª IPT,
existem condições de desempe-
nhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço finan-
ceiro. Que o nosso Deus Prove-

dor continue com as suas bên-
çãos repousadas sobre os dizi-
mistas fiéis e sensibilize os in-
fiéis. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus no-
mes na lista de dizimistas fixa-
da no mural do Salão Social,
semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Agora sim Teologia na

prática do começo ao fim,
Luiz Sayão considera que mui-
ta gente tem interesse em en-
tender o pensamento teológi-
co e encontra dificuldades, prin-
cipalmente por não encontrar a
ligação da teologia com a vida,
com a realidade do cotidiano.
Muita gente que se especializa
no conhecimento teológico tem
dificuldade de traduzir seus con-
ceitos de uma forma compre-
ensível e palatável. Por outro
lado, muitos que estão envol-
vidos no ministério perdem o
interesse na doutrina e na teo-
logia e acabam prejudicando a
formação de seus liderados. É
preciso equilíbrio, diálogo e
interação. Nesta obra, com
muita ponderação e bom sen-
so Luiz Sayão discute numa
série de artigos temas impor-
tantes como ética, racismo, fa-
talismo, liberalismo, misticismo,
teologia bíblica, teologia da fa-
mília, teologia e sociedade e
história da igreja de maneira
simples, objetiva, criativa e bem
humorada.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 110: Qual é o ter-

ceiro mandamento? Resposta:
O terceiro mandamento é: “Não
tomarás o nome to Senhor teu
Deus em vão, porque o Senhor
não terá por inocente aquele
que tomar em vão o nome do
Senhor seu Deus”. Referências:
Êxodo 20:7.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um minis-
tério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24
horas por dia. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão
em uma das mesinhas na saída
do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação

que recebemos aos nossos vi-
sitantes. Esperamos que se
sintam bem entre nós e que a
fé que celebramos juntos pos-
sa encher as suas vidas de ale-
gria e esperança. Sejam bem-
vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A
rádio pode ser acessada, gra-
tuitamente, pelo seguinte link:
http://www.ipb.org.br/radio.

JUNIORES II
Próximo domingo, na Classe

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

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje,

ensaio, após a Escola Dominical.
Para maior desempenho do Co-
ral Perfeito Louvor, ensaiaremos
também todas as quartas-feiras,
às 20 horas; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Silvana Pereira e
Lilian Lima; Próximo domingo:
Karine Matos e Noraci Bastos;
MATERNAL 1 e 2, Lição 4: Deus
fez o patinho,  Hoje (manhã e
noite): Kataryne Araújo e Jaciara
Gonçalves; Próximo domingo,
Lição 05: Deus fez o gatinho,
(manhã e noite): Andréia
Santana e Karen Cerqueira. Ob-
servação: Queridos professo-
res, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avisem com ante-
cedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje, Culto In-
fantil, Mensagem 5: Deus é cria-
dor,  Dirigentes: Equipe 1: (3-5
anos) Lucas Silva e Lara
Almeida; (6-8 anos) Victória
Couto e Beatriz Machado; Pró-
ximo domingo: Culto Infantil,
Mensagem 6: Deus é quem cui-
da, Dirigentes: Equipe 2: (3-5
anos) Milena Caires e Luisa Neri;
(6-8 anos) Évila Cavalcante e
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tremamente marcantes para
estas pessoas e, comunicam li-
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ximo domingo: Culto Infantil,
Mensagem 6: Deus é quem cui-
da, Dirigentes: Equipe 2: (3-5
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Pastoral

Da Regeneração à Glorificação
o crente está imerso num processo
dinâmico de crescimento espiritual.
Somos sabedores das dificuldades
para atingirmos um crescimento es-
piritual pautado na Palavra de Deus.
A Bíblia comprova que a vida cristã
implica crescimento.

Vejamos algumas verdades
atinentes ao crescimento espiritual:

1ª) A necessidade de Cresci-
mento – Inspirado pelo Espírito
Santo, Pedro disse: “desejai ar-
dentemente, como crianças re-
cém-nascidas, o genuíno leite
espiritual, para que, por ele, vos
seja dado crescimento para sal-
vação” (1ª Pedro 2:2). Pedro afir-
mou que os cristãos recém-
conversos são bebês espirituais que
carecem de leite. O leite tem uma
função muito importante no cresci-
mento do bebê. Assim são os cris-
tãos neófitos. Estão se alimentan-
do de leite para o seu desenvolvi-
mento espiritual. Esse leite é a Pa-
lavra de Deus. São as doutrinas ele-
mentares da fé cristã.

2ª) Fases de Crescimento –
Quando observamos o desenvolvi-
mento humano constatamos que
uma criança nunca será sempre cri-
ança. O indivíduo atravessa por pro-
cessos e fases de desenvolvimento
em sua vida: feto, bebê, criança,
jovem, meia idade e idoso. Assim é
a nossa vida cristã, não seremos
para sempre bebês espirituais. O
autor aos Hebreus aborda a verda-
de sobre o alimento sólido: “Mas o
alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que, pela prática,
têm as suas faculdades exercita-
das para discernir não somente

o bem, mas também o mal”
(Hebreus 5:14). O cristão fiel se de-
senvolve espiritualmente em sua jor-
nada cristã por este mundo tene-
broso. Suas faculdades espirituais
são trabalhadas dia após dia pelo
Espírito Santo. Tornam-se maduros
na fé. Fazem bom uso do discerni-
mento espiritual: “Ora, estes de
Beréia eram mais nobres que os
de Tessalônica; pois receberam a
palavra com toda a avidez, exa-
minando as Escrituras todos os
dias para ver se as coisas eram,
de fato, assim” (Atos 17:11).

3ª) Prova do Crescimento –
Uma prova infalível e cabal do cres-
cimento espiritual é a nossa identi-
ficação com o Senhor da Igreja,
Cristo Jesus: “até que todos che-
guemos à unidade da fé e do ple-
no conhecimento do Filho de
Deus, à perfeita varonilidade, à
medida da estatura da plenitu-
de de Cristo. Mas, seguindo a
verdade em amor, cresçamos
em tudo naquele que é a cabe-
ça, Cristo” (Efésios 4:13 e 15)
(grifos meus). À medida que cres-
cemos espiritualmente, mais nos
parecemos com Cristo.

Amados irmãos, o crescimento
é imprescindível para que possamos
agradar a Deus. Se porventura não
estivermos nos alimentando devida-
mente passaremos “fome espiritu-
al”. A ausência de fome espiritual
pode ser sintoma de doença. Pre-
cisamos suplicar a Deus que nos aju-
de a conhecê-lo ainda mais, inves-
tindo tempo diário no exame da Sua
Palavra Revelada.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 30:4
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 29:1-11
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 103:3-4
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. Marcelo

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 163

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

POSLÚDIO

Do Crescimento

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
17/04 Carolina Torres Oliveira ........................................................
17/04 Gabriela Teixeira Honorato ....................................................
17/04 Jorge Luis Santiago ...............................................................
18/04 Aline Dias de Oliveira Sousa Bispo ........................................
18/04 Pedro Leandro Marra .............................................................
20/04 Cleusa Cardoso Ramos .........................................................
20/04 Gustavo Soares de Sousa ......................................................
20/04 Maria da Graça Lima Rodrigues .............................................
21/04 Elisvane de Sousa .................................................................
22/04 Arthur Vieira Figueiredo ........................................................
23/04 Maria Luíza Viana Mendes ......................................................

“Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa
faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para

as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:13-14)

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos 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. Anderson;
dona Elza Ely, mãe do Presb.
Lutércio; dona Maria Grippe;
dona Mari lene, mãe da
Josilene; dona Marluce, espo-
sa 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; Patrícia
Vieira (3358-5160); Pedro, fi-
lho do Dilmar; Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia;
Sr. José Antônio Pereira, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr.
Saul, esposo dona Alfa.

ANIVERSÁRIO
CONGREGAÇÃO

“Bendirei o Senhor em
todo o tempo, o seu louvor
estará sempre nos meus lá-
bios. Engrandecei o Senhor
comigo, e todos, à uma, lhe
exaltemos o nome” (Salmo
34:1 e 3). Próximo sábado, às
18h30, será comemorado o ani-
versário de nossa Congregação
em Garapuava-MG. O Coral
Cantares irá participar da
Liturgia. Ainda há vagas para os
irmãos que desejarem ir de ôni-
bus. A saída será às 13 horas.
Os interessados deverão efeti-
var sua inscrição com o Rev.
Jefferson.

OFERTA MISSIONÁRIA
“Despedida a sinagoga,

muitos dos judeus e dos pro-
sélitos piedosos seguiram
Paulo e Barnabé, e estes, fa-
lando-lhes, os persuadiram a
perseverar na graça de
Deus. No sábado seguinte,
afluiu quase toda a cidade
para ouvir a palavra de
Deus” (Atos 13:43-44). Hoje,
na superintendência da Escola
Dominical, haverá o momento
para a participação individual de
cada irmão desta igreja no im-
portante, necessário e gratifi-
cante ministério missionário.
Vamos todos, com alegria e en-
tusiasmo, participar de tão re-
levante ministério.

PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Domini-

cal, as plenárias da SAF, UPH,
UPA e UMP ocorrerão respecti-
vamente, Sala da Classe I, Sala
da Classe II, Sala da Classe da
UPA e Sala da Classe Mocidade.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referi-
das reuniões.

COMISSÃO DE RECEPÇÃO
Hoje, após a Escola Domi-

nical, haverá uma reunião do
Rev. Jefferson com a Comissão
de Recepção, na sala do Con-
selho.

VAN MASTER
O Conselho decidiu adquirir

um veículo VAN 0 Km, na cor
branca, com capacidade para 16
passageiros, para uso, exclusi-
vo, nos trabalhos da igreja. Lou-
vamos a Deus, pois, Ele nos
tem concedido todas as condi-
ções necessárias para realiza-
ção de sua obra. Em breve di-
vulgaremos o regulamento de
uso da VAN.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento da Esco-

la Dominical, o Rev. José Mar-
cos estará na 4ª Congregação
em Águas Lindas-GO, no culto
estará na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO. Quarta-feira,
no momento do culto, o Rev.
José Marcos estará na Congre-
gação em Santa Maria, assistin-

Deborah Pires; d) Juniores 1:
Hoje, após o momento de
cânticos  deverão se dirigir à sala
do Culto Mirim, não esqueçam a
Bíblia, o álbum e as tarefas; Pró-
ximo domingo: no templo com
os pais; e) Queridos Pais: Para
o salutar andamento das aulas
e o eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias para
participarem.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 24/04: Classe I –
Presb. Kleber; Classe II –
Presb. Marcus Kleber; Classe
III – Presb. Paulinho; Classe
IV – Rev. José Marcos; Classe
de Jovens – Presb. Pedro; Ado-
lescentes - Presb. Sandro, Ca-
tecúmenos –Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 24/04. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
9 a 12, Breve Catecismo: Obra
da Criação; Classe dos Jovens,
Lição nº 6; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 8. Catecúme-
nos, Lição 4.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próxi-

mo domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Pró-

ximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Leonardo e Diác.

Robson; Próximo domingo:
Diác. Rodrigo e Diác. Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e

Presb. Cláudio; Próximo do-
mingo: dona Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, J.

Cláudio, Marcelo e Ataliba; Pró-
xima semana: Antônio N.,
Emanoel, Moisés F., Geazi.

CHAZINHO
Hoje: dona Marta e Joana;

Próximo domingo: Tânia e
Antônia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Ter-

ça-feira, às 15 horas, Neemias
e Hayane; Quinta-feira, às 20
horas, Jordana e família.

Do Rev. José Marcos –
Terça-feira, às 14h30, dona
Terezinha Queiroz; Quinta-
feira, às 15 horas, o Presb.
Eloi.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Gustavo.
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23/04 Maria Luíza Viana Mendes ......................................................

“Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa
faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para

as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:13-14)

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos 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. Anderson;
dona Elza Ely, mãe do Presb.
Lutércio; dona Maria Grippe;
dona Mari lene, mãe da
Josilene; dona Marluce, espo-
sa 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; Patrícia
Vieira (3358-5160); Pedro, fi-
lho do Dilmar; Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia;
Sr. José Antônio Pereira, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr.
Saul, esposo dona Alfa.


