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Pastoral

De acordo com R. N.
Champlin, a ética é um dos seis
ramos tradicionais da filosofia:
ética, política, lógica, gnosiolo-
gia, estética e metafísica. Ética
deriva da palavra grega ethos
que significa costume disposição
ou hábito. A ética exerce uma
tarefa primordial na teologia: o
que deve e o que não deve ser
feito. Qual a conduta ideal para
o indivíduo.

A ética de nossos dias é ca-
racterizada pelo situacionismo, ou
seja, as normas sofrem mudan-
ças com as transformações das
crenças, valores e costumes da
sociedade. A ética é relativa e
sofre as mutações da sociedade.
Por exemplo, a aceitação e vali-
dação social da prática homos-
sexual. O homossexualismo tor-
nou-se aceitável porque os pa-
drões de relacionamento muda-
ram, então a ética tem de ser en-
quadrada nessa nova realidade.

Os protestantes não são
situacionistas. Pelo contrário,
são deontológicos. Deon = de-
ver, tológica = estudo, ou seja,

estudo do dever. Os padrões de
certo e errado fundamentam-se
em padrões pré-estabelecidos.
Tais padrões transcendem as ge-
rações. Os cristãos crêem que
a Bíblia é a única e infalível regra
de fé e prática, portanto, a re-
velação escrita deve reger, deli-
near e balizar todos os seus cos-
tumes, valores e crenças. Os
deveres e comportamentos se
orientam ao que está estabele-
cido pelas normas bíblicas e não
pelas mutações do contexto.

Que Deus nos ajude a apli-
carmos Sua eterna e infalível
Palavra em todas as questões
éticas que permeiam e desafi-
am as nossas vidas: “Porque
a palavra de Deus é viva, e
eficaz, e mais cortante do
qualquer espada de dois gu-
mes, e penetra até ao ponto
de dividir alma e espírito, jun-
tas e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e
propósitos do coração”
(Hebreus 4:12).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 32:11
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 30:1-12
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:1
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. Arthur

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 3:1-32
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 312
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Num Dia Lindo”

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

POSLÚDIO

Da Ética Protestante

Rev. Jefferson Batista Neres

“Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada qual
fazia o que achava mais reto” (Juízes 17:6)

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosana; Próxi-

mo domingo: Rozadália e Lenir
Teixeira.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, Patrícia; às 15 horas, Sr.
Saul e dona Alfa; às 16 horas, dona
Wylliene; Quinta-feira, às 20 horas,
Sr. Luiz e Madalena.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 15 horas, Rev. Benon e dona
Alzira; Sexta-feira, às 15 horas, dona
Raquel.

Do Rev. Alexandro – Quinta-fei-
ra, às 20 horas, Pedro Santana.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doença
o restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos
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. Anderson; 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; Patrícia Vieira (3358-
5160); Pedro, filho do Dilmar; Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Gomes,
pai da Hélia; Sr. José Antônio Perei-
ra, pai da Jane; Sr. José Ferreira; Sr.
Saul, esposo dona Alfa.

Aniversariantes da Semana
01/05 Rozilda Vieira da Silva ...........................................................
01/05 José Francelino Pereira Junior ................................................
05/05 Arthur Menezes Ramos ..........................................................
06/05 Willian Otávio Lima Rodrigues ................................................
06/05 Vinícius Comaccio .................................................................
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DIAS DAS MÃES
Próximo domingo, na Escola Do-

minical, comemoraremos o Dia das
Mães. A UPH, UMP e UPA organizarão
um delicioso Café da Manhã, que será
servido às 08h15. A superintendên-
cia da Escola Dominical e o Departa-
mento Infantil prestarão uma expres-
siva, justa e merecida homenagem às
Mães da nossa igreja.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramen-

tos instituídos pelo Senhor Jesus. É
um santo sinal e um selo do Pacto da
Graça, por meio do qual recebemos
graça da parte de Deus. A sua práti-
ca é essencial para o crescimento na
fé. Participar da Santa Ceia é dever
de todo aquele que verdadeiramen-
te crê no Senhor Jesus, que se santi-
fica e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram
pelo Batismo e Pública Profissão de
Fé. Hoje, celebraremos a Ceia do Se-
nhor: “Examine-se, pois, o homem
a si mesmo, e, assim, coma do pão,
e beba do cálice” (1ª Coríntios
11:28).

CASA CHEIA
Hoje, após o culto, haverá uma

“Casa Cheia” dos jovens da Igreja
que será na residência do Mateus
Vidal: SMSE, Conjunto 14, Lote 6,
Unidade “A” – Samambaia. Todos os
jovens estão convidados.

BATE-PAPO DE CASAIS
Próximo sábado, a partir das 20

horas, na residência do casal: Presb.
Argemiro e Graça, na Chácara 122,
Lote B3 – Colônia Agrícola Samam-
baia, haverá o Bate-Papo de Casais.
Durante o Bate-Papo ocorrerá uma
programação direcionada para as cri-
anças, no templo de nossa igreja. Os
interessados em participar, favor con-
firmar presença com a Equipe de Ca-
sais. Solicitamos a todos a observa-
ção da pontualidade, a fim de apro-

veitarmos da melhor maneira possí-
vel o nosso tempo.

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

em sua sala, todos os senhores, pas-
tores e presbíteros estão convocados
para uma reunião do Conselho, a fim
de deliberar sobre diversas matérias
administrativas e espirituais da vida
da igreja.

VISITA UMP/SAF
Próximo sábado, haverá, uma pro-

gramação da UMP em parceria com a
SAF. Será uma visita em um abrigo de
idosos. Sairemos da porta do templo
às 14 horas. Para mais informações
favor procurar a diretoria da SAF ou
UMP.

DOAÇÕES ENCONTRO DE CASAIS
A Equipe de Casais está receben-

do presentes e brindes para sortear
no Encontro que irá acontecer de 24
a 26 de junho de 2016, em Caldas
Novas-GO. Os irmãos interessados
em ajudar, favor procurar os membros
da diretoria da Equipe.

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

tembro deste ano, em Caldas Novas-
GO, o Encontro da Terceira Idade, or-
ganizado pela Secretaria Sinodal da
Terceira Idade. O investimento indi-
vidual para participar do Encontro
será de R$ 735,00. Para os irmãos que
começarem a pagar em maio, esse
valor será dividido em cinco vezes de
R$ 147,00. Os interessados deverão
procurar a dona Marta Resende ou a
dona Lúcia Magali.

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

na Congregação em Santa Maria-DF,
assistindo pastoralmente aqueles ir-
mãos.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de um filhinho

tas-feiras, às 20 horas; b) Liturgia:
Hoje, o coral infantil participará da
liturgia. Pais tragam seus filhos as 18
horas;  c) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Wesdna e Priscila Barros; Próximo do-
mingo: Silvana Pereira e Lilian Lima;
MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noi-
te): Lição 6: O Passarinho é Obra do
Criador (manhã e noite): Kamila Santi-
ago e Gabriela Cavalcante; Próximo
domingo, Lição 7: A tartaruga é cria-
ção de Deus (manhã e noite): Jaciara
Gonçalves e Kataryne Araújo; Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avisem com an-
tecedência, para que não haja prejuí-
zo no ensino das crianças; d) Culto
Infantil: Hoje, Culto Mirim, Responsá-
veis: Liturgia: Gabriel Moura, Louvor:
Mateus Cavalcante e Odara Cieslak,
Mensagem: Ev. Ana Eliza; Próximo Do-
mingo: Mensagem 7, O que é culto?
Dirigentes: Equipe 1: (3 a 5 anos) Lucas
Silva e Lara Almeida; (6ª a 8 anos)
Victória Couto e Beatriz Machado; e)
Juniores 1: Hoje, após a participação
do Perfeito Louvor na liturgia, deverão
se dirigir à sala do Culto Mirim. Não
esqueçam a Bíblia, o álbum e as tare-
fas; Próximo domingo: no templo com
os pais;  f) Sábado Legal: No próximo
sábado, para crianças de 4 a 11 anos,
com histórias, brincadeiras, oficinas e
um delicioso lanche. Participe e traga
seus amiguinhos; g) UCP: Vem aí mais
uma programação com nossas crianças
(4 a 11 anos), próximo sábado, às 20
horas. O tema será: Sustentabilidade:
cuidando da criação de Deus. Desafio:
As crianças deverão trazer um brinque-
do reciclável construído por elas. Será
premiado o brinquedo reciclado mais
criativo; h) Queridos Pais: Para o sa-
lutar andamento das aulas e o eficien-
te aprendizado dos pequeninos é mui-
to importante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das atividades
do Ministério da Infância. Por isso, an-
tes de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 08/05: Classe I – Presb.
Paulinho; Classe II – Sônia; Classe
III – Presb. Pedro; Classe IV – Rev.
Alexandro; Classe de Jovens –
Presb. Sóstenes; Adolescentes -
Presb. Lusérgio, Catecúmenos –
Presb. Cícero; Juniores II –  Presb.
Kleber.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 08/05. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
16 a 20, Breve Catecismo: Pecado
e Suas Consequências; Classe dos
Jovens, Lição nº 8; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 10; Catecúme-
nos, Lição 6.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo Do-

mingo: Presb. Pedro.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Diác. Ângelo;

Próximo domingo: Mauro e Leonar-
do.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael e Ca-
rolina.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio, Moi-

sés C., Tiago B. e Robson R; Próxima
semana: William, Anderson, Clauden-
nes e Diêgo.



querido e esperado, nasceu em 15 de
abril, o Mathias, fi lho do casal,
Jaderson e Diana, netinho do Rev.
Jader e da dona Sônia. A esses ama-
dos, os nossos cumprimentos. “He-
rança do Senhor são os filhos” (Sal-
mo 127:3).

RETINIQUE 2ª IPT
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos... Ali,
ordena o Senhor a sua bênção para
sempre” (Salmo 133:1 e 3b). Na
Igreja Presbiteriana do Brasil, o mês
de maio é dedicado à família. Em 21
de maio, sábado, a partir das 8 ho-
ras, ocorrerá um Retinique das famíli-
as da 2ª IPT, na Chácara Recanto Ri-
acho Doce. As Congregações estão
convidadas. Não deixe de participar,
pois serão momentos de muita comu-
nhão com Deus (cânticos, orações e
estudo da Bíblia), e com os irmãos (ati-
vidades de lazer e confraternização
de toda a igreja). Faça a sua inscri-
ção com a secretária da igreja, Patrí-
cia.

GRUPO EMME
A visita do Grupo EMME à nossa

igreja, foi adiada de 13 a 14 de maio
para 9 a 10 de julho de 2016.

CULTO DA FAMÍLIA
Em decorrência de ajustes de

agenda (do preletor), o Culto da Fa-
mília do nosso Presbitério que esta-
va agendado para ocorrer, em nosso
templo, no último sábado deste mês
foi adiado para o dia 23 de julho. O
pregador será o Rev. Augustus
Nicodemus.

ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério ter-

reno, o Senhor Jesus encontrou-se
com diversas pessoas da sociedade
de sua época. Estes encontros foram
extremamente marcantes para estas
pessoas e, comunicam lições precio-
sas para a cristandade de todos os
tempos. Nesta 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 fazer a diferença. Não pode-
mos 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 todos participar da reu-
nião de orações que nesta quarta-
feira será dirigida pela Junta Diaconal.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo,

Ele requer o nosso coração. Antes de
Deus ordenar trazer o dízimo, Deus
ordena trazer a vida. O princípio bí-
blico é que o coração precisa vir pri-
meiro para Deus, depois o bolso virá
naturalmente. Jesus expressou isso
naturalmente ao dizer que onde está
o nosso tesouro, aí também estará o
nosso coração (Mateus 6:21). No que
diz respeito ao dízimo não há meio
termo, somos fiéis ou infiéis. Que o
Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os dizi-
mistas fiéis e conscientize e sensibi-
lize os infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Alguns acreditam que as chaves

da felicidade estão contidas em Di-
nheiro, Sexo e Poder e nelas colocam
toda a sua fé. Porém, a recente crise
econômica fez cair por terra a ilusão
criada por esses ideais: fortunas, ca-
samentos e carreiras desapareceram
para milhões de pessoas. Aqueles
que adoraram esses falsos deuses
enfrentam agora a solidão e a amar-
gura, resquícios de suas ilusões des-
mascaradas. Seria essa então a feli-

cidade? Em Deuses Falsos, o Rev.
Timothy Keller revela porque deposi-
tamos nossa fé em falsas crenças
que, mais tarde, se transformam em
pequenos deuses a nos controlar, in-
capazes de nos dar aquilo de que re-
almente precisamos. Com esta obra,
Keller se consolida como um pensa-
dor crítico em uma época crucial tan-
to para o cristão quanto para o céti-
co; uma época em que nossa fé e
nossos princípios precisam definitiva-
mente trilhar o mesmo caminho.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 113: Quais são os pe-

cados proibidos no terceiro manda-
mento? Resposta: Os pecados proi-
bidos no terceiro mandamento são:
o não usar o nome de Deus como nos
é requerido e o abuso no uso dele
por uma menção ignorante, vã,
irreverente, profana, supersticiosa ou
ímpia, ou outro modo de usar os títu-
los, atributos, ordenanças, ou obras
de Deus; a blasfêmia, o perjúrio, toda
abominação, juramentos, votos e sor-
tes ímpios; a violação dos nossos ju-
ramentos e votos, quando lícitos, e o
cumprimento deles, se por coisas ilí-
citas; a murmuração e as rixas, as con-
sultas curiosas, e a má aplicação dos
decretos e providência de Deus; a má
interpretação, a má aplicação ou qual-
quer perversão da Palavra, ou de
qualquer parte dela; as zombarias
profanas, questões curiosas e sem
proveito, vãs contendas ou a defesa
de doutrinas falsas; o abuso das cri-
aturas ou de qualquer coisa compre-
endida sob o nome de Deus, para
encantamentos ou concupiscências e
práticas pecaminosas; a difamação, o
escárnio, vituperação, ou qualquer
oposição à verdade, à graça e aos
caminhos de Deus; a defesa da reli-
gião por hipocrisia ou para fins sinis-
tros; o envergonhar-se da religião ou
o ser uma vergonha para ela, por meio
de uma conduta inconveniente, im-
prudente, infrutífera e ofensiva, ou por
apostasia. Referências: Êxodo 5:2;

Deuteronômio 18:10-11, 23:16 e
29:29; Malaquias 1:6-7 e 12, 2:2;
Ezequiel 13:22, 17:19; Levítico 24:11;
Zacarias 5:4; Provérbios 30:9; 1º
Samuel 16:5, 17:43, 25:22, 32-34; 2º
Reis 19:22, 21:9-10; Jeremias 5:7,
7:4, 23:10; Isaías 5:4, 12; Salmo 1:1,
24:4, 50:16, 73:12-15, 139:20;
Mateus 5:21-48, 6:1-3, 5 e 16, 22:29,
23:14; Marcos 6:26, 8:38; Atos 4:18,
13:45-50, 17:23, 23:12, 19:9-13; Ro-
manos 2:23-24, 3:5-7, 9:14, 19-20,
12:14, 13:13-14; 1ª Coríntios 6:5-6;
Gálatas 3:1-3; Efésios 5:4, 15, 17;
Colocenses 2:20-22; 1ª Tessalonicen-
ses 2:16; 1ª Timóteo 6:4-5 e 20; 2ª
Timóteos 2:14, 3.5, 4:3-4; Tito 3:9;
1ª Pedro 4:4; 2ª Pedro 1:8-9, 3:3-16;
Hebreus 6:6, 10:26-31 e Judas 4.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. É um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que funci-
ona 24 horas por dia. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão em
uma das mesinhas na saída do nos-
so templo. Disque paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem entre
nós e que a fé que celebramos jun-
tos possa encher as suas vidas de
alegria e esperança. Sejam bem-vin-
dos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

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

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio,

após a Escola Dominical. Para maior
desempenho do Coral Perfeito Louvor,
ensaiaremos também todas as quar-



querido e esperado, nasceu em 15 de
abril, o Mathias, fi lho do casal,
Jaderson e Diana, netinho do Rev.
Jader e da dona Sônia. A esses ama-
dos, os nossos cumprimentos. “He-
rança do Senhor são os filhos” (Sal-
mo 127:3).

RETINIQUE 2ª IPT
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos... Ali,
ordena o Senhor a sua bênção para
sempre” (Salmo 133:1 e 3b). Na
Igreja Presbiteriana do Brasil, o mês
de maio é dedicado à família. Em 21
de maio, sábado, a partir das 8 ho-
ras, ocorrerá um Retinique das famíli-
as da 2ª IPT, na Chácara Recanto Ri-
acho Doce. As Congregações estão
convidadas. Não deixe de participar,
pois serão momentos de muita comu-
nhão com Deus (cânticos, orações e
estudo da Bíblia), e com os irmãos (ati-
vidades de lazer e confraternização
de toda a igreja). Faça a sua inscri-
ção com a secretária da igreja, Patrí-
cia.

GRUPO EMME
A visita do Grupo EMME à nossa

igreja, foi adiada de 13 a 14 de maio
para 9 a 10 de julho de 2016.

CULTO DA FAMÍLIA
Em decorrência de ajustes de

agenda (do preletor), o Culto da Fa-
mília do nosso Presbitério que esta-
va agendado para ocorrer, em nosso
templo, no último sábado deste mês
foi adiado para o dia 23 de julho. O
pregador será o Rev. Augustus
Nicodemus.

ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério ter-

reno, o Senhor Jesus encontrou-se
com diversas pessoas da sociedade
de sua época. Estes encontros foram
extremamente marcantes para estas
pessoas e, comunicam lições precio-
sas para a cristandade de todos os
tempos. Nesta quarta-feira, às 20

horas, daremos continuidade aos Es-
tudos sobre os Encontros de Jesus
que será ministrado pelo Rev.
Jefferson.
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Pastoral

De acordo com R. N.
Champlin, a ética é um dos seis
ramos tradicionais da filosofia:
ética, política, lógica, gnosiolo-
gia, estética e metafísica. Ética
deriva da palavra grega ethos
que significa costume disposição
ou hábito. A ética exerce uma
tarefa primordial na teologia: o
que deve e o que não deve ser
feito. Qual a conduta ideal para
o indivíduo.

A ética de nossos dias é ca-
racterizada pelo situacionismo, ou
seja, as normas sofrem mudan-
ças com as transformações das
crenças, valores e costumes da
sociedade. A ética é relativa e
sofre as mutações da sociedade.
Por exemplo, a aceitação e vali-
dação social da prática homos-
sexual. O homossexualismo tor-
nou-se aceitável porque os pa-
drões de relacionamento muda-
ram, então a ética tem de ser en-
quadrada nessa nova realidade.

Os protestantes não são
situacionistas. Pelo contrário,
são deontológicos. Deon = de-
ver, tológica = estudo, ou seja,

estudo do dever. Os padrões de
certo e errado fundamentam-se
em padrões pré-estabelecidos.
Tais padrões transcendem as ge-
rações. Os cristãos crêem que
a Bíblia é a única e infalível regra
de fé e prática, portanto, a re-
velação escrita deve reger, deli-
near e balizar todos os seus cos-
tumes, valores e crenças. Os
deveres e comportamentos se
orientam ao que está estabele-
cido pelas normas bíblicas e não
pelas mutações do contexto.

Que Deus nos ajude a apli-
carmos Sua eterna e infalível
Palavra em todas as questões
éticas que permeiam e desafi-
am as nossas vidas: “Porque
a palavra de Deus é viva, e
eficaz, e mais cortante do
qualquer espada de dois gu-
mes, e penetra até ao ponto
de dividir alma e espírito, jun-
tas e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e
propósitos do coração”
(Hebreus 4:12).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 32:11
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 30:1-12
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:1
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. Arthur

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 3:1-32
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 312
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Num Dia Lindo”

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

POSLÚDIO

Da Ética Protestante

Rev. Jefferson Batista Neres

“Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada qual
fazia o que achava mais reto” (Juízes 17:6)

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosana; Próxi-

mo domingo: Rozadália e Lenir
Teixeira.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, Patrícia; às 15 horas, Sr.
Saul e dona Alfa; às 16 horas, dona
Wylliene; Quinta-feira, às 20 horas,
Sr. Luiz e Madalena.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 15 horas, Rev. Benon e dona
Alzira; Sexta-feira, às 15 horas, dona
Raquel.

Do Rev. Alexandro – Quinta-fei-
ra, às 20 horas, Pedro Santana.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doença
o restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos
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. Anderson; 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; Patrícia Vieira (3358-
5160); Pedro, filho do Dilmar; Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Gomes,
pai da Hélia; Sr. José Antônio Perei-
ra, pai da Jane; Sr. José Ferreira; Sr.
Saul, esposo dona Alfa.

Aniversariantes da Semana
01/05 Rozilda Vieira da Silva ...........................................................
01/05 José Francelino Pereira Junior ................................................
05/05 Arthur Menezes Ramos ..........................................................
06/05 Willian Otávio Lima Rodrigues ................................................
06/05 Vinícius Comaccio .................................................................

DIAS DAS MÃES
Próximo domingo, na Escola Do-

minical, comemoraremos o Dia das
Mães. A UPH, UMP e UPA organizarão
um delicioso Café da Manhã, que será
servido às 08h15. A superintendên-
cia da Escola Dominical e o Departa-
mento Infantil prestarão uma expres-
siva, justa e merecida homenagem às
Mães da nossa igreja.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramen-

tos instituídos pelo Senhor Jesus. É
um santo sinal e um selo do Pacto da
Graça, por meio do qual recebemos
graça da parte de Deus. A sua práti-
ca é essencial para o crescimento na
fé. Participar da Santa Ceia é dever
de todo aquele que verdadeiramen-
te crê no Senhor Jesus, que se santi-
fica e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram
pelo Batismo e Pública Profissão de
Fé. Hoje, celebraremos a Ceia do Se-
nhor: “Examine-se, pois, o homem
a si mesmo, e, assim, coma do pão,
e beba do cálice” (1ª Coríntios
11:28).

CASA CHEIA
Hoje, após o culto, haverá uma

“Casa Cheia” dos jovens da Igreja
que será na residência do Mateus
Vidal: SMSE, Conjunto 14, Lote 6,
Unidade “A” – Samambaia. Todos os
jovens estão convidados.

BATE-PAPO DE CASAIS
Próximo sábado, a partir das 20

horas, na residência do casal: Presb.
Argemiro e Graça, na Chácara 122,
Lote B3 – Colônia Agrícola Samam-
baia, haverá o Bate-Papo de Casais.
Durante o Bate-Papo ocorrerá uma
programação direcionada para as cri-
anças, no templo de nossa igreja. Os
interessados em participar, favor con-
firmar presença com a Equipe de Ca-
sais. Solicitamos a todos a observa-
ção da pontualidade, a fim de apro-

veitarmos da melhor maneira possí-
vel o nosso tempo.

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

em sua sala, todos os senhores, pas-
tores e presbíteros estão convocados
para uma reunião do Conselho, a fim
de deliberar sobre diversas matérias
administrativas e espirituais da vida
da igreja.

VISITA UMP/SAF
Próximo sábado, haverá, uma pro-

gramação da UMP em parceria com a
SAF. Será uma visita em um abrigo de
idosos. Sairemos da porta do templo
às 14 horas. Para mais informações
favor procurar a diretoria da SAF ou
UMP.

DOAÇÕES ENCONTRO DE CASAIS
A Equipe de Casais está receben-

do presentes e brindes para sortear
no Encontro que irá acontecer de 24
a 26 de junho de 2016, em Caldas
Novas-GO. Os irmãos interessados
em ajudar, favor procurar os membros
da diretoria da Equipe.

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

tembro deste ano, em Caldas Novas-
GO, o Encontro da Terceira Idade, or-
ganizado pela Secretaria Sinodal da
Terceira Idade. O investimento indi-
vidual para participar do Encontro
será de R$ 735,00. Para os irmãos que
começarem a pagar em maio, esse
valor será dividido em cinco vezes de
R$ 147,00. Os interessados deverão
procurar a dona Marta Resende ou a
dona Lúcia Magali.

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

na Congregação em Santa Maria-DF,
assistindo pastoralmente aqueles ir-
mãos.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de um filhinho

tas-feiras, às 20 horas; b) Liturgia:
Hoje, o coral infantil participará da
liturgia. Pais tragam seus filhos as 18
horas;  c) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Wesdna e Priscila Barros; Próximo do-
mingo: Silvana Pereira e Lilian Lima;
MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noi-
te): Lição 6: O Passarinho é Obra do
Criador (manhã e noite): Kamila Santi-
ago e Gabriela Cavalcante; Próximo
domingo, Lição 7: A tartaruga é cria-
ção de Deus (manhã e noite): Jaciara
Gonçalves e Kataryne Araújo; Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avisem com an-
tecedência, para que não haja prejuí-
zo no ensino das crianças; d) Culto
Infantil: Hoje, Culto Mirim, Responsá-
veis: Liturgia: Gabriel Moura, Louvor:
Mateus Cavalcante e Odara Cieslak,
Mensagem: Ev. Ana Eliza; Próximo Do-
mingo: Mensagem 7, O que é culto?
Dirigentes: Equipe 1: (3 a 5 anos) Lucas
Silva e Lara Almeida; (6ª a 8 anos)
Victória Couto e Beatriz Machado; e)
Juniores 1: Hoje, após a participação
do Perfeito Louvor na liturgia, deverão
se dirigir à sala do Culto Mirim. Não
esqueçam a Bíblia, o álbum e as tare-
fas; Próximo domingo: no templo com
os pais;  f) Sábado Legal: No próximo
sábado, para crianças de 4 a 11 anos,
com histórias, brincadeiras, oficinas e
um delicioso lanche. Participe e traga
seus amiguinhos; g) UCP: Vem aí mais
uma programação com nossas crianças
(4 a 11 anos), próximo sábado, às 20
horas. O tema será: Sustentabilidade:
cuidando da criação de Deus. Desafio:
As crianças deverão trazer um brinque-
do reciclável construído por elas. Será
premiado o brinquedo reciclado mais
criativo; h) Queridos Pais: Para o sa-
lutar andamento das aulas e o eficien-
te aprendizado dos pequeninos é mui-
to importante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das atividades
do Ministério da Infância. Por isso, an-
tes de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de pegar
suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 08/05: Classe I – Presb.
Paulinho; Classe II – Sônia; Classe
III – Presb. Pedro; Classe IV – Rev.
Alexandro; Classe de Jovens –
Presb. Sóstenes; Adolescentes -
Presb. Lusérgio, Catecúmenos –
Presb. Cícero; Juniores II –  Presb.
Kleber.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 08/05. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
16 a 20, Breve Catecismo: Pecado
e Suas Consequências; Classe dos
Jovens, Lição nº 8; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 10; Catecúme-
nos, Lição 6.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo Do-

mingo: Presb. Pedro.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Diác. Ângelo;

Próximo domingo: Mauro e Leonar-
do.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próxi-

mo domingo: Presb. Natanael e Ca-
rolina.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio, Moi-

sés C., Tiago B. e Robson R; Próxima
semana: William, Anderson, Clauden-
nes e Diêgo.



Pastoral

De acordo com R. N.
Champlin, a ética é um dos seis
ramos tradicionais da filosofia:
ética, política, lógica, gnosiolo-
gia, estética e metafísica. Ética
deriva da palavra grega ethos
que significa costume disposição
ou hábito. A ética exerce uma
tarefa primordial na teologia: o
que deve e o que não deve ser
feito. Qual a conduta ideal para
o indivíduo.

A ética de nossos dias é ca-
racterizada pelo situacionismo, ou
seja, as normas sofrem mudan-
ças com as transformações das
crenças, valores e costumes da
sociedade. A ética é relativa e
sofre as mutações da sociedade.
Por exemplo, a aceitação e vali-
dação social da prática homos-
sexual. O homossexualismo tor-
nou-se aceitável porque os pa-
drões de relacionamento muda-
ram, então a ética tem de ser en-
quadrada nessa nova realidade.

Os protestantes não são
situacionistas. Pelo contrário,
são deontológicos. Deon = de-
ver, tológica = estudo, ou seja,

estudo do dever. Os padrões de
certo e errado fundamentam-se
em padrões pré-estabelecidos.
Tais padrões transcendem as ge-
rações. Os cristãos crêem que
a Bíblia é a única e infalível regra
de fé e prática, portanto, a re-
velação escrita deve reger, deli-
near e balizar todos os seus cos-
tumes, valores e crenças. Os
deveres e comportamentos se
orientam ao que está estabele-
cido pelas normas bíblicas e não
pelas mutações do contexto.

Que Deus nos ajude a apli-
carmos Sua eterna e infalível
Palavra em todas as questões
éticas que permeiam e desafi-
am as nossas vidas: “Porque
a palavra de Deus é viva, e
eficaz, e mais cortante do
qualquer espada de dois gu-
mes, e penetra até ao ponto
de dividir alma e espírito, jun-
tas e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e
propósitos do coração”
(Hebreus 4:12).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 32:11
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 30:1-12
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:1
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. Arthur

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 3:1-32
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 312
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Num Dia Lindo”

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

POSLÚDIO

Da Ética Protestante

Rev. Jefferson Batista Neres

“Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada qual
fazia o que achava mais reto” (Juízes 17:6)

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosana; Próxi-

mo domingo: Rozadália e Lenir
Teixeira.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 14 horas, Patrícia; às 15 horas, Sr.
Saul e dona Alfa; às 16 horas, dona
Wylliene; Quinta-feira, às 20 horas,
Sr. Luiz e Madalena.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 15 horas, Rev. Benon e dona
Alzira; Sexta-feira, às 15 horas, dona
Raquel.

Do Rev. Alexandro – Quinta-fei-
ra, às 20 horas, Pedro Santana.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doença
o restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos
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. Anderson; 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; Patrícia Vieira (3358-
5160); Pedro, filho do Dilmar; Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Gomes,
pai da Hélia; Sr. José Antônio Perei-
ra, pai da Jane; Sr. José Ferreira; Sr.
Saul, esposo dona Alfa.

Aniversariantes da Semana
01/05 Rozilda Vieira da Silva ...........................................................
01/05 José Francelino Pereira Junior ................................................
05/05 Arthur Menezes Ramos ..........................................................
06/05 Willian Otávio Lima Rodrigues ................................................
06/05 Vinícius Comaccio .................................................................


