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Pastoral

Hoje é o Dia das Mães e,
queremos homenagear essas
mestras do bem. Nosso foco é
ressaltar o papel da mãe cristã,
que é exemplo para os filhos,
que ora por eles e os educa com
firmeza e doçura, transmitindo-
lhes as sagradas letras. Há mui-
tas mães dignas de destaque na
Bíblia e na história. Destacarei
três mães da Bíblia.

Joquebede, uma mãe que
ousou lutar pela sobrevivên-
cia do seu filho. Moisés, filho
de Joquebede, deveria ser pas-
sado ao fio da espada ou joga-
do aos crocodilos do rio Nilo.
Joquebede, entrementes, não
desistiu do seu filho. Deus hon-
rou seu gesto e salvou seu filho
das águas do Nilo. A providên-
cia divina fez o menino Moisés
parar no palácio de Faraó e
retornar aos braços de Joque-
bede para ser amamentado. Foi
nesse tempo, da primeira infân-
cia de Moisés, que sua mãe deu
tudo de si para transmitir ao seu
infante as verdades que mais
tarde governariam a sua vida.
Precisamos de mães que invis-
tam tempo na vida espiritual de
seus filhos. Mães busquem a
salvação de seus filhos mais do
que seu sucesso.

Ana, uma mãe que ousou
consagrar o seu filho para

Deus. Ana era estéril. Houve um
dia que ela resolveu fazer um
voto a Deus. Prometeu-lhe que
se Deus lhe desse um filho, o
devolveria para o Senhor por
todos os dias da sua vida. Deus
ouviu o seu clamor e ela conce-
beu e deu à luz a Samuel, o
maior juiz, o maior profeta e o
maior sacerdote da sua gera-
ção. Precisamos de mães que
ousem consagrar o melhor para
o Senhor. Mães que consagrem
seus filhos a Deus, para cum-
prirem aos Seus propósitos so-
beranos.

Eunice, uma mãe que edu-
ca o filho pelo exemplo e pelo
ensino. Eunice era mãe de Ti-
móteo e filha de Lóide. Nela ha-
bitava uma “fé sem fingimento”.
Essa mesma fé, ela transmitiu
para seu filho. Ela ensinou a Ti-
móteo as Sagradas Letras des-
de a sua infância. As mães cris-
tãs são desafiadas a andar com
Deus, a ensinar os seus filhos
as Escrituras e a prepará-los
para serem vasos de honra nas
mãos de Deus.

Extraído e adaptado do http://
hernandesdiaslopes.com.br/
2014/05/mae-uma-mestra-

do-bem

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 34:1-3
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 33:1-22
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ângelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 4:1-23
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 165

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

POSLÚDIO

Missão Mãe

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
10/05 Isabel Neri de Almeida Barbosa ..............................................
09/05 Luiz de Jesus Barbosa ............................................................
10/05 Maria do Livramento Silveira .................................................
12/05 Lígia Maria Machado Couto .....................................................
09/05 Helysjane Andrade Ramos .....................................................
12/05 Renato Martins de Souza .......................................................

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 15 horas, o Sr. José
Ferreira; Quinta-feira, às 15 ho-
ras, o Sr. Pedro Rodrigues.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas Emanuel
Júnior; Quinta-feira, às 20 ho-
ras Ana Paula.

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 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
Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona
Alfa.
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ÀS MÃES
Hoje, em todo o Brasil cele-

bra-se o “Dia das mães”. Na Igre-
ja Presbiteriana do Brasil – IPB,
especialmente em nossa 2ª IPT,
esse dia é comemorado, com mui-
ta alegria,  muito carinho e grati-
dão a Deus, nas manifestações do
café da manhã, oferecido pela
igreja e preparado pelas Socieda-
des Internas: UPH, UMP e UPA e
homenagens na Escola Dominical.
Às queridas e estimadas mães
nossos cumprimentos e súplicas
a Deus pela sua felicidade, pois:
“O seu valor muito excede o
de finas joias” (Provérbios 10b).

RETINIQUE 2ª IPT
“Oh! Como é bom e agra-

dável viverem unidos os ir-
mãos... Ali, ordena o Senhor a
sua bênção para sempre” (Sal-
mo 133:1 e 3b). Na Igreja Pres-
biteriana 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
famílias da 2ª IPT, na Chácara Re-
canto Riacho Doce. As Congre-
gações estão convidadas. Não dei-
xe de participar, pois serão mo-
mentos de muita comunhão com
Deus (cânticos, orações e estudo
da Bíblia), e com os irmãos (ativi-
dades de lazer e confraternização
de toda a igreja). Faça a sua ins-
crição com a secretária da igreja,
Patrícia.

DOAÇÕES ENCONTRO
DE CASAIS

A Equipe de Casais está rece-
bendo presentes e brindes para
sortear no Encontro que irá acon-
tecer 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.

GRUPO EMME
A visita do Grupo EMME à nos-

sa 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
Família do nosso Presbitério que
estava 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.

FALECIMENTO
No dia 30 de abril, em Brasília-

DF, aos 76 anos, por conta de
diversas complicações de saúde,
faleceu a Sra. Elza Esly, mãe do
Presb. Lutércio. Que o Deus das
consolações conforte aos familia-
res enlutados: “No teu livro fo-
ram escritos todos os meus
dias, cada um deles escrito e
determinado, quando nenhum
deles havia ainda” (Salmo
139:16b).

UPA
Convidamos todos os pais de

adolescentes para um debate so-
bre uma perspectiva bíblica para
relacionamentos em família com o
seguinte tema: Como Aprovei-
tar as Oportunidades e Dirimir
Conflitos. Será às 20 horas no
salão social. Favor confirmar pre-
sença com o Rev. Alexandro ou
Presb. Sandro.

antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças;
c) Culto Infantil: Hoje, Mensa-
gem 7: O que é culto? Dirigen-
tes: Equipe 1: (3-5 anos) Lucas
Silva e Lara Almeida; (6-8 anos)
Victória Couto e Beatriz Machado
Próximo domingo: Mensagem 08:
Como devemos cultuar (atitudes
internas), Dirigentes: Equipe 02:
(3-5 anos): Milena Caires e Luisa
Neri; (6-8 anos): Évila Cavalcante
e Débora Pires; d) Juniores I:
Hoje, no templo com os pais; Pró-
ximo Domingo: Aula no Culto Mi-
rim, após o momento de cânticos;
e) Queridos Pais: Para o salutar
andamento das aulas e o eficien-
te aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem
das atividades do Ministério da
Infância. Por isso, antes de saí-
rem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 15/05: Classe I –
Presb. Pedro; Classe II – Presb
Israel; Classe III – Presb.
Sóstenes; Classe IV – Rev.
Jefferson; Classe de Jovens –
Rev. Alexandro; Adolescentes –
Presb. Lusérgio; Catecúmenos –
Presb. Cícero; Juniores II –
Dayse.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 15/05. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
16 a 20, Breve Catecismo: Peca-
do E Suas Consequências; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 8; Classe

de Adolescentes, Lição nº 10;
Catecúmenos, Lição 6.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domin-

go: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Mauro e Leonardo; Pró-

ximo domingo: Diác. Robson e
Diác. Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e Carol;

Próximo domingo: Hélia e Fer-
nando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Will iam,

Natan, Anderson, Claudennes e
Diêgo; Próxima semana:
Demetrius, J. Cláudio, Antônio B.,
Ataliba e João.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir

Teixeira; Próximo domingo:
Gilvânia e Salvina.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 14 horas, Sr. José
Ferreira; Quinta-feira, às 20 ho-
ras, Jordana e família.



SAF DEPARTAMENTAL
Próximo sábado, às 15 horas,

os departamentos Heroínas e Es-
ter se reunirão na residência da
sócia Rosângela, na QND 36, Casa
37. E os departamentos Dorcas
e Mensageiras irão se reunir na
residência da sócia dona Augusta,
na QNG 32, Casa 16. Não faltem!

FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de

setembro deste ano, em Caldas
Novas-GO, o Encontro da Tercei-
ra Idade, organizado pela Secre-
taria Sinodal da Terceira Idade. O
investimento individual para par-
ticipar do Encontro será de R$
735,00. Para os irmãos que co-
meçarem a pagar em maio, esse
valor será dividido em cinco ve-
zes de R$ 147,00. Os interessa-
dos deverão procurar a dona Mar-
ta Resende ou a dona Lúcia Ma-
gali.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos es-

tará na 3ª Congregação em Águas
Lindas-GO e na próxima quarta-
feira, no momento do culto, es-
tará na 4ª Congregação, assis-
tindo pastoralmente àqueles ir-
mãos.

ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério

terreno, o Senhor Jesus encon-
trou-se com diversas pessoas da
sociedade de sua época. Estes
encontros foram extremamente
marcantes para estas pessoas e,
comunicam lições preciosas para
a cristandade de todos os tem-
pos. Nesta quarta-feira, às 20
horas, daremos continuidade aos

Estudos sobre os Encontros de
Jesus que será ministrado pelo
Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por uma

profunda e amarga crise econô-
mica, política, social e moral. O
dever do crente é fazer a diferen-
ça. Não podemos nos entregar as
dificuldades. Por isso, a necessi-
dade de estarmos em constante
e intensa oração. Tendo em vista
a importância do exercício da ora-
ção vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela Jun-
ta Diaconal.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso cora-
ção. Antes de Deus ordenar tra-
zer o dízimo, Deus ordena trazer
a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para
Deus, depois o bolso virá natu-
ralmente. 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 Prove-
dor continue com as suas bên-
çãos repousadas sobre os dizi-
mistas fiéis e conscientize e sen-
sibilize os infiéis. Solicitamos a
todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, Na Dor e Na Ale-

gria, Jim e Sally, indagam o que

os bons casamentos têm em co-
mum? Depois de analisar os es-
tágios do casamento e avaliar os
perigos em potencial, os autores
discutem as dez características de
um casamento de intimidade: 1)
Compromisso para toda a vida;
2) Comunicação de satisfação
mútua; 3) Vitalidade espiritual; 4)
Resolução eficaz de conflitos; 5)
Força dos amigos; 6) Intimidade
sexual; 7) Tempo para rir e brin-
car; 8) Expectativas realistas; 9)
Servindo um ao outro; 10) Vivos
e crescendo. Na terceira parte do
livro os autores apresentam pas-
sos para se fortalecer e recons-
truir o casamento que desmoro-
na. Um livro realista e prático.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 114: Quais são as

razões anexas ao terceiro man-
damento? Resposta: As razões
anexas ao terceiro mandamento,
contido nestas palavras: “O Se-
nhor teu Deus”, e, “porque o Se-
nhor não terá por inocente aque-
le que tomar em vão o Seu nome”,
são porque ele é o Senhor e nos-
so Deus, portanto o seu Nome
não deve ser profanado nem por
forma alguma abusado por nós;
especialmente porque ele estará
tão longe de absolver e poupar
os transgressores deste manda-
mento, que não os deixará esca-
par de seu justo juízo, embora
muitos escapem das censuras e
punições dos homens. Referên-
cias: Êxodo 20:7; Levítico 19:12;
Deuteronômio 28:58-59; 1º
Samuel 2:12, 17, 22 e 3:13.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia.
Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em uma das
mesinhas na saída do nosso tem-
plo. 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 celebra-
mos juntos possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Se-
jam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, 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 tam-
bém todas as quartas-feiras, às
20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Silvana Pereira e Lilian
Lima; Próximo domingo: Karine
Matos e Noraci Bastos; MATER-
NAL 1 e 2 – Hoje (manhã e noi-
te): Lição 7, A tartaruga é criação
de Deus: Jaciara Gonçalves e
Kataryne Araújo; Próximo domin-
go (manhã e noite), Lição 8: Deus
criou a vaquinha; Karen Cerqueira
e Andréia; Observação: Queridos
professores, se por algum moti-
vo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avisem com



SAF DEPARTAMENTAL
Próximo sábado, às 15 horas,

os departamentos Heroínas e Es-
ter se reunirão na residência da
sócia Rosângela, na QND 36, Casa
37. E os departamentos Dorcas
e Mensageiras irão se reunir na
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ta Resende ou a dona Lúcia Ma-
gali.
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mãos.
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sibilize os infiéis. Solicitamos a
todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.
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Em sua obra, Na Dor e Na Ale-

gria, Jim e Sally, indagam o que
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um casamento de intimidade: 1)
Compromisso para toda a vida;
2) Comunicação de satisfação
mútua; 3) Vitalidade espiritual; 4)
Resolução eficaz de conflitos; 5)
Força dos amigos; 6) Intimidade
sexual; 7) Tempo para rir e brin-
car; 8) Expectativas realistas; 9)
Servindo um ao outro; 10) Vivos
e crescendo. Na terceira parte do
livro os autores apresentam pas-
sos para se fortalecer e recons-
truir o casamento que desmoro-
na. Um livro realista e prático.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 114: Quais são as

razões anexas ao terceiro man-
damento? Resposta: As razões
anexas ao terceiro mandamento,
contido nestas palavras: “O Se-
nhor teu Deus”, e, “porque o Se-
nhor não terá por inocente aque-
le que tomar em vão o Seu nome”,
são porque ele é o Senhor e nos-
so Deus, portanto o seu Nome
não deve ser profanado nem por
forma alguma abusado por nós;
especialmente porque ele estará
tão longe de absolver e poupar
os transgressores deste manda-
mento, que não os deixará esca-
par de seu justo juízo, embora
muitos escapem das censuras e
punições dos homens. Referên-
cias: Êxodo 20:7; Levítico 19:12;
Deuteronômio 28:58-59; 1º
Samuel 2:12, 17, 22 e 3:13.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia.
Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em uma das
mesinhas na saída do nosso tem-
plo. 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 celebra-
mos juntos possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Se-
jam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, 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 tam-
bém todas as quartas-feiras, às
20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Silvana Pereira e Lilian
Lima; Próximo domingo: Karine
Matos e Noraci Bastos; MATER-
NAL 1 e 2 – Hoje (manhã e noi-
te): Lição 7, A tartaruga é criação
de Deus: Jaciara Gonçalves e
Kataryne Araújo; Próximo domin-
go (manhã e noite), Lição 8: Deus
criou a vaquinha; Karen Cerqueira
e Andréia; Observação: Queridos
professores, se por algum moti-
vo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avisem com



Pastoral

Hoje é o Dia das Mães e,
queremos homenagear essas
mestras do bem. Nosso foco é
ressaltar o papel da mãe cristã,
que é exemplo para os filhos,
que ora por eles e os educa com
firmeza e doçura, transmitindo-
lhes as sagradas letras. Há mui-
tas mães dignas de destaque na
Bíblia e na história. Destacarei
três mães da Bíblia.

Joquebede, uma mãe que
ousou lutar pela sobrevivên-
cia do seu filho. Moisés, filho
de Joquebede, deveria ser pas-
sado ao fio da espada ou joga-
do aos crocodilos do rio Nilo.
Joquebede, entrementes, não
desistiu do seu filho. Deus hon-
rou seu gesto e salvou seu filho
das águas do Nilo. A providên-
cia divina fez o menino Moisés
parar no palácio de Faraó e
retornar aos braços de Joque-
bede para ser amamentado. Foi
nesse tempo, da primeira infân-
cia de Moisés, que sua mãe deu
tudo de si para transmitir ao seu
infante as verdades que mais
tarde governariam a sua vida.
Precisamos de mães que invis-
tam tempo na vida espiritual de
seus filhos. Mães busquem a
salvação de seus filhos mais do
que seu sucesso.

Ana, uma mãe que ousou
consagrar o seu filho para

Deus. Ana era estéril. Houve um
dia que ela resolveu fazer um
voto a Deus. Prometeu-lhe que
se Deus lhe desse um filho, o
devolveria para o Senhor por
todos os dias da sua vida. Deus
ouviu o seu clamor e ela conce-
beu e deu à luz a Samuel, o
maior juiz, o maior profeta e o
maior sacerdote da sua gera-
ção. Precisamos de mães que
ousem consagrar o melhor para
o Senhor. Mães que consagrem
seus filhos a Deus, para cum-
prirem aos Seus propósitos so-
beranos.

Eunice, uma mãe que edu-
ca o filho pelo exemplo e pelo
ensino. Eunice era mãe de Ti-
móteo e filha de Lóide. Nela ha-
bitava uma “fé sem fingimento”.
Essa mesma fé, ela transmitiu
para seu filho. Ela ensinou a Ti-
móteo as Sagradas Letras des-
de a sua infância. As mães cris-
tãs são desafiadas a andar com
Deus, a ensinar os seus filhos
as Escrituras e a prepará-los
para serem vasos de honra nas
mãos de Deus.

Extraído e adaptado do http://
hernandesdiaslopes.com.br/
2014/05/mae-uma-mestra-

do-bem

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 34:1-3
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 33:1-22
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ângelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 4:1-23
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 165

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

POSLÚDIO

Missão Mãe

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
10/05 Isabel Neri de Almeida Barbosa ..............................................
09/05 Luiz de Jesus Barbosa ............................................................
10/05 Maria do Livramento Silveira .................................................
12/05 Lígia Maria Machado Couto .....................................................
09/05 Helysjane Andrade Ramos .....................................................
12/05 Renato Martins de Souza .......................................................

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 15 horas, o Sr. José
Ferreira; Quinta-feira, às 15 ho-
ras, o Sr. Pedro Rodrigues.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas Emanuel
Júnior; Quinta-feira, às 20 ho-
ras Ana Paula.

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 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
Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona
Alfa.

ÀS MÃES
Hoje, em todo o Brasil cele-

bra-se o “Dia das mães”. Na Igre-
ja Presbiteriana do Brasil – IPB,
especialmente em nossa 2ª IPT,
esse dia é comemorado, com mui-
ta alegria,  muito carinho e grati-
dão a Deus, nas manifestações do
café da manhã, oferecido pela
igreja e preparado pelas Socieda-
des Internas: UPH, UMP e UPA e
homenagens na Escola Dominical.
Às queridas e estimadas mães
nossos cumprimentos e súplicas
a Deus pela sua felicidade, pois:
“O seu valor muito excede o
de finas joias” (Provérbios 10b).

RETINIQUE 2ª IPT
“Oh! Como é bom e agra-

dável viverem unidos os ir-
mãos... Ali, ordena o Senhor a
sua bênção para sempre” (Sal-
mo 133:1 e 3b). Na Igreja Pres-
biteriana 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
famílias da 2ª IPT, na Chácara Re-
canto Riacho Doce. As Congre-
gações estão convidadas. Não dei-
xe de participar, pois serão mo-
mentos de muita comunhão com
Deus (cânticos, orações e estudo
da Bíblia), e com os irmãos (ativi-
dades de lazer e confraternização
de toda a igreja). Faça a sua ins-
crição com a secretária da igreja,
Patrícia.

DOAÇÕES ENCONTRO
DE CASAIS

A Equipe de Casais está rece-
bendo presentes e brindes para
sortear no Encontro que irá acon-
tecer 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.

GRUPO EMME
A visita do Grupo EMME à nos-

sa 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
Família do nosso Presbitério que
estava 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.

FALECIMENTO
No dia 30 de abril, em Brasília-

DF, aos 76 anos, por conta de
diversas complicações de saúde,
faleceu a Sra. Elza Esly, mãe do
Presb. Lutércio. Que o Deus das
consolações conforte aos familia-
res enlutados: “No teu livro fo-
ram escritos todos os meus
dias, cada um deles escrito e
determinado, quando nenhum
deles havia ainda” (Salmo
139:16b).

UPA
Convidamos todos os pais de

adolescentes para um debate so-
bre uma perspectiva bíblica para
relacionamentos em família com o
seguinte tema: Como Aprovei-
tar as Oportunidades e Dirimir
Conflitos. Será às 20 horas no
salão social. Favor confirmar pre-
sença com o Rev. Alexandro ou
Presb. Sandro.

antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças;
c) Culto Infantil: Hoje, Mensa-
gem 7: O que é culto? Dirigen-
tes: Equipe 1: (3-5 anos) Lucas
Silva e Lara Almeida; (6-8 anos)
Victória Couto e Beatriz Machado
Próximo domingo: Mensagem 08:
Como devemos cultuar (atitudes
internas), Dirigentes: Equipe 02:
(3-5 anos): Milena Caires e Luisa
Neri; (6-8 anos): Évila Cavalcante
e Débora Pires; d) Juniores I:
Hoje, no templo com os pais; Pró-
ximo Domingo: Aula no Culto Mi-
rim, após o momento de cânticos;
e) Queridos Pais: Para o salutar
andamento das aulas e o eficien-
te aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem
das atividades do Ministério da
Infância. Por isso, antes de saí-
rem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 15/05: Classe I –
Presb. Pedro; Classe II – Presb
Israel; Classe III – Presb.
Sóstenes; Classe IV – Rev.
Jefferson; Classe de Jovens –
Rev. Alexandro; Adolescentes –
Presb. Lusérgio; Catecúmenos –
Presb. Cícero; Juniores II –
Dayse.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 15/05. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
16 a 20, Breve Catecismo: Peca-
do E Suas Consequências; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 8; Classe

de Adolescentes, Lição nº 10;
Catecúmenos, Lição 6.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domin-

go: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Mauro e Leonardo; Pró-

ximo domingo: Diác. Robson e
Diác. Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e Carol;

Próximo domingo: Hélia e Fer-
nando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Will iam,

Natan, Anderson, Claudennes e
Diêgo; Próxima semana:
Demetrius, J. Cláudio, Antônio B.,
Ataliba e João.

CHAZINHO
Hoje: Rozadália e Lenir

Teixeira; Próximo domingo:
Gilvânia e Salvina.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 14 horas, Sr. José
Ferreira; Quinta-feira, às 20 ho-
ras, Jordana e família.



Pastoral

Hoje é o Dia das Mães e,
queremos homenagear essas
mestras do bem. Nosso foco é
ressaltar o papel da mãe cristã,
que é exemplo para os filhos,
que ora por eles e os educa com
firmeza e doçura, transmitindo-
lhes as sagradas letras. Há mui-
tas mães dignas de destaque na
Bíblia e na história. Destacarei
três mães da Bíblia.

Joquebede, uma mãe que
ousou lutar pela sobrevivên-
cia do seu filho. Moisés, filho
de Joquebede, deveria ser pas-
sado ao fio da espada ou joga-
do aos crocodilos do rio Nilo.
Joquebede, entrementes, não
desistiu do seu filho. Deus hon-
rou seu gesto e salvou seu filho
das águas do Nilo. A providên-
cia divina fez o menino Moisés
parar no palácio de Faraó e
retornar aos braços de Joque-
bede para ser amamentado. Foi
nesse tempo, da primeira infân-
cia de Moisés, que sua mãe deu
tudo de si para transmitir ao seu
infante as verdades que mais
tarde governariam a sua vida.
Precisamos de mães que invis-
tam tempo na vida espiritual de
seus filhos. Mães busquem a
salvação de seus filhos mais do
que seu sucesso.

Ana, uma mãe que ousou
consagrar o seu filho para

Deus. Ana era estéril. Houve um
dia que ela resolveu fazer um
voto a Deus. Prometeu-lhe que
se Deus lhe desse um filho, o
devolveria para o Senhor por
todos os dias da sua vida. Deus
ouviu o seu clamor e ela conce-
beu e deu à luz a Samuel, o
maior juiz, o maior profeta e o
maior sacerdote da sua gera-
ção. Precisamos de mães que
ousem consagrar o melhor para
o Senhor. Mães que consagrem
seus filhos a Deus, para cum-
prirem aos Seus propósitos so-
beranos.

Eunice, uma mãe que edu-
ca o filho pelo exemplo e pelo
ensino. Eunice era mãe de Ti-
móteo e filha de Lóide. Nela ha-
bitava uma “fé sem fingimento”.
Essa mesma fé, ela transmitiu
para seu filho. Ela ensinou a Ti-
móteo as Sagradas Letras des-
de a sua infância. As mães cris-
tãs são desafiadas a andar com
Deus, a ensinar os seus filhos
as Escrituras e a prepará-los
para serem vasos de honra nas
mãos de Deus.
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Do Rev. José Marcos – Ter-
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Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas Emanuel
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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 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
Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona
Alfa.


