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Pastoral

Uma das marcas de nossos
dias é a velocidade do tempo.
De fato, o tempo voa, e nesta
velocidade do tempo tememos
não estar produzindo, e, fatal-
mente, desperdiçando o tempo.
Como aproveitar melhor o nos-
so tempo? Ao abordar o tema:
o fruto da luz na vida do cren-
te, em detrimento das obras
das trevas, o apóstolo Paulo
adverte que ser cheio do Espíri-
to Santo, compreender e fazer
a vontade de Deus inclui ser
bom administrador do tempo.

Não pude ir, não pude fazer
porque não tive tempo, ando
meio sem tempo, ou vou ten-
tar arranjar um tempinho são
frases que constituem a nossa
desculpa para não ir, não fazer
e não viver. Devemos ter o con-
trole do tempo e não o contrá-
rio. Não podemos ser levados
pela maré dos compromissos e
nem pela enxurrada do
ativismo. Precisamos organizar
o tempo fazendo a lista das
prioridades, indo do primordial
até ao menos essencial.

O apóstolo Paulo usa o verbo
vede metaforicamente da se-
guinte maneira “vede com os
olhos da mente e do coração”.

Na verdade, Paulo, exorta-nos a
avaliar com bastante critério e
análise em que temos investido
o nosso tempo. Não é apenas
passar o tempo, mas investir o
nosso tempo no que é proveito-
so. Por isso, ele complementa:
“vede prudentemente como
andais, não como néscios e
sim como sábios”. O néscio é o
indivíduo que está desprovido de
consciência da realidade, daí co-
mete os atos mais insanos. Por
outro lado, o sábio é a pessoa
que elabora os melhores planos
e usa os melhores meios para
sua execução.

“Remindo o tempo”, isto é,
fazendo uso sábio e sagrado de
cada oportunidade para fazer o
bem. Precisamos trabalhar o nos-
so tempo tendo em vista que o
tempo que passou não volta
mais. Não é uma questão de ga-
nhar tempo, mas de usá-lo con-
siderando a sua preciosidade.
“Porque os dias são maus”, ou
seja, os dias estão repletos de la-
bores, aborrecimentos e fadigas.
Que Deus nos ajude a atentar-
mos para a preciosidade do tem-
po que Ele nos concede nesta vida.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 40:1
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 34:1-22
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 38:18
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. Antônio B.

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

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem:

Presb. Kleber Cavalcante
b) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

Da Mordomia do Tempo

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
15/05 José Cláudio de Andrade .......................................................
15/05 Cláudia Rodrigues Sardenberg Soares ...................................
18/05 Weslei Lopes Breder ..............................................................
18/05 Fernanda Cavalcante Borges .................................................
19/05 Sarah Cristina dos Santos Alves ............................................
21/05 Sinval Gomes Carolino ..........................................................

“Portanto, vede prudentemente como andais, não como
néscios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os

dias são maus” (Efésios 5:15-16)

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Salvina; Próxi-

mo domingo: Graça e Diva.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Débora; Quinta-
feira, às 20 horas, Gustavo.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 15 horas, dona Augusta; Quin-
ta-feira, às 15 horas, dona Norberta.

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 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; Patrí-
cia 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. An-
tônio Gomes, pai da Hélia; Sr. Jomar
Costa Aguiar, pai da Drª Leila; Sr. José
Antônio Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.
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OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é o

dia designado para a participação
individual de cada irmão desta igre-
ja no importante, necessário e gra-
tificante ministério missionário. Va-
mos todos, com alegria e entusi-
asmo, participar de tão útil minis-
tério.

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

vel viverem unidos os irmãos...
Ali, ordena o Senhor a sua bên-
ção para sempre” (Salmo 133:1 e
3b). Na Igreja Presbiteriana do Bra-
sil, o mês de maio é dedicado à fa-
mília. Próximo sábado, a partir das
8 horas, ocorrerá um Retinique das
famílias da 2ª IPT, na Chácara Re-
canto Riacho Doce. As Congrega-
ções estão convidadas. Não deixe
de participar, pois serão momentos
de muita comunhão com Deus
(cânticos, orações e estudo da Bí-
blia), e com os irmãos (atividades
de lazer e confraternização de toda
a igreja). Faça a sua inscrição, até
quarta-feira, com a secretária da
igreja, Patrícia.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, após a Escola

Dominical, as plenárias da SAF, UPH,
UMP e UPA ocorrerão respectiva-
mente, Sala da Classe I, Sala da
Classe II, Sala da Mocidade e Sala
da Classe da UPA. Ressaltamos que
a ausência dos sócios gera prejuí-
zos às referidas reuniões.

DOAÇÕES ENCONTRO DE CASAIS
A Equipe de Casais está rece-

bendo presentes e brindes para sor-

tear no Encontro que irá acontecer
de 24 a 26 de junho de 2016, em
Caldas Novas-GO. Os irmãos inte-
ressados em ajudar, favor procurar
os membros da diretoria da Equipe.

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA
No domingo passado, no culto à

noite, o irmão Robson Santos foi
Ordenado e Investido ao Presbite-
rato de nossa igreja. Rogamos a
graça de Deus, a fim de que o Presb.
Robson seja uma benção no Con-
selho da 2ª IPT.

CASA CHEIA
Hoje, após o culto haverá Casa

Cheia. Será na residência da Milena
no seguinte endereço: Vicente Pi-
res Rua 10, Chácara 155/156, Lote
21, Condomínio Boa Vista. Todos os
jovens e adolescentes estão con-
vidados a participar.

FIOS DE PRATA
Os membros do referido grupo

devem atentar para as seguintes
atividades: a) Haverá na próxima
sexta-feira, um passei cultural por
Brasília, culminando com um lanche
no Park da Cidade. Sairemos do es-
tacionamento do templo às 13h30.
Todos os membros do referido gru-
po estão convidados. Observação:
Cada um deve levar o seu almoço;
b) Haverá nos dias 19 a 23 de se-
tembro deste ano, em Caldas No-
vas-GO, o Encontro da Terceira Ida-
de, organizado pela Secretaria
Sinodal da Terceira Idade. O inves-
timento individual para participar do
Encontro será de R$ 735,00. Para
os irmãos que começarem a pagar
em maio, esse valor será dividido

Kamila Santiago e Gabriela Caval-
cante. Observação: Queridos pro-
fessores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avisem com antecedên-
cia, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Culto In-
fantil: Hoje, Mensagem 8: Como
devemos cultuar (atitudes inter-
nas), Dirigentes: Equipe 2: (3-5
anos): Milena Caires e Luisa Neri;
(6-8 anos): Évila Cavalcante e Dé-
bora Pires; Próximo domingo, Men-
sagem 9, Dirigentes: Equipe 1: (3-
5 anos): Lucas Si lva e Lara
Almeida; (6-8 anos): Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores 1: Hoje, Aula no Culto Mi-
rim, após o momento de cânticos,
Dirigente Responsável: Diác.
Emanoel Araújo; Próximo Domingo:
no templo com os pais; e) Coor-
denação Departamento Infan-
til: Hoje, na ausência da Ev. Ana
Eliza, o Diác. Emanuel Araújo será
o responsável pelas atividades e
coordenação do departamento; f)
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é mui-
to importante as crianças porta-
rem Bíblias para participarem das
atividades do Ministério da Infân-
cia. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lem-
brem seus filhos de pegar suas Bí-
blias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domini-

cal do dia 22/05: Classe I – Fa-
brício; Classe II – Presb Kleber;
Classe III – Rev. Jefferson; Clas-
se IV – Presb. Sandro; Classe de

Jovens – Presb. Paulo; Adoles-
centes – Hugo Ferreira; Catecú-
menos – Presb. Cícero; Juniores
II – Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

22/05. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 21 a 26,
Breve Catecismo: O Redentor; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 9; Classe
de Adolescentes, Lição nº 11; Ca-
tecúmenos, Lição 7.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio; Próximo

domingo: Presb. Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác.

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

RECEPCIONISTAS
Hoje: Hélia e Fernando; Próxi-

mo domingo: Marta e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Demetrius, J.

Cláudio, Antônio B., Ataliba e João;
Próxima semana: Antônio N.,
Emanoel, Moisés F., Geazi e Douglas.



em cinco vezes de R$ 147,00. Os
interessados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona Lú-
cia Magali.

ANA ELIZA
Desde sexta-feira, na Igreja

Presbiteriana de Assis-SP, pela Se-
cretaria Geral do Trabalho Infantil –
SGTI, a Ev. Ana Eliza está minis-
trando um treinamento para profes-
sores do Departamento Infantil e
Conselheiros de UCPs do Presbité-
rio. Retornará às suas atividades, a
partir da próxima terça-feira.

REV. ALEXANDRO
Hoje, na Escola Dominical e no

culto à noite, o Rev. Alexandro será
o mensageiro na Primeira Igreja
Presbiteriana em Planaltina, motivo
pelo qual estará ausente de nossa
igreja.

REV. JOSÉ MARCOS
O Rev. José Marcos atendendo

o convite do Rev. Paulo Simei, está
pregando na Igreja Presbiteriana em
Cabeceira Grande – MG e na próxi-
ma quarta-feira, no momento do
culto, estará na Congregação em
Santa Maria-DF, assistindo pasto-
ralmente àqueles irmãos.

ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério ter-

reno, o Senhor Jesus encontrou-se
com diversas pessoas da sociedade
de sua época. Estes encontros fo-
ram extremamente marcantes para
estas pessoas e, comunicam lições
preciosas para a cristandade de to-
dos os tempos. Nesta quarta-feira,
às 20 horas, daremos continuidade

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

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por uma

profunda e amarga crise econômi-
ca, política, social e moral. O de-
ver do crente é fazer a diferença.
Não podemos nos entregar as difi-
culdades. Por isso, a necessidade
de estarmos em constante e in-
tensa oração. Tendo em vista a
importância do exercício da ora-
ção vamos todos participar da reu-
nião de orações que nesta quar-
ta-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 princí-
pio bíblico é que o coração precisa
vir primeiro 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 conti-
nue com as suas bênçãos repousa-
das sobre os dizimistas fiéis e
conscientize e sensibilize os in-
fiéis. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no
mural do Salão Social, semanal-
mente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Coragem Para Ser Protes-

tante, David Wells, denuncia
evangélicos marqueteiros e emer-
gentes e chama para o retorno à
fé histórica, definida pelos solas
da Reforma (graça, fé, Escritura e
Cristo somente) e à alta conside-
ração pela doutrina. A verdadeira
obra evangélica é marcada pela
seriedade doutrinária, oposta aos
novos movimentos de marketing
da igreja e da igreja emergente.
Wells confronta as comunidades de
marketing e suas tendências e
tentativas para conquistarem no-
vos membros, tratando-os como
consumidores em vez de adorado-
res, fazendo propaganda de um
ambiente mais amigável em vez de
confiar no poder atrativo da ver-
dade. Uma obra que compele o lei-
tor à ousadia de permanecer fiel a
tudo o que o cristianismo, em suas
formas bíblicas, tem sempre defen-
dido, assegurando, assim, esperan-
ça para o futuro da igreja.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 115: Qual é o quar-

to mandamento? Resposta: O
quarto mandamento é: Lembra-te
de santificar o dia de sábado, Tra-
balharás seis dias e farás neles
tudo o que tens para fazer. O sé-
timo dia, porém, é o sábado do
Senhor teu Deus. Não farás nesse
dia obra alguma, nem tu, nem o
teu filho, nem a tua filha, nem o
teu servo, nem a tua serva, nem o
teu animal, nem o peregrino que
vive das tuas portas para dentro.
Porque o Senhor fez em seus dias
o céu, a terra, o mar e tudo o que
neles há, e descansou ao sétimo
dia: por isso o Senhor abençoou o

dia sétimo e o santificou. Refe-
rências: Êxodo 20:8-11.

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 ho-
ras; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Karine Matos e Noraci Bastos; Pró-
ximo domingo: Wesdna e Priscila
Barros; MATERNAL 1 e 2, Hoje (ma-
nhã e noite): Lição 8: Deus criou
a vaquinha Karen Cerqueira e An-
dreia; Próximo domingo, Lição 9:



em cinco vezes de R$ 147,00. Os
interessados deverão procurar a
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preciosas para a cristandade de to-
dos os tempos. Nesta quarta-feira,
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Pastoral

Uma das marcas de nossos
dias é a velocidade do tempo.
De fato, o tempo voa, e nesta
velocidade do tempo tememos
não estar produzindo, e, fatal-
mente, desperdiçando o tempo.
Como aproveitar melhor o nos-
so tempo? Ao abordar o tema:
o fruto da luz na vida do cren-
te, em detrimento das obras
das trevas, o apóstolo Paulo
adverte que ser cheio do Espíri-
to Santo, compreender e fazer
a vontade de Deus inclui ser
bom administrador do tempo.

Não pude ir, não pude fazer
porque não tive tempo, ando
meio sem tempo, ou vou ten-
tar arranjar um tempinho são
frases que constituem a nossa
desculpa para não ir, não fazer
e não viver. Devemos ter o con-
trole do tempo e não o contrá-
rio. Não podemos ser levados
pela maré dos compromissos e
nem pela enxurrada do
ativismo. Precisamos organizar
o tempo fazendo a lista das
prioridades, indo do primordial
até ao menos essencial.

O apóstolo Paulo usa o verbo
vede metaforicamente da se-
guinte maneira “vede com os
olhos da mente e do coração”.

Na verdade, Paulo, exorta-nos a
avaliar com bastante critério e
análise em que temos investido
o nosso tempo. Não é apenas
passar o tempo, mas investir o
nosso tempo no que é proveito-
so. Por isso, ele complementa:
“vede prudentemente como
andais, não como néscios e
sim como sábios”. O néscio é o
indivíduo que está desprovido de
consciência da realidade, daí co-
mete os atos mais insanos. Por
outro lado, o sábio é a pessoa
que elabora os melhores planos
e usa os melhores meios para
sua execução.

“Remindo o tempo”, isto é,
fazendo uso sábio e sagrado de
cada oportunidade para fazer o
bem. Precisamos trabalhar o nos-
so tempo tendo em vista que o
tempo que passou não volta
mais. Não é uma questão de ga-
nhar tempo, mas de usá-lo con-
siderando a sua preciosidade.
“Porque os dias são maus”, ou
seja, os dias estão repletos de la-
bores, aborrecimentos e fadigas.
Que Deus nos ajude a atentar-
mos para a preciosidade do tem-
po que Ele nos concede nesta vida.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 40:1
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 34:1-22
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 38:18
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. Antônio B.

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

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem:

Presb. Kleber Cavalcante
b) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

Da Mordomia do Tempo

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
15/05 José Cláudio de Andrade .......................................................
15/05 Cláudia Rodrigues Sardenberg Soares ...................................
18/05 Weslei Lopes Breder ..............................................................
18/05 Fernanda Cavalcante Borges .................................................
19/05 Sarah Cristina dos Santos Alves ............................................
21/05 Sinval Gomes Carolino ..........................................................

“Portanto, vede prudentemente como andais, não como
néscios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os

dias são maus” (Efésios 5:15-16)

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Salvina; Próxi-

mo domingo: Graça e Diva.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-fei-

ra, às 20 horas, Débora; Quinta-
feira, às 20 horas, Gustavo.

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 15 horas, dona Augusta; Quin-
ta-feira, às 15 horas, dona Norberta.

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 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; Patrí-
cia 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. An-
tônio Gomes, pai da Hélia; Sr. Jomar
Costa Aguiar, pai da Drª Leila; Sr. José
Antônio Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é o

dia designado para a participação
individual de cada irmão desta igre-
ja no importante, necessário e gra-
tificante ministério missionário. Va-
mos todos, com alegria e entusi-
asmo, participar de tão útil minis-
tério.

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

vel viverem unidos os irmãos...
Ali, ordena o Senhor a sua bên-
ção para sempre” (Salmo 133:1 e
3b). Na Igreja Presbiteriana do Bra-
sil, o mês de maio é dedicado à fa-
mília. Próximo sábado, a partir das
8 horas, ocorrerá um Retinique das
famílias da 2ª IPT, na Chácara Re-
canto Riacho Doce. As Congrega-
ções estão convidadas. Não deixe
de participar, pois serão momentos
de muita comunhão com Deus
(cânticos, orações e estudo da Bí-
blia), e com os irmãos (atividades
de lazer e confraternização de toda
a igreja). Faça a sua inscrição, até
quarta-feira, com a secretária da
igreja, Patrícia.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, após a Escola

Dominical, as plenárias da SAF, UPH,
UMP e UPA ocorrerão respectiva-
mente, Sala da Classe I, Sala da
Classe II, Sala da Mocidade e Sala
da Classe da UPA. Ressaltamos que
a ausência dos sócios gera prejuí-
zos às referidas reuniões.

DOAÇÕES ENCONTRO DE CASAIS
A Equipe de Casais está rece-

bendo presentes e brindes para sor-

tear no Encontro que irá acontecer
de 24 a 26 de junho de 2016, em
Caldas Novas-GO. Os irmãos inte-
ressados em ajudar, favor procurar
os membros da diretoria da Equipe.

ORDENAÇÃO E INVESTIDURA
No domingo passado, no culto à

noite, o irmão Robson Santos foi
Ordenado e Investido ao Presbite-
rato de nossa igreja. Rogamos a
graça de Deus, a fim de que o Presb.
Robson seja uma benção no Con-
selho da 2ª IPT.

CASA CHEIA
Hoje, após o culto haverá Casa

Cheia. Será na residência da Milena
no seguinte endereço: Vicente Pi-
res Rua 10, Chácara 155/156, Lote
21, Condomínio Boa Vista. Todos os
jovens e adolescentes estão con-
vidados a participar.

FIOS DE PRATA
Os membros do referido grupo

devem atentar para as seguintes
atividades: a) Haverá na próxima
sexta-feira, um passei cultural por
Brasília, culminando com um lanche
no Park da Cidade. Sairemos do es-
tacionamento do templo às 13h30.
Todos os membros do referido gru-
po estão convidados. Observação:
Cada um deve levar o seu almoço;
b) Haverá nos dias 19 a 23 de se-
tembro deste ano, em Caldas No-
vas-GO, o Encontro da Terceira Ida-
de, organizado pela Secretaria
Sinodal da Terceira Idade. O inves-
timento individual para participar do
Encontro será de R$ 735,00. Para
os irmãos que começarem a pagar
em maio, esse valor será dividido

Kamila Santiago e Gabriela Caval-
cante. Observação: Queridos pro-
fessores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avisem com antecedên-
cia, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Culto In-
fantil: Hoje, Mensagem 8: Como
devemos cultuar (atitudes inter-
nas), Dirigentes: Equipe 2: (3-5
anos): Milena Caires e Luisa Neri;
(6-8 anos): Évila Cavalcante e Dé-
bora Pires; Próximo domingo, Men-
sagem 9, Dirigentes: Equipe 1: (3-
5 anos): Lucas Si lva e Lara
Almeida; (6-8 anos): Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores 1: Hoje, Aula no Culto Mi-
rim, após o momento de cânticos,
Dirigente Responsável: Diác.
Emanoel Araújo; Próximo Domingo:
no templo com os pais; e) Coor-
denação Departamento Infan-
til: Hoje, na ausência da Ev. Ana
Eliza, o Diác. Emanuel Araújo será
o responsável pelas atividades e
coordenação do departamento; f)
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é mui-
to importante as crianças porta-
rem Bíblias para participarem das
atividades do Ministério da Infân-
cia. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lem-
brem seus filhos de pegar suas Bí-
blias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domini-

cal do dia 22/05: Classe I – Fa-
brício; Classe II – Presb Kleber;
Classe III – Rev. Jefferson; Clas-
se IV – Presb. Sandro; Classe de

Jovens – Presb. Paulo; Adoles-
centes – Hugo Ferreira; Catecú-
menos – Presb. Cícero; Juniores
II – Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

22/05. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 21 a 26,
Breve Catecismo: O Redentor; Clas-
se dos Jovens, Lição nº 9; Classe
de Adolescentes, Lição nº 11; Ca-
tecúmenos, Lição 7.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio; Próximo

domingo: Presb. Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác.

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

RECEPCIONISTAS
Hoje: Hélia e Fernando; Próxi-

mo domingo: Marta e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Demetrius, J.

Cláudio, Antônio B., Ataliba e João;
Próxima semana: Antônio N.,
Emanoel, Moisés F., Geazi e Douglas.



Pastoral

Uma das marcas de nossos
dias é a velocidade do tempo.
De fato, o tempo voa, e nesta
velocidade do tempo tememos
não estar produzindo, e, fatal-
mente, desperdiçando o tempo.
Como aproveitar melhor o nos-
so tempo? Ao abordar o tema:
o fruto da luz na vida do cren-
te, em detrimento das obras
das trevas, o apóstolo Paulo
adverte que ser cheio do Espíri-
to Santo, compreender e fazer
a vontade de Deus inclui ser
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Não pude ir, não pude fazer
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nem pela enxurrada do
ativismo. Precisamos organizar
o tempo fazendo a lista das
prioridades, indo do primordial
até ao menos essencial.

O apóstolo Paulo usa o verbo
vede metaforicamente da se-
guinte maneira “vede com os
olhos da mente e do coração”.

Na verdade, Paulo, exorta-nos a
avaliar com bastante critério e
análise em que temos investido
o nosso tempo. Não é apenas
passar o tempo, mas investir o
nosso tempo no que é proveito-
so. Por isso, ele complementa:
“vede prudentemente como
andais, não como néscios e
sim como sábios”. O néscio é o
indivíduo que está desprovido de
consciência da realidade, daí co-
mete os atos mais insanos. Por
outro lado, o sábio é a pessoa
que elabora os melhores planos
e usa os melhores meios para
sua execução.

“Remindo o tempo”, isto é,
fazendo uso sábio e sagrado de
cada oportunidade para fazer o
bem. Precisamos trabalhar o nos-
so tempo tendo em vista que o
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seja, os dias estão repletos de la-
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po que Ele nos concede nesta vida.
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feira, às 20 horas, Gustavo.
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“O Senhor o susterá em seu
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ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais devemos
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(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila; Patrí-
cia 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. An-
tônio Gomes, pai da Hélia; Sr. Jomar
Costa Aguiar, pai da Drª Leila; Sr. José
Antônio Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.


