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Pastoral

A sabedoria é a habilidade de fa-
zer o uso correto da inteligência e
do conhecimento. Na prática, sabe-
doria é a aplicação do conhecimen-
to aos eventos mais ordinários da
vida. Existem pessoas portadoras de
um conhecimento dilatado a respei-
to de muitas questões relativas à
natureza, ao corpo humano, às ci-
ências humanas, às ciências exatas,
dentre outras. Têm uma memória
privilegiada e são capazes de recor-
dar de todo o tipo e espécie de fa-
tos, mas são incapazes de exercer
a sabedoria. O resultado imediato,
da ausência de sabedoria é que mui-
tas pessoas doutas em alguma área
do saber são incapazes de usar o
seu conhecimento para enfrentar os
próprios problemas particulares.

O temor do Senhor é o princípio
da sabedoria. Sem a consideração da
existência de Deus e obediência a Sua
Palavra Revelada, como o homem po-
derá adquirir e praticar a verdadeira
sabedoria? Temer a Deus implica dire-
tamente em conhecê-lo. O verdadei-
ro conhecimento de Deus não se dá
por meio de uma mera experiência,
mas pelo exame reverente e uma com-
pleta submissão às Escrituras Sagra-
das. Quando nos aprofundamos no
conhecimento de Deus nos depara-
mos com a grandeza dEle, então so-
mos conduzidos a temê-lo. No Salmo
25:14 está registrado: “A intimida-
de do Senhor é para os que o te-
mem, aos quais ele dará a conhe-
cer a sua aliança”.

Por meio da Palavra de Deus
acessamos a verdadeira sabedoria.

Somos informados a respeito da
nossa origem, queda e redenção.
Reconhecemos a nossa limitação
humana e a soberania de Deus. Re-
conhecemos que dependemos de
Deus em todas as circunstâncias da
vida, quer sejam favoráveis ou não.

A sabedoria se torna imprescin-
dível em momentos de entronca-
mentos e crises. Quando as pes-
soas se veem imersas em pressões,
stress, aborrecimentos e iras não
tendem agir com sabedoria, mas por
impulso. As Escrituras afirmam: “os
loucos desprezam a sabedoria e
o ensino”. O néscio é alguém go-
vernado pelas circunstâncias e sen-
timentos. É o tipo de indivíduo que
é facilmente impressionado e mani-
pulado. Outra característica do nés-
cio é ser conduzido pelos seus im-
pulsos. Dizem eles: “tenho que ter
o que quero e, o que desejo é jus-
to”. As pessoas insensatas não pe-
sam adequada e razoavelmente.
Estão preocupados apenas em res-
ponder ao momento. Não conside-
ram as consequências dos seus
atos, pois agem por impulsos.

Sábio é o homem que sempre pen-
sa. Não age baseado em seus instin-
tos, impulsos ou desejos. É alguém que
examina completamente a situação na
qual está inserido. Que Deus nos aju-
de a sermos sábios. Se alguém se jul-
ga desprovido de sabedoria: “peça-a
a Deus, que a todos dá liberalmen-
te e nada lhes impropera; e ser-
lhe-á concedida” (Tiago 1:5).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 35:9
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 34:1-22
e) Hino Congregacional nº 28

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:3-5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Jorge

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 5-13:19
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 221

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Gratidão e Interces-

são Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Da Sabedoria

Rev. Jefferson Batista Neres

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino” (Provérbios 1:7)

Aniversariantes da Semana
29/05 Fabrício Duarte Caires ...........................................................
30/05 Celso Alexandre de Souza .....................................................
30/05 Carolina Rodrigues da Silva ..................................................
02/06 Ângela Fabiane Lopes Breder .................................................
02/06 Dimas José da Silva ..............................................................
03/06 André Rodrigues Machado .....................................................
03/06 Odara Andrade Cieslak .........................................................
03/06 Alaide do Carmo da Silva Neiva.............................................
03/06 Adailton Pereira Cardoso .......................................................
04/06 Elias Mendes da Silva ............................................................
04/06 Iolanda Silva Resende ...........................................................
04/06 Érica Lima Araújo ..................................................................

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará” (Sal-
mo 41:3). Irmãos enfermos pe-
los quais devemos orar e visi-
tar: Bernardo Amariz, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan,
tio do Diác. Anderson; dona Vâ-
nia, esposa do Presb. Ivo; dona
Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo; dona Ra-
quel de Melo; dona Sônia, irmã
do Sr.  Domingos; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Wylliene (9672-7688);
Fabíola, filha do Diác. Ataliba e
dona Lúcia; Lília, irmã da Dra.
Leila; Patrícia Vieira (3358-
5160); Pedro, filho do Dilmar;
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio 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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SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacra-

mentos instituídos pelo Senhor Je-
sus. É um santo sinal e um selo
do Pacto da Graça, por meio do
qual recebemos graça da parte de
Deus. A sua prática é essencial
para o crescimento na fé. Partici-
par da Santa Ceia é dever de todo
aquele que verdadeiramente crê
no Senhor Jesus, que se santifica
e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Próximo domingo, no
culto, será ministrada a Santa Ceia
do Senhor: “Examine-se, pois,
o homem a si mesmo, e, as-
sim, coma do pão, e beba do
cálice” (1ª Coríntios 11:28).

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 ho-

ras, em sua sala, haverá uma reu-
nião administrativa do Conselho
da nossa igreja. Todos senhores
presbíteros e pastores estão con-
vocados. Os obreiros deverão
comparecer munidos de seus re-
latórios ministeriais e financeiros.

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.

VIAGEM OFICINA DORCAS
De 23 a 31 de agosto de 2016,

a Oficina Dorcas se confraterni-
zará no passeio em Aracaju-SE.

Para mais informações e inscri-
ções as interessadas deverão
procurar a dona Marilene.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF

e da Oficina Dorcas, da próxima
quarta-feira até sexta-feira, das
14h30 às 17 horas, com encerra-
mento na Escola Dominical do
próximo domingo, será realizado
mais um curso para gestantes,
em nossa 2ª Congregação em
Águas Lindas-GO, Ev. Daniel Pani.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o Rev.

José Marcos estará na Congrega-
ção em Arinos-MG e no culto esta-
rá na Congregação em Garapuava-
MG, assistindo pastoralmente àque-
les Campos da 2ª IPT.

FALECIMENTO
Na sexta-feira passada, aos 56

anos, faleceu o Sr. Fernando Luiz
Paes de Barros, pai da Kamila, es-
posa do Diác. Jorge. “O SENHOR
o deu e o SENHOR o tomou;
bendito seja o nome do SE-
NHOR!” (Jó 1:21). Que o Deus
das consolações conforte aos fa-
miliares enlutados.

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-

às 17 horas, para crianças de 4 a
11 anos. Teremos histórias, mú-
sicas, brincadeiras, oficinas
(miçangas, culinária, EVA, etc); g)
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem
das atividades do Ministério da In-
fância. Por isso, antes de saírem
de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas
Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 05/06: Classe I –
Wesley; Classe II – Presb.
Paulinho; Classe III – Sônia;
Classe IV – Presb. Kleber; Clas-
se de Jovens – Rev. Jefferson;
Adolescentes – Hugo Ferreira;
Catecúmenos – Presb. Lusérgio;
Juniores II – Dayseane.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 05/06. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
31-32, Breve Catecismo: Vocação
Eficaz; Classe dos Jovens, Lição
nº 11; Classe de Adolescentes,
Lição nº 13; Catecúmenos, Lição
8.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

domingo: Presb. Robson.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domin-

go: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác.
Rodrigo e Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Cláudio e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Hélia e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Moisés C., Tiago B. Robson R. e
Jorge; Próxima semana:
Demetrius, J. Cláudio, Antônio B.,
Ataliba e João.

CHAZINHO
Hoje: Márcia e Midian; Próxi-

mo domingo: Solange e Izabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 14 horas, Presb. Lutércio
e dona Lita; Quinta-feira, às 14
horas, Rev. Evando.

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 14h30, a dona
Gilvânia, essa visita é juntamente
com a SAF; Quinta-feira, às
14h30, o Rev. Benon e dona Alzira

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Rebeca Dou-
rado; Quinta-feira, às 20 horas,
Ana Paula.



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 UCP.

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, Hábitos Escravizadores:

encontrando esperança no po-
der do evangelho, o Dr. Edward
Welch, trata da questão do vício
ou hábito escravizador por uma
perspectiva bíblica, profunda e
equilibrada. Ele nos redireciona de
um entendimento puramente ho-
rizontal da experiência com o há-
bito escravizador, isto é, do ho-
mem para com aquilo que o do-
mina, para uma perspectiva ver-
tical, do homem para com Deus.
Dessa maneira, vício ganha no-
vos entendimentos que nos re-
metem à Palavra de Deus. O vício
ou hábito escravizador, na abor-
dagem do autor, é em sua essên-
cia, idolatria, e, portanto, relacio-
na diretamente o homem a Deus.
Neste sentido, uma vez que há-
bito escravizador está insepara-
velmente ligado ao relacionamen-
to do homem com Deus, a solu-
ção para o seu problema passa
pela cruz de Cristo, pela Palavra
de Deus, por submissão, arrepen-
dimento, confissão, entrega pes-
soal ao Senhor e renúncia.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 117: Como deve

ser santificado o Sábado ou Dia
do Senhor (domingo)? Respos-
ta: O Sábado, ou Dia do Senhor
(domingo), deve ser santificado
por meio de um santo descanso
por todo aquele dia, não somen-
te de tudo quanto é sempre pe-
caminoso, mas até de todas as
ocupações e recreios seculares
que são lícitos em outros dias; e

em fazê-lo o nosso deleite, pas-
sando todo o tempo (exceto
aquela parte que se deve empre-
gar em obras de necessidade e
misericórdia) nos exercícios pú-
blicos e particulares do culto de
Deus. Para este fim havemos de
preparar os nossos corações, e,
com toda previsão, diligência e
moderação, dispor e convenien-
temente arranjar os nossos ne-
gócios seculares, para que seja-
mos mais livres e mais prontos
para os deveres desse dia. Re-
ferências: Êxodo 16:25-26 e
20:8-10; Levítico 23:3; Isaías
58:13-14; Neemias 13:19;
Jeremias 17:21-22; Mateus 12:1-
14; Lucas 4:16 e 23:54-56 e
Atos 20:7.

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: Lilian Lima e Silvana Pe-
reira; Próximo domingo: Karine
Matos e Noraci Bastos; MATER-
NAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite):
Lição 10: Kataryne Araújo e
Jaciara Gonçalves; Próximo domin-
go, Lição 11: Andréia Santana e
Karen Cerqueira; Observação:
Queridos professores, se por al-
gum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR, nos
avisem com antecedência, para
que não haja prejuízo no ensino
das crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, Mensagem 10, Dirigentes:
Equipe 2: (3-5 anos): Milena
Caires e Luisa Neri; (6-8 anos):
Évila Cavalcante e Débora Pires;
Próximo domingo: Culto Mirim; d)
Juniores 1: Hoje, aula no Culto
Mirim, após a participação do Per-
feito Louvor na liturgia, Dirigente
Responsável: Ev. Ana Eliza; Pró-
ximo Domingo: Culto Mirim; e)
Perfeito Louvor: Hoje as crian-
ças participarão da liturgia no cul-
to. Pais, tragam seus filhos as 18
horas, para que as crianças colo-
quem a toga; f) Sábado Legal:
No próximo sábado, das 14h30



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 UCP.
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ralmente. Jesus expressou isso
naturalmente ao dizer que onde
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dízimo não há meio termo, somos
fiéis ou infiéis. Que o Deus Prove-
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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, Hábitos Escravizadores:

encontrando esperança no po-
der do evangelho, o Dr. Edward
Welch, trata da questão do vício
ou hábito escravizador por uma
perspectiva bíblica, profunda e
equilibrada. Ele nos redireciona de
um entendimento puramente ho-
rizontal da experiência com o há-
bito escravizador, isto é, do ho-
mem para com aquilo que o do-
mina, para uma perspectiva ver-
tical, do homem para com Deus.
Dessa maneira, vício ganha no-
vos entendimentos que nos re-
metem à Palavra de Deus. O vício
ou hábito escravizador, na abor-
dagem do autor, é em sua essên-
cia, idolatria, e, portanto, relacio-
na diretamente o homem a Deus.
Neste sentido, uma vez que há-
bito escravizador está insepara-
velmente ligado ao relacionamen-
to do homem com Deus, a solu-
ção para o seu problema passa
pela cruz de Cristo, pela Palavra
de Deus, por submissão, arrepen-
dimento, confissão, entrega pes-
soal ao Senhor e renúncia.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 117: Como deve

ser santificado o Sábado ou Dia
do Senhor (domingo)? Respos-
ta: O Sábado, ou Dia do Senhor
(domingo), deve ser santificado
por meio de um santo descanso
por todo aquele dia, não somen-
te de tudo quanto é sempre pe-
caminoso, mas até de todas as
ocupações e recreios seculares
que são lícitos em outros dias; e

em fazê-lo o nosso deleite, pas-
sando todo o tempo (exceto
aquela parte que se deve empre-
gar em obras de necessidade e
misericórdia) nos exercícios pú-
blicos e particulares do culto de
Deus. Para este fim havemos de
preparar os nossos corações, e,
com toda previsão, diligência e
moderação, dispor e convenien-
temente arranjar os nossos ne-
gócios seculares, para que seja-
mos mais livres e mais prontos
para os deveres desse dia. Re-
ferências: Êxodo 16:25-26 e
20:8-10; Levítico 23:3; Isaías
58:13-14; Neemias 13:19;
Jeremias 17:21-22; Mateus 12:1-
14; Lucas 4:16 e 23:54-56 e
Atos 20:7.

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: Lilian Lima e Silvana Pe-
reira; Próximo domingo: Karine
Matos e Noraci Bastos; MATER-
NAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite):
Lição 10: Kataryne Araújo e
Jaciara Gonçalves; Próximo domin-
go, Lição 11: Andréia Santana e
Karen Cerqueira; Observação:
Queridos professores, se por al-
gum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR, nos
avisem com antecedência, para
que não haja prejuízo no ensino
das crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, Mensagem 10, Dirigentes:
Equipe 2: (3-5 anos): Milena
Caires e Luisa Neri; (6-8 anos):
Évila Cavalcante e Débora Pires;
Próximo domingo: Culto Mirim; d)
Juniores 1: Hoje, aula no Culto
Mirim, após a participação do Per-
feito Louvor na liturgia, Dirigente
Responsável: Ev. Ana Eliza; Pró-
ximo Domingo: Culto Mirim; e)
Perfeito Louvor: Hoje as crian-
ças participarão da liturgia no cul-
to. Pais, tragam seus filhos as 18
horas, para que as crianças colo-
quem a toga; f) Sábado Legal:
No próximo sábado, das 14h30



Pastoral

A sabedoria é a habilidade de fa-
zer o uso correto da inteligência e
do conhecimento. Na prática, sabe-
doria é a aplicação do conhecimen-
to aos eventos mais ordinários da
vida. Existem pessoas portadoras de
um conhecimento dilatado a respei-
to de muitas questões relativas à
natureza, ao corpo humano, às ci-
ências humanas, às ciências exatas,
dentre outras. Têm uma memória
privilegiada e são capazes de recor-
dar de todo o tipo e espécie de fa-
tos, mas são incapazes de exercer
a sabedoria. O resultado imediato,
da ausência de sabedoria é que mui-
tas pessoas doutas em alguma área
do saber são incapazes de usar o
seu conhecimento para enfrentar os
próprios problemas particulares.

O temor do Senhor é o princípio
da sabedoria. Sem a consideração da
existência de Deus e obediência a Sua
Palavra Revelada, como o homem po-
derá adquirir e praticar a verdadeira
sabedoria? Temer a Deus implica dire-
tamente em conhecê-lo. O verdadei-
ro conhecimento de Deus não se dá
por meio de uma mera experiência,
mas pelo exame reverente e uma com-
pleta submissão às Escrituras Sagra-
das. Quando nos aprofundamos no
conhecimento de Deus nos depara-
mos com a grandeza dEle, então so-
mos conduzidos a temê-lo. No Salmo
25:14 está registrado: “A intimida-
de do Senhor é para os que o te-
mem, aos quais ele dará a conhe-
cer a sua aliança”.

Por meio da Palavra de Deus
acessamos a verdadeira sabedoria.

Somos informados a respeito da
nossa origem, queda e redenção.
Reconhecemos a nossa limitação
humana e a soberania de Deus. Re-
conhecemos que dependemos de
Deus em todas as circunstâncias da
vida, quer sejam favoráveis ou não.

A sabedoria se torna imprescin-
dível em momentos de entronca-
mentos e crises. Quando as pes-
soas se veem imersas em pressões,
stress, aborrecimentos e iras não
tendem agir com sabedoria, mas por
impulso. As Escrituras afirmam: “os
loucos desprezam a sabedoria e
o ensino”. O néscio é alguém go-
vernado pelas circunstâncias e sen-
timentos. É o tipo de indivíduo que
é facilmente impressionado e mani-
pulado. Outra característica do nés-
cio é ser conduzido pelos seus im-
pulsos. Dizem eles: “tenho que ter
o que quero e, o que desejo é jus-
to”. As pessoas insensatas não pe-
sam adequada e razoavelmente.
Estão preocupados apenas em res-
ponder ao momento. Não conside-
ram as consequências dos seus
atos, pois agem por impulsos.

Sábio é o homem que sempre pen-
sa. Não age baseado em seus instin-
tos, impulsos ou desejos. É alguém que
examina completamente a situação na
qual está inserido. Que Deus nos aju-
de a sermos sábios. Se alguém se jul-
ga desprovido de sabedoria: “peça-a
a Deus, que a todos dá liberalmen-
te e nada lhes impropera; e ser-
lhe-á concedida” (Tiago 1:5).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 35:9
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 34:1-22
e) Hino Congregacional nº 28

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:3-5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Jorge

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 5-13:19
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 221

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Gratidão e Interces-

são Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Da Sabedoria

Rev. Jefferson Batista Neres

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino” (Provérbios 1:7)

Aniversariantes da Semana
29/05 Fabrício Duarte Caires ...........................................................
30/05 Celso Alexandre de Souza .....................................................
30/05 Carolina Rodrigues da Silva ..................................................
02/06 Ângela Fabiane Lopes Breder .................................................
02/06 Dimas José da Silva ..............................................................
03/06 André Rodrigues Machado .....................................................
03/06 Odara Andrade Cieslak .........................................................
03/06 Alaide do Carmo da Silva Neiva.............................................
03/06 Adailton Pereira Cardoso .......................................................
04/06 Elias Mendes da Silva ............................................................
04/06 Iolanda Silva Resende ...........................................................
04/06 Érica Lima Araújo ..................................................................

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará” (Sal-
mo 41:3). Irmãos enfermos pe-
los quais devemos orar e visi-
tar: Bernardo Amariz, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan,
tio do Diác. Anderson; dona Vâ-
nia, esposa do Presb. Ivo; dona
Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo; dona Ra-
quel de Melo; dona Sônia, irmã
do Sr.  Domingos; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Wylliene (9672-7688);
Fabíola, filha do Diác. Ataliba e
dona Lúcia; Lília, irmã da Dra.
Leila; Patrícia Vieira (3358-
5160); Pedro, filho do Dilmar;
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio 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.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacra-

mentos instituídos pelo Senhor Je-
sus. É um santo sinal e um selo
do Pacto da Graça, por meio do
qual recebemos graça da parte de
Deus. A sua prática é essencial
para o crescimento na fé. Partici-
par da Santa Ceia é dever de todo
aquele que verdadeiramente crê
no Senhor Jesus, que se santifica
e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Próximo domingo, no
culto, será ministrada a Santa Ceia
do Senhor: “Examine-se, pois,
o homem a si mesmo, e, as-
sim, coma do pão, e beba do
cálice” (1ª Coríntios 11:28).

CONSELHO
Próxima sexta-feira, às 20 ho-

ras, em sua sala, haverá uma reu-
nião administrativa do Conselho
da nossa igreja. Todos senhores
presbíteros e pastores estão con-
vocados. Os obreiros deverão
comparecer munidos de seus re-
latórios ministeriais e financeiros.

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.

VIAGEM OFICINA DORCAS
De 23 a 31 de agosto de 2016,

a Oficina Dorcas se confraterni-
zará no passeio em Aracaju-SE.

Para mais informações e inscri-
ções as interessadas deverão
procurar a dona Marilene.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF

e da Oficina Dorcas, da próxima
quarta-feira até sexta-feira, das
14h30 às 17 horas, com encerra-
mento na Escola Dominical do
próximo domingo, será realizado
mais um curso para gestantes,
em nossa 2ª Congregação em
Águas Lindas-GO, Ev. Daniel Pani.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o Rev.

José Marcos estará na Congrega-
ção em Arinos-MG e no culto esta-
rá na Congregação em Garapuava-
MG, assistindo pastoralmente àque-
les Campos da 2ª IPT.

FALECIMENTO
Na sexta-feira passada, aos 56

anos, faleceu o Sr. Fernando Luiz
Paes de Barros, pai da Kamila, es-
posa do Diác. Jorge. “O SENHOR
o deu e o SENHOR o tomou;
bendito seja o nome do SE-
NHOR!” (Jó 1:21). Que o Deus
das consolações conforte aos fa-
miliares enlutados.

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-

às 17 horas, para crianças de 4 a
11 anos. Teremos histórias, mú-
sicas, brincadeiras, oficinas
(miçangas, culinária, EVA, etc); g)
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem
das atividades do Ministério da In-
fância. Por isso, antes de saírem
de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas
Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 05/06: Classe I –
Wesley; Classe II – Presb.
Paulinho; Classe III – Sônia;
Classe IV – Presb. Kleber; Clas-
se de Jovens – Rev. Jefferson;
Adolescentes – Hugo Ferreira;
Catecúmenos – Presb. Lusérgio;
Juniores II – Dayseane.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 05/06. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
31-32, Breve Catecismo: Vocação
Eficaz; Classe dos Jovens, Lição
nº 11; Classe de Adolescentes,
Lição nº 13; Catecúmenos, Lição
8.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

domingo: Presb. Robson.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domin-

go: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác.
Rodrigo e Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Cláudio e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Hélia e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,

Moisés C., Tiago B. Robson R. e
Jorge; Próxima semana:
Demetrius, J. Cláudio, Antônio B.,
Ataliba e João.

CHAZINHO
Hoje: Márcia e Midian; Próxi-

mo domingo: Solange e Izabel.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 14 horas, Presb. Lutércio
e dona Lita; Quinta-feira, às 14
horas, Rev. Evando.

Do Rev. José Marcos – Ter-
ça-feira, às 14h30, a dona
Gilvânia, essa visita é juntamente
com a SAF; Quinta-feira, às
14h30, o Rev. Benon e dona Alzira

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Rebeca Dou-
rado; Quinta-feira, às 20 horas,
Ana Paula.



Pastoral

A sabedoria é a habilidade de fa-
zer o uso correto da inteligência e
do conhecimento. Na prática, sabe-
doria é a aplicação do conhecimen-
to aos eventos mais ordinários da
vida. Existem pessoas portadoras de
um conhecimento dilatado a respei-
to de muitas questões relativas à
natureza, ao corpo humano, às ci-
ências humanas, às ciências exatas,
dentre outras. Têm uma memória
privilegiada e são capazes de recor-
dar de todo o tipo e espécie de fa-
tos, mas são incapazes de exercer
a sabedoria. O resultado imediato,
da ausência de sabedoria é que mui-
tas pessoas doutas em alguma área
do saber são incapazes de usar o
seu conhecimento para enfrentar os
próprios problemas particulares.

O temor do Senhor é o princípio
da sabedoria. Sem a consideração da
existência de Deus e obediência a Sua
Palavra Revelada, como o homem po-
derá adquirir e praticar a verdadeira
sabedoria? Temer a Deus implica dire-
tamente em conhecê-lo. O verdadei-
ro conhecimento de Deus não se dá
por meio de uma mera experiência,
mas pelo exame reverente e uma com-
pleta submissão às Escrituras Sagra-
das. Quando nos aprofundamos no
conhecimento de Deus nos depara-
mos com a grandeza dEle, então so-
mos conduzidos a temê-lo. No Salmo
25:14 está registrado: “A intimida-
de do Senhor é para os que o te-
mem, aos quais ele dará a conhe-
cer a sua aliança”.

Por meio da Palavra de Deus
acessamos a verdadeira sabedoria.

Somos informados a respeito da
nossa origem, queda e redenção.
Reconhecemos a nossa limitação
humana e a soberania de Deus. Re-
conhecemos que dependemos de
Deus em todas as circunstâncias da
vida, quer sejam favoráveis ou não.

A sabedoria se torna imprescin-
dível em momentos de entronca-
mentos e crises. Quando as pes-
soas se veem imersas em pressões,
stress, aborrecimentos e iras não
tendem agir com sabedoria, mas por
impulso. As Escrituras afirmam: “os
loucos desprezam a sabedoria e
o ensino”. O néscio é alguém go-
vernado pelas circunstâncias e sen-
timentos. É o tipo de indivíduo que
é facilmente impressionado e mani-
pulado. Outra característica do nés-
cio é ser conduzido pelos seus im-
pulsos. Dizem eles: “tenho que ter
o que quero e, o que desejo é jus-
to”. As pessoas insensatas não pe-
sam adequada e razoavelmente.
Estão preocupados apenas em res-
ponder ao momento. Não conside-
ram as consequências dos seus
atos, pois agem por impulsos.

Sábio é o homem que sempre pen-
sa. Não age baseado em seus instin-
tos, impulsos ou desejos. É alguém que
examina completamente a situação na
qual está inserido. Que Deus nos aju-
de a sermos sábios. Se alguém se jul-
ga desprovido de sabedoria: “peça-a
a Deus, que a todos dá liberalmen-
te e nada lhes impropera; e ser-
lhe-á concedida” (Tiago 1:5).

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 35:9
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 34:1-22
e) Hino Congregacional nº 28

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 32:3-5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Jorge

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 5-13:19
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 221

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Gratidão e Interces-

são Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Da Sabedoria

Rev. Jefferson Batista Neres

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino” (Provérbios 1:7)

Aniversariantes da Semana
29/05 Fabrício Duarte Caires ...........................................................
30/05 Celso Alexandre de Souza .....................................................
30/05 Carolina Rodrigues da Silva ..................................................
02/06 Ângela Fabiane Lopes Breder .................................................
02/06 Dimas José da Silva ..............................................................
03/06 André Rodrigues Machado .....................................................
03/06 Odara Andrade Cieslak .........................................................
03/06 Alaide do Carmo da Silva Neiva.............................................
03/06 Adailton Pereira Cardoso .......................................................
04/06 Elias Mendes da Silva ............................................................
04/06 Iolanda Silva Resende ...........................................................
04/06 Érica Lima Araújo ..................................................................

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará” (Sal-
mo 41:3). Irmãos enfermos pe-
los quais devemos orar e visi-
tar: Bernardo Amariz, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan,
tio do Diác. Anderson; dona Vâ-
nia, esposa do Presb. Ivo; dona
Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo; dona Ra-
quel de Melo; dona Sônia, irmã
do Sr.  Domingos; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Wylliene (9672-7688);
Fabíola, filha do Diác. Ataliba e
dona Lúcia; Lília, irmã da Dra.
Leila; Patrícia Vieira (3358-
5160); Pedro, filho do Dilmar;
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio 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.


