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Pastoral

A suficiência é um dos atributos
da Escritura, o qual também é cha-
mado de Sola Scriptura, ou seja,
somente pela Escritura. Essa é uma
doutrina, de particular, importância
no seio da comunidade cristã refor-
mada. A Confissão de Fé de
Westiminster a formula da seguinte
maneira: “Todo o conselho de Deus
concernente a todas as cousas ne-
cessárias para a glória dele e para
a salvação, fé e vida do homem, ou
é expressamente declarado na Es-
critura ou pode ser lógica e clara-
mente deduzido dela. À Escritura
nada se acrescentará em tempo
algum, nem por novas revelações
do Espírito, nem por tradições dos
homens; reconhecemos, entretan-
to, ser necessária a íntima ilumina-
ção do Espírito de Deus para a
salvadora compreensão das cousas
reveladas na palavra, e que há al-
gumas circunstâncias, quanto ao
culto de Deus e ao governo da Igre-
ja, comuns às nações e sociedades
humanas, as quais têm de ser or-
denadas pela luz da natureza e pela
prudência cristã, segundo as regras
gerais da palavra, que sempre de-
vem ser observadas” (CFW I.6).

Atenho-me nessa, breve, pasto-
ral a sentença “Todo o conselho
de Deus concernente a todas as
coisas necessárias para a glória
dele e para a salvação, fé e vida
do homem...”. Somos conduzidos
por essa sentença à compreensão
de que a Suficiência da Escritura é
abrangente. Tudo o que precisamos
saber para a glória de Deus e para a

salvação do homem está registrado
nas páginas da Escritura. É impor-
tante que se perceba que fé e vida
é uma referência a tudo o que de-
vemos crer e fazer – o conteúdo todo
da Escritura aplicado ao conteúdo
todo da vida cristã.

Como cristãos, sobretudo, de
tradição reformada, não podemos
minimizar a suficiência da Escritura
ao campo religioso e deixá-la de lado
quando tivermos de lidar com o carro
quebrado, o vazamento da tornei-
ra, a separação do lixo, o exercício
da profissão e assim por diante. A
respeito desse importante tema o
proeminente teólogo contemporâ-
neo John Frame afirma “A Escritura
tem todas as palavras divinas de
que o encanador precisa e todas
as de que o teólogo precisa. Por-
tanto, é tão suficiente para o tra-
balho do encanador como é para a
teologia”. Essa afirmação é forte-
mente amparada pela declaração
que o apóstolo Paulo fez à Igreja
de Corinto em sua primeira carta
“Portanto, quer comais, quer
bebais ou façais outra coisa qual-
quer, fazei tudo para a glória de
Deus” (1ª Coríntios 10:31).

Simplesmente não há nenhum
aspecto na vida de um cristão que
fique à parte da Escritura. Assim, a
declaração de Jesus “Não só de
pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da
boca de Deus” deve ser a de cada
um de nós.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 111:1-2
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 119:1-12
e) Hino Congregacional nº 351

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 119:132-133
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de
Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Moisés Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 8:1-18
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 299

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

POSLÚDIO

A Suficiência da Escritura

Rev. Jefferson Batista Neres

“Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus”

(Mateus 4:4)

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia; Próximo

domingo: Neuza Barros e Leila.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-fei-

ra, às 17 horas, José Antônio;
Quinta-feira, às 20 horas, Jéssica
Barros.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, o Sr. José Ferreira;
Quinta-feira, às 14h30, dona Diva
de Paula.

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, 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 Vânia, espo-
sa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Raquel de Melo; dona Sônia, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezinha;
dona Wylliene; Fabíola, filha do
Diác. Ataliba; Lília, irmã da Drª.
Leila; Patrícia Vieira; Pedro, filho
do Dilmar; Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio, pai da Hélia; Sr. Jomar, pai
da Drª. Leila; Sr. José Antônio, pai
da Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul,
esposo dona Alfa.

Aniversariantes da Semana
26/06 Luciana França Martins Rangel ...............................................
28/06 Argimiro Rodrigues de Sousa ................................................
29/06 Romilda Ferreira de Assunção ...............................................
01/07 Josiane de Souza Andrade.....................................................
01/07 Maria José de Almeida ...........................................................
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GRUPO EMME
Em atendimento ao convite do

Conselho, entre os dias 9 e 10 de
julho receberemos em nossa igreja o
Grupo de Escola de Ministério de Mú-
sica e Evangelismo – EMME. Durante
a estadia do referido Grupo em nos-
sos trabalhos haverá a necessidade
de hospedar aos seus membros nas
residências dos irmãos. Os que pude-
rem ajudar favor procurar a Diretoria
da Junta Diaconal: Presidente: José
Francelino; Vice-Presidente: Elizeu
Couto; 1ª Secretário: Tiago Ferreira
e Tesoureiro: Wanderlúcio Júnior.

ENCONTRO DE CASAIS 2016
“As muitas águas não pode-

riam apagar o amor, nem os rios,
afogá-lo; ainda que alguém des-
se todos os bens da sua casa pelo
amor, seria de todo desprezado”
(Cantares 8:7). Desde sexta-feira,
na Pousada do Ipê, em Caldas No-
vas de Goiás, está acontecendo o
encontro de Casais da 2ª IPT. O
preletor é o Rev. Cleômines
Anacleto, pastor da Igreja Presbi-
teriana Metropolitana de Belo Hori-
zonte-BH. Que a igreja continue em
orações para que tudo ocorra para
a glória de Deus.

PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Dominical,

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

CATECÚMENOS
A última aula para os Catecú-

menos de hoje foi adiada para o
próximo domingo.

14: Kataryne Araújo e Jaciara Gon-
çalves; Próximo domingo, Lição 15:
Kamila Santiago e Gabriela
Calvacante. Observação: Queri-
dos professores, se por algum mo-
tivo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avisem com an-
tecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje, após o mo-
mento de cânticos, Mensagem 12,
Dirigentes: Equipe 2: (3-5 anos):
Lucas Silva e Lara Almeida; (6-8
anos): Victória Couto e Beatriz
Machado; Próximo domingo: Culto
Mirim;  d) Juniores I: Hoje, No
templo, com os pais;  Próximo do-
mingo: aula na sala do Culto Mi-
rim, traga a Bíblia, o álbum e as
tarefas; e) UCP: Neste mês a di-
reção da Reunião de Oração é sob
a responsabilidade das crianças da
UCP, pais fiquem atentos a escala:
29/06 – Matheus Breder; f) Sába-
do Legal: Devido a EBF, neste mês
de julho não teremos o Sábado Le-
gal no próximo sábado. A nossa EBF
acontecerá nos dias 28 a 31 de ju-
lho, mais informações nos próximos
boletins; g) Escala de Férias: A
partir do próximo domingo, daremos
início à escala de férias. Faremos
duas classes, 3 a 6 anos, funcio-
nará na sala do Jardim I, e 7 a 11
anos, funcionará no Culto Mirim. Dia
03/07 - (3 a 6 anos): Érica e Tina
Araújo; (7 a 11 anos): Rosângela
Vasconcellos; h) Queridos Pais:
Para o salutar andamento das au-
las e o eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Minis-
tério da Infância. Por isso, antes
de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 03/07: Classe I e II – Kleber;
Classe III – Presb. Cícero; Classe
IV – Presb. Pedro; Classe de Jo-
vens – Presb. Marcus Kleber; Ado-
lescentes – Presb. Sandro; Cate-
cúmenos – Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

03/07. Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV – Perguntas 39-44, Breve
Catecismo: Morte e Ressurreição;
Classe dos Jovens, Vocábulos de Deus:
Mortificação; Classe de Adolescentes,
Lição nº 3; Catecúmenos, Lição 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio; Próximo

domingo: Presb. Marcus Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác.

Ângelo; Próximo domingo: Diác.
Rodrigo e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Cláudio e Noraci; Próxi-

mo domingo: Hélia e Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Moisés C.,

William, Moisés F., Ataliba e João;
Próxima semana: Tiago B.,
Demétrius, Geazi, Douglas e Natan.

FIOS DE PRATA
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 junho, esse valor será dividido
em cinco vezes de R$ 183,75. Os
interessados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona Lú-
cia Magali.

REV. JOSÉ MARCOS
Na próxima quarta-feira, no mo-

mento do culto, o Rev. José Mar-
cos, estará na 4ª Congregação em
Águas Lindas-GO.

JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, após o culto

haverá reunião com toda a Junta
Diaconal, na sala da Classe II.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados

irmãos professores da Escola Domi-
nical, das classes de adultos, jo-
vens e adolescentes que se encon-
tra em nosso mural a escala para o
próximo semestre. Observação:
Esta escala é apenas indicativa, a
definitiva será sempre a do Boletim
Dominical.

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. Só podem participar
da Santa Ceia aqueles que já pas-
saram pelo Batismo e Pública Pro-
fissão de Fé. Próximo domingo,
celebraremos a Ceia do Senhor,
portanto, temos uma semana para
nos preparar para este momento
tão edificante: “Examine-se,
pois, o homem a si mesmo, e,
assim, coma do pão, e beba do
cálice” (1ª Coríntios 11:28).

REV. JEFFERSON
Neste final de semana, o Rev.

Jefferson e sua esposa, a Carol,
participarão do Encontro de Casais
da 2ª IPT, em Caldas Novas-GO, ra-
zão pela qual estarão ausentes dos
trabalhos de nossa igreja neste do-
mingo.

CULTO PASTORES JUBILADOS
Próximo sábado, a partir das

17 horas, nas dependências da
Igreja Presbiteriana M Norte, a Fe-
deração de SAF’s do nosso Presbi-
tério promoverá o culto de ação de
graças pela vida e ministério dos
pastores jubilados e das viúvas de
pastores. Toda igreja está convi-
dada a participar.

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.
Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por uma

profunda e amarga crise econômi-
ca, política, social e moral. O dever
do crente é fazer a diferença. Não
podemos nos entregar as dificulda-
des. Por isso, a necessidade de es-
tarmos em constante e intensa ora-
ção. Tendo em vista a importância
do exercício da oração vamos to-
dos participar da reunião de ora-
ções que nesta quarta-feira será
dirigida pela UCP.

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
Em, A Depressão de Spurgeon:

esperança realista em meio a an-
gústia, Zack Eswine, reconhece que
a depressão afeta muitas pessoas,
tanto pessoalmente quanto por meio
da vida daqueles que amamos. Neste
livro, vemos como o Príncipe dos
Pregadores do século 19, C.H.
Spurgeon, lutou com a depressão.

O fato de um pastor cristão tão pro-
eminente ter vivenciado a depres-
são, e dela ter falado tão aberta-
mente, convida-nos à empatia com
um companheiro sofredor. Porque
esse pastor e pregador saiu à luta
com fé e dúvida, sofrimento e es-
perança, nós ganhamos um compa-
nheiro na jornada. O que ele en-
controu de Jesus na escuridão pode
nos servir de luz para as nossas pró-
prias trevas. Eu sei, pessoalmente,
que não há nada no mundo que o
corpo físico possa sofrer que se
compare à desolação e à prostra-
ção da mente, Charles Spurgeon.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 121: Por que a ex-

pressão “lembra-te” se acha colo-
cada no princípio do quarto manda-
mento? Resposta: A expressão
“lembra-te” se acha colocada no
princípio do quarto mandamento, em
parte devido ao grande benefício
que há em nos lembrarmos dele,
sendo nós assim ajudados em nos-
sa preparação para guardá-lo; e
porque, em o guardar, somos aju-
dados a guardar melhor todos os
mais mandamentos, e a manter uma
grata recordação dos dois grandes
benefícios da criação e da reden-
ção, que contém em si a breve
súmula da religião; e em parte por-
que somos propensos a esquecer-
nos deste mandamento, visto ha-
ver menos luz da natureza para ele,
e restringir nossa liberdade natural
quanto a coisas permitidas em ou-
tros dias; porque este dia aparece
somente uma vez em cada sete, e
muitos negócios seculares intervêm
e muitas vezes nos impedem de pen-
sar nele, seja para nos prepararmos
para ele, seja para o santificarmos;
e porque Satanás, com os seus ins-

trumentos, se esforça para apagar
a glória e até a memória deste dia,
para introduzir a irreligião e a impie-
dade”. Referências: Gênesis 2:2-
3; Êxodo 16:23; 20:8, 12 e 20;
34:21; Números 15:37, 38 e 40;
Neemias 13:19; 13:15-23; Jeremias
17:21-23; Lamentações 1:7; Sal-
mo 118:22-24; Lucas 23:54-56; 
Hebreus 4:9.

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 re-

cebemos aos nossos visitantes. Es-
peramos que se sintam bem entre nós
e que a fé que celebramos juntos pos-
sa 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, na
sala do culto Mirim. Próxima quar-
ta-feira, às 20 horas; b) Escalas:
BERÇÁRIO – Hoje: Priscila e Wesdna
Barros; Próximo domingo: Karine
Matos e Noraci Bastos; MATERNAL
1 e 2, Hoje (manhã e noite): Lição
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Pastoral

A suficiência é um dos atributos
da Escritura, o qual também é cha-
mado de Sola Scriptura, ou seja,
somente pela Escritura. Essa é uma
doutrina, de particular, importância
no seio da comunidade cristã refor-
mada. A Confissão de Fé de
Westiminster a formula da seguinte
maneira: “Todo o conselho de Deus
concernente a todas as cousas ne-
cessárias para a glória dele e para
a salvação, fé e vida do homem, ou
é expressamente declarado na Es-
critura ou pode ser lógica e clara-
mente deduzido dela. À Escritura
nada se acrescentará em tempo
algum, nem por novas revelações
do Espírito, nem por tradições dos
homens; reconhecemos, entretan-
to, ser necessária a íntima ilumina-
ção do Espírito de Deus para a
salvadora compreensão das cousas
reveladas na palavra, e que há al-
gumas circunstâncias, quanto ao
culto de Deus e ao governo da Igre-
ja, comuns às nações e sociedades
humanas, as quais têm de ser or-
denadas pela luz da natureza e pela
prudência cristã, segundo as regras
gerais da palavra, que sempre de-
vem ser observadas” (CFW I.6).

Atenho-me nessa, breve, pasto-
ral a sentença “Todo o conselho
de Deus concernente a todas as
coisas necessárias para a glória
dele e para a salvação, fé e vida
do homem...”. Somos conduzidos
por essa sentença à compreensão
de que a Suficiência da Escritura é
abrangente. Tudo o que precisamos
saber para a glória de Deus e para a

salvação do homem está registrado
nas páginas da Escritura. É impor-
tante que se perceba que fé e vida
é uma referência a tudo o que de-
vemos crer e fazer – o conteúdo todo
da Escritura aplicado ao conteúdo
todo da vida cristã.

Como cristãos, sobretudo, de
tradição reformada, não podemos
minimizar a suficiência da Escritura
ao campo religioso e deixá-la de lado
quando tivermos de lidar com o carro
quebrado, o vazamento da tornei-
ra, a separação do lixo, o exercício
da profissão e assim por diante. A
respeito desse importante tema o
proeminente teólogo contemporâ-
neo John Frame afirma “A Escritura
tem todas as palavras divinas de
que o encanador precisa e todas
as de que o teólogo precisa. Por-
tanto, é tão suficiente para o tra-
balho do encanador como é para a
teologia”. Essa afirmação é forte-
mente amparada pela declaração
que o apóstolo Paulo fez à Igreja
de Corinto em sua primeira carta
“Portanto, quer comais, quer
bebais ou façais outra coisa qual-
quer, fazei tudo para a glória de
Deus” (1ª Coríntios 10:31).

Simplesmente não há nenhum
aspecto na vida de um cristão que
fique à parte da Escritura. Assim, a
declaração de Jesus “Não só de
pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da
boca de Deus” deve ser a de cada
um de nós.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 111:1-2
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 119:1-12
e) Hino Congregacional nº 351

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 119:132-133
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de
Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Moisés Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 8:1-18
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 299

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

POSLÚDIO

A Suficiência da Escritura

Rev. Jefferson Batista Neres

“Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus”

(Mateus 4:4)

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia; Próximo

domingo: Neuza Barros e Leila.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-fei-

ra, às 17 horas, José Antônio;
Quinta-feira, às 20 horas, Jéssica
Barros.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, o Sr. José Ferreira;
Quinta-feira, às 14h30, dona Diva
de Paula.

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, 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 Vânia, espo-
sa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Raquel de Melo; dona Sônia, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezinha;
dona Wylliene; Fabíola, filha do
Diác. Ataliba; Lília, irmã da Drª.
Leila; Patrícia Vieira; Pedro, filho
do Dilmar; Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio, pai da Hélia; Sr. Jomar, pai
da Drª. Leila; Sr. José Antônio, pai
da Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul,
esposo dona Alfa.

Aniversariantes da Semana
26/06 Luciana França Martins Rangel ...............................................
28/06 Argimiro Rodrigues de Sousa ................................................
29/06 Romilda Ferreira de Assunção ...............................................
01/07 Josiane de Souza Andrade.....................................................
01/07 Maria José de Almeida ...........................................................

GRUPO EMME
Em atendimento ao convite do

Conselho, entre os dias 9 e 10 de
julho receberemos em nossa igreja o
Grupo de Escola de Ministério de Mú-
sica e Evangelismo – EMME. Durante
a estadia do referido Grupo em nos-
sos trabalhos haverá a necessidade
de hospedar aos seus membros nas
residências dos irmãos. Os que pude-
rem ajudar favor procurar a Diretoria
da Junta Diaconal: Presidente: José
Francelino; Vice-Presidente: Elizeu
Couto; 1ª Secretário: Tiago Ferreira
e Tesoureiro: Wanderlúcio Júnior.

ENCONTRO DE CASAIS 2016
“As muitas águas não pode-

riam apagar o amor, nem os rios,
afogá-lo; ainda que alguém des-
se todos os bens da sua casa pelo
amor, seria de todo desprezado”
(Cantares 8:7). Desde sexta-feira,
na Pousada do Ipê, em Caldas No-
vas de Goiás, está acontecendo o
encontro de Casais da 2ª IPT. O
preletor é o Rev. Cleômines
Anacleto, pastor da Igreja Presbi-
teriana Metropolitana de Belo Hori-
zonte-BH. Que a igreja continue em
orações para que tudo ocorra para
a glória de Deus.

PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Dominical,

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

CATECÚMENOS
A última aula para os Catecú-

menos de hoje foi adiada para o
próximo domingo.

14: Kataryne Araújo e Jaciara Gon-
çalves; Próximo domingo, Lição 15:
Kamila Santiago e Gabriela
Calvacante. Observação: Queri-
dos professores, se por algum mo-
tivo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avisem com an-
tecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje, após o mo-
mento de cânticos, Mensagem 12,
Dirigentes: Equipe 2: (3-5 anos):
Lucas Silva e Lara Almeida; (6-8
anos): Victória Couto e Beatriz
Machado; Próximo domingo: Culto
Mirim;  d) Juniores I: Hoje, No
templo, com os pais;  Próximo do-
mingo: aula na sala do Culto Mi-
rim, traga a Bíblia, o álbum e as
tarefas; e) UCP: Neste mês a di-
reção da Reunião de Oração é sob
a responsabilidade das crianças da
UCP, pais fiquem atentos a escala:
29/06 – Matheus Breder; f) Sába-
do Legal: Devido a EBF, neste mês
de julho não teremos o Sábado Le-
gal no próximo sábado. A nossa EBF
acontecerá nos dias 28 a 31 de ju-
lho, mais informações nos próximos
boletins; g) Escala de Férias: A
partir do próximo domingo, daremos
início à escala de férias. Faremos
duas classes, 3 a 6 anos, funcio-
nará na sala do Jardim I, e 7 a 11
anos, funcionará no Culto Mirim. Dia
03/07 - (3 a 6 anos): Érica e Tina
Araújo; (7 a 11 anos): Rosângela
Vasconcellos; h) Queridos Pais:
Para o salutar andamento das au-
las e o eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Minis-
tério da Infância. Por isso, antes
de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 03/07: Classe I e II – Kleber;
Classe III – Presb. Cícero; Classe
IV – Presb. Pedro; Classe de Jo-
vens – Presb. Marcus Kleber; Ado-
lescentes – Presb. Sandro; Cate-
cúmenos – Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

03/07. Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV – Perguntas 39-44, Breve
Catecismo: Morte e Ressurreição;
Classe dos Jovens, Vocábulos de Deus:
Mortificação; Classe de Adolescentes,
Lição nº 3; Catecúmenos, Lição 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio; Próximo

domingo: Presb. Marcus Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác.

Ângelo; Próximo domingo: Diác.
Rodrigo e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Cláudio e Noraci; Próxi-

mo domingo: Hélia e Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Moisés C.,

William, Moisés F., Ataliba e João;
Próxima semana: Tiago B.,
Demétrius, Geazi, Douglas e Natan.

FIOS DE PRATA
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 junho, esse valor será dividido
em cinco vezes de R$ 183,75. Os
interessados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona Lú-
cia Magali.

REV. JOSÉ MARCOS
Na próxima quarta-feira, no mo-

mento do culto, o Rev. José Mar-
cos, estará na 4ª Congregação em
Águas Lindas-GO.

JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, após o culto

haverá reunião com toda a Junta
Diaconal, na sala da Classe II.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados

irmãos professores da Escola Domi-
nical, das classes de adultos, jo-
vens e adolescentes que se encon-
tra em nosso mural a escala para o
próximo semestre. Observação:
Esta escala é apenas indicativa, a
definitiva será sempre a do Boletim
Dominical.

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



Pastoral

A suficiência é um dos atributos
da Escritura, o qual também é cha-
mado de Sola Scriptura, ou seja,
somente pela Escritura. Essa é uma
doutrina, de particular, importância
no seio da comunidade cristã refor-
mada. A Confissão de Fé de
Westiminster a formula da seguinte
maneira: “Todo o conselho de Deus
concernente a todas as cousas ne-
cessárias para a glória dele e para
a salvação, fé e vida do homem, ou
é expressamente declarado na Es-
critura ou pode ser lógica e clara-
mente deduzido dela. À Escritura
nada se acrescentará em tempo
algum, nem por novas revelações
do Espírito, nem por tradições dos
homens; reconhecemos, entretan-
to, ser necessária a íntima ilumina-
ção do Espírito de Deus para a
salvadora compreensão das cousas
reveladas na palavra, e que há al-
gumas circunstâncias, quanto ao
culto de Deus e ao governo da Igre-
ja, comuns às nações e sociedades
humanas, as quais têm de ser or-
denadas pela luz da natureza e pela
prudência cristã, segundo as regras
gerais da palavra, que sempre de-
vem ser observadas” (CFW I.6).

Atenho-me nessa, breve, pasto-
ral a sentença “Todo o conselho
de Deus concernente a todas as
coisas necessárias para a glória
dele e para a salvação, fé e vida
do homem...”. Somos conduzidos
por essa sentença à compreensão
de que a Suficiência da Escritura é
abrangente. Tudo o que precisamos
saber para a glória de Deus e para a

salvação do homem está registrado
nas páginas da Escritura. É impor-
tante que se perceba que fé e vida
é uma referência a tudo o que de-
vemos crer e fazer – o conteúdo todo
da Escritura aplicado ao conteúdo
todo da vida cristã.

Como cristãos, sobretudo, de
tradição reformada, não podemos
minimizar a suficiência da Escritura
ao campo religioso e deixá-la de lado
quando tivermos de lidar com o carro
quebrado, o vazamento da tornei-
ra, a separação do lixo, o exercício
da profissão e assim por diante. A
respeito desse importante tema o
proeminente teólogo contemporâ-
neo John Frame afirma “A Escritura
tem todas as palavras divinas de
que o encanador precisa e todas
as de que o teólogo precisa. Por-
tanto, é tão suficiente para o tra-
balho do encanador como é para a
teologia”. Essa afirmação é forte-
mente amparada pela declaração
que o apóstolo Paulo fez à Igreja
de Corinto em sua primeira carta
“Portanto, quer comais, quer
bebais ou façais outra coisa qual-
quer, fazei tudo para a glória de
Deus” (1ª Coríntios 10:31).

Simplesmente não há nenhum
aspecto na vida de um cristão que
fique à parte da Escritura. Assim, a
declaração de Jesus “Não só de
pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da
boca de Deus” deve ser a de cada
um de nós.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 111:1-2
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 119:1-12
e) Hino Congregacional nº 351

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 119:132-133
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de
Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Moisés Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 8:1-18
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 299

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

POSLÚDIO

A Suficiência da Escritura

Rev. Jefferson Batista Neres

“Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus”

(Mateus 4:4)

CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia; Próximo

domingo: Neuza Barros e Leila.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-fei-

ra, às 17 horas, José Antônio;
Quinta-feira, às 20 horas, Jéssica
Barros.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, o Sr. José Ferreira;
Quinta-feira, às 14h30, dona Diva
de Paula.

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, 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 Vânia, espo-
sa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Raquel de Melo; dona Sônia, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezinha;
dona Wylliene; Fabíola, filha do
Diác. Ataliba; Lília, irmã da Drª.
Leila; Patrícia Vieira; Pedro, filho
do Dilmar; Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio, pai da Hélia; Sr. Jomar, pai
da Drª. Leila; Sr. José Antônio, pai
da Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul,
esposo dona Alfa.

Aniversariantes da Semana
26/06 Luciana França Martins Rangel ...............................................
28/06 Argimiro Rodrigues de Sousa ................................................
29/06 Romilda Ferreira de Assunção ...............................................
01/07 Josiane de Souza Andrade.....................................................
01/07 Maria José de Almeida ...........................................................


