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Pastoral

A genuína vida cristã não se
restringe a meros aspectos com-
portamentais. Os profetas do
Antigo Testamento desbancaram
a concepção rasa de religião me-
ramente exterior. Seu parecer
sobre o relacionamento da nação
com o Altíssimo era: “honrar a
Deus com os lábios, mas Deus
não ocupava o lugar devido no
coração” (Isaías 29:13).

Israel desfrutou do profundo
e intenso amor de Deus, mas este
povo caiu em estado de degene-
ração espiritual em que tão so-
mente a conformidade exterior à
Lei havia substituído esse amor.
Os profetas enfatizaram a neces-
sidade da fé como uma questão
íntima do coração. A expressão
circuncisão do coração em Deu-
teronômio 10:16 e Jeremias 4:4,
evidencia a importância de um si-
nal exterior de fé (circuncisão)
está associado aos sentimentos
interiores.

Inspirado pelo Espírito San-
to, o profeta Jeremias teceu al-
gumas linhas sobre a renovação
da aliança do Senhor com Isra-
el. A aliança seria inscrita no co-
ração dos servos de Deus. Por-
tanto, a perfeita, pura, justa e
santa Lei Divina não seria ob-
servada como regras exteriores,

mas, sobretudo, integraria a in-
telectualidade e as emoções da
nação.

O cristianismo reconhece uma
diferenciação entre a prática ex-
terior, como frequentar os traba-
lhos da igreja e a fé apropriada
interiormente. Claro que a nova
vida em Cristo nos conduz a prá-
tica das boas obras. Mas temos
de tomar muito cuidado para não
acomodarmos a fé cristã a meros
exercícios de rituais religiosos. A
religião verdadeira não é simples-
mente um código de conduta a
ser observado. A origem de uma
vida cristã limpidamente piedosa
se fundamenta no coração con-
vertido pelo evangelho de Cristo
Jesus.

Para o deflagrador da Refor-
ma Protestante do século 16,
Martinho Lutero: “a fé é algo vivo
na alma humana, nutrida pelas
Escrituras”. A fé nos desperta
para algo glorioso que o Senhor
está fazendo dentro de nós que
nos transforma, faz-nos nascer
de novo e nos torna pessoas di-
ferentes em nosso coração, ca-
ráter, mente e sentimentos. Que
Deus nos ajude a vivermos inten-
samente uma fé vibrante para a
glória dEle.

Fé Cristã

Rev. Jefferson Batista Neres

“Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no
coração lhas inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão

o meu povo” (Jeremias 31:33b)

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 66:1-2
b) Hino Congregacional nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 63:1-11
e) Hino Congregacional nº 32

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Provérbios 28:13
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) 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 9:38; 10:1-39
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Hino Congregacional nº 400

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia; Próxi-

mo domingo: Alenir e Rosana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro: Terça-

feira, às 16 horas, Narlla
Andrade; Quinta-feira, às 20
horas, Isabella Lumena.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Arsolina, esposa do
Sr. Alceu; dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josiane e da
Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo; dona Sônia, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezi-
nha; dona Wylliene; Fabíola, fi-
lha do Diác. Ataliba; Lília e Sr.
Jomar, respectivamente, irmã e pai
da Drª. Leila; Patrícia Vieira; Rev.
Benon e dona Alzira; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr.
José Ferreira.

Aniversariantes da Semana
01/08 Santilia Candida Fernandes ...................................................
01/08 Irene Dimas Prado ...............................................................
02/08 Ellen Machado Mendes de Sousa............................................
03/08 Lenir Teixeira Vasconcelos .....................................................
05/08 Évila Cavalcante de Sousa ....................................................
06/08 Marinez Guimarães Bezerra ..................................................
06/08 Cleber Eduardo Ben Gurion Morais Brandão ...........................
06/08 Maria Amanda Araújo Procópio ..............................................
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EBF 2016
Desde quinta-feira passada,

com encerramento, hoje, na Es-
cola Dominical, está ocorrendo a
EBF da 2ª IPT. Louvamos a Deus
por todos os colaboradores e par-
ticipantes da EBF 2016.

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Domi-

nical, as plenárias da SAF, UPH, e
UPA ocorrerão respectivamente,
Sala da Classe I, Sala da Classe
II, Sala da Classe da UPA. Res-
saltamos que a ausência dos só-
cios gera prejuízos às referidas
reuniões. Em decorrência das ple-
nárias o horário da Escola Domi-
nical será reduzido.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um sublime pri-

vilégio para o crente. Por ser um
meio de graça, o cristão é alimen-
tado espiritualmente quando par-
ticipa dignamente. Haverá uma se-
mana para nos preparar, a fim de
participarmos dignamente desta
inaudita bênção.

CONSELHO
Todos os senhores presbíte-

ros e pastores estão convocados
para uma reunião do Conselho,
próxima sexta-feira, às 20 horas,
em sua sala, para deliberar sobre
diversas questões administrati-
vas.

CATECÚMENOS
Na segunda quinzena de

agosto daremos início à nova

haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, Culto Infantil, Dirigentes:
(3 a 6 anos) Lucas Silva e Lara
Almeida, (7 a 8) Victória Couto
e Beatriz Machado; Próximo do-
mingo: Culto Mirim; d) Juniores
1: Hoje, no templo, com os pais;
Próximo Domingo: aula na sala
do Culto Mirim, traga a Bíblia, o
álbum e as tarefas; e) Escala
de Férias: Hoje, Classe Única –
EBF; Próximo domingo: Diac.
Emanuel Araújo; ff) UCP: No dia
06/08, das14h30 às 17h30, em
nossa aqui na Igreja,  haverá a
programação: Mãos na massa,
onde as crianças aprenderão na
prática a montar uma programa-
ção de UCP. Teremos confecção
de biscoitos e suspiros, decora-
ção em potes de vidros e mon-
tagem de mural para o dia dos
Vôvós. Pais tragam seus filhos;
g) Queridos Pais: Para o salu-
tar andamento das aulas e o efi-
c iente aprendizado dos
pequeninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do
Ministério da Infância. Por isso,
antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lem-
brem seus filhos de pegar suas
Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 07/08: Classe I –
Sônia; Classe II – Wanildete;
Classe III – Presb. Israel; Clas-
se IV – Rev. Alexandro; Classe

de Jovens – Presb. Paulinho;
Adolescentes – Rev.Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

07/08. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 63-66,
Breve Catecismo: Quinto Manda-
mento; Classe dos Jovens, Lição 1;
Classe de Adolescentes, Lição nº 7.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sandro; Próxi-

mo domingo: Presb. Sóstenes.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Leonardo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson
e Diac. Júlio.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Claudio e Karol; Próxi-

mo domingo: Marta e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago B.,

Elizeu, Douglas, Natan,
Demétrius; Próxima semana: J.
Cláudio, Robson R., Jorge, Antô-
nio N., Claudenes.

temporada da Classe de Catecú-
menos. Portanto, os irmãos oriun-
dos de outra denominação rece-
bidos pelo Conselho e os que de-
sejarem realizar a sua pública pro-
fissão de fé, deverão participar
desta classe. As matrículas po-
derão ser efetuadas com os se-
cretários da Escola Dominical.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos ex-

pedientes na nossa igreja: Rev.
Jefferson, terças e sextas-feiras,
das 8 às 12 horas; quartas e
quintas-feiras, das 14 às 18 ho-
ras; Rev. José Marcos, terças a
sextas-feiras, das 8 às 12 horas;
Rev. Alexandro, terças a sex-
tas-feiras, das 14 às 18 horas;
Ev. Ana Eliza, terças, quartas,
quintas e sextas-feiras, das 08
às 12 horas; Tesouraria, segun-
das e sextas-feiras, das 07 às 11
horas e Secretaria, segundas às
sextas-feiras, das 8 às 13 horas
e das 14 às 17 horas.

REV. JEFFERSON
Após um período de necessá-

rio descanso, o Rev. Jefferson
retornou às suas atividades na
terça-feira passada.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Reformado quer dizer

missional, pela editora Cultura
Cristã, o doutor Sam Logan, re-
úne escritores famosos e algumas
joias ocultas da igreja que, como
Jesus, trabalham em lugares obs-
curos e servem aos mais humil-



des entre os humildes. Animado-
ramente, os autores da teoria
também a colocam em prática,
enquanto os práticos pensam bí-
blica e teologicamente sobre como
a missão molda sua obra. O re-
sultado? Este livro diversificado,
que tem o objetivo de dar ânimo,
consciência, e, sim, também emo-
ções a uma séria prática evangé-
lica.

CULTOS NOS LARES
Os irmãos que desejarem a

realização de um culto de grati-
dão em seus lares favor agendar
com a UPH e/ou Rev. Jefferson. A
UPH está se disponibilizando a
custear o lanche.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 124: Que significam

as palavras “pai” e “mãe,” no quin-
to mandamento? Resposta: As
palavras “pai” e “mãe,” no quinto
mandamento, abrangem não so-
mente os próprios pais, mas tam-
bém todos os superiores em ida-
de e dons, especialmente todos
aqueles que, pela sua ordenação
de Deus, estão colocados sobre
nós em autoridade, quer na Fa-
mília, quer na Igreja, quer no Es-
tado. Referências: Provérbios
23:25; Gênesis 4:20-21; 2º Reis
5:13; Gálatas 4:19; Isaías 49:23.

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.

ESTUDO BÍBLICO
Quando nos tornamos since-

ros seguidores de Cristo, dese-
jamos viver plenamente o amor,
a alegria e livres de ansiedade.
Ainda que amar os inimigos pare-
ça algo impossível. Até mesmo ser
pacientes com a família muitas
vezes é difícil. Como podemos
nobremente vestir os trajes da
graça quando estamos tão ocu-
pados lutando com os velhos pa-
drões de comportamento? Preci-
samos cultivar o fruto do Espírito
em nossas vidas: amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, e
domínio próprio. Essas qualidades
de caráter podem verdadeiramen-

te marcar a vida se nos devotar-
mos a uma busca dupla: a
centralidade de Deus e a seme-
lhança com Ele. É sobre o cultivo
do fruto do Espírito Santo que
vamos nos debruçar nos estudos
semanais dos próximos meses.
Próxima quarta-feira, às 20 ho-
ras, o Estudo Bíblico será minis-
trado pelo Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subes-

timar o valor do exercício da ora-
ção individual e pública. O cristão
genuíno precisa orar. Este meio
de graça fora estabelecido por
Deus, a fim de nos conformar mais
e mais à sua preciosa e perfeita
vontade. Orar uns pelos outros é
uma prática da solidariedade cris-
tã. A reunião de orações da igre-
ja visa: gratidão a Deus por suas
pródigas e abundantes bênçãos,
intercessão em favor da saúde
dos irmãos enfermos, súplica pe-
las bênçãos de Deus nos traba-
lhos da 2ª IPT, oração pela lide-
rança, dentre outros motivos.
Tendo em vista a importância da
prática da oração vamos todos
participar da reunião de orações
que nesta quarta-feira será
dirigida pela Junta Diaconal.

DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão,
o patriarca, pagou o dízimo ti-
rado dos melhores despojos”
(Hebreus 7:4). É indiscutível e vi-
sível as bênçãos materiais e finan-

ceiras de Deus em nossas famíli-
as e em nossa igreja. Deus é o
dono do ouro e da prata, toda-
via, a igreja vive dos dízimos e
das ofertas. Se toda igreja fosse
dizimista faríamos mais. Louva-
mos a Deus pela fidelidade da
maioria, razão pela qual a nossa
igreja oferece todo suporte e con-
forto necessário para sustenta-
ção e promoção dos nossos tra-
balhos: alimentação, material di-
dático, manutenção dos equipa-
mentos, salários, etc. Que o Deus
Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os di-
zimistas fiéis e sensibilize os in-
fiéis. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus no-
mes na lista de dizimistas fixa-
da no mural do Salão Social,
semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a)  Perfeito Louvor: Neste

mês de julho, o Coral Perfeito
Louvor estará de recesso.
Retornará às suas atividades em
3 de agosto, às 20 horas; b)
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Priscila e Wesdna Barros; Próxi-
mo domingo: Silvana Pereira e
Lilian Lima; MATERNAL 1 e 2,
Hoje (manhã e noite): Kataryne
Araújo e Jaciara Gonçalves; Pró-
ximo domingo (manhã e noite):
Andreia Santana e Karen
Caroliny. Observação: Queridos
professores, se por algum mo-
tivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR, nos avisem
com antecedência, para que não



des entre os humildes. Animado-
ramente, os autores da teoria
também a colocam em prática,
enquanto os práticos pensam bí-
blica e teologicamente sobre como
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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-
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www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Quando nos tornamos since-

ros seguidores de Cristo, dese-
jamos viver plenamente o amor,
a alegria e livres de ansiedade.
Ainda que amar os inimigos pare-
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Pastoral

A genuína vida cristã não se
restringe a meros aspectos com-
portamentais. Os profetas do
Antigo Testamento desbancaram
a concepção rasa de religião me-
ramente exterior. Seu parecer
sobre o relacionamento da nação
com o Altíssimo era: “honrar a
Deus com os lábios, mas Deus
não ocupava o lugar devido no
coração” (Isaías 29:13).

Israel desfrutou do profundo
e intenso amor de Deus, mas este
povo caiu em estado de degene-
ração espiritual em que tão so-
mente a conformidade exterior à
Lei havia substituído esse amor.
Os profetas enfatizaram a neces-
sidade da fé como uma questão
íntima do coração. A expressão
circuncisão do coração em Deu-
teronômio 10:16 e Jeremias 4:4,
evidencia a importância de um si-
nal exterior de fé (circuncisão)
está associado aos sentimentos
interiores.

Inspirado pelo Espírito San-
to, o profeta Jeremias teceu al-
gumas linhas sobre a renovação
da aliança do Senhor com Isra-
el. A aliança seria inscrita no co-
ração dos servos de Deus. Por-
tanto, a perfeita, pura, justa e
santa Lei Divina não seria ob-
servada como regras exteriores,

mas, sobretudo, integraria a in-
telectualidade e as emoções da
nação.

O cristianismo reconhece uma
diferenciação entre a prática ex-
terior, como frequentar os traba-
lhos da igreja e a fé apropriada
interiormente. Claro que a nova
vida em Cristo nos conduz a prá-
tica das boas obras. Mas temos
de tomar muito cuidado para não
acomodarmos a fé cristã a meros
exercícios de rituais religiosos. A
religião verdadeira não é simples-
mente um código de conduta a
ser observado. A origem de uma
vida cristã limpidamente piedosa
se fundamenta no coração con-
vertido pelo evangelho de Cristo
Jesus.

Para o deflagrador da Refor-
ma Protestante do século 16,
Martinho Lutero: “a fé é algo vivo
na alma humana, nutrida pelas
Escrituras”. A fé nos desperta
para algo glorioso que o Senhor
está fazendo dentro de nós que
nos transforma, faz-nos nascer
de novo e nos torna pessoas di-
ferentes em nosso coração, ca-
ráter, mente e sentimentos. Que
Deus nos ajude a vivermos inten-
samente uma fé vibrante para a
glória dEle.

Fé Cristã

Rev. Jefferson Batista Neres

“Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no
coração lhas inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão

o meu povo” (Jeremias 31:33b)

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 66:1-2
b) Hino Congregacional nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 63:1-11
e) Hino Congregacional nº 32

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Provérbios 28:13
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) 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 9:38; 10:1-39
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Hino Congregacional nº 400

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia; Próxi-

mo domingo: Alenir e Rosana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro: Terça-

feira, às 16 horas, Narlla
Andrade; Quinta-feira, às 20
horas, Isabella Lumena.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Arsolina, esposa do
Sr. Alceu; dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josiane e da
Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo; dona Sônia, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezi-
nha; dona Wylliene; Fabíola, fi-
lha do Diác. Ataliba; Lília e Sr.
Jomar, respectivamente, irmã e pai
da Drª. Leila; Patrícia Vieira; Rev.
Benon e dona Alzira; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr.
José Ferreira.
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EBF 2016
Desde quinta-feira passada,

com encerramento, hoje, na Es-
cola Dominical, está ocorrendo a
EBF da 2ª IPT. Louvamos a Deus
por todos os colaboradores e par-
ticipantes da EBF 2016.

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Domi-

nical, as plenárias da SAF, UPH, e
UPA ocorrerão respectivamente,
Sala da Classe I, Sala da Classe
II, Sala da Classe da UPA. Res-
saltamos que a ausência dos só-
cios gera prejuízos às referidas
reuniões. Em decorrência das ple-
nárias o horário da Escola Domi-
nical será reduzido.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um sublime pri-

vilégio para o crente. Por ser um
meio de graça, o cristão é alimen-
tado espiritualmente quando par-
ticipa dignamente. Haverá uma se-
mana para nos preparar, a fim de
participarmos dignamente desta
inaudita bênção.

CONSELHO
Todos os senhores presbíte-

ros e pastores estão convocados
para uma reunião do Conselho,
próxima sexta-feira, às 20 horas,
em sua sala, para deliberar sobre
diversas questões administrati-
vas.

CATECÚMENOS
Na segunda quinzena de

agosto daremos início à nova

haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, Culto Infantil, Dirigentes:
(3 a 6 anos) Lucas Silva e Lara
Almeida, (7 a 8) Victória Couto
e Beatriz Machado; Próximo do-
mingo: Culto Mirim; d) Juniores
1: Hoje, no templo, com os pais;
Próximo Domingo: aula na sala
do Culto Mirim, traga a Bíblia, o
álbum e as tarefas; e) Escala
de Férias: Hoje, Classe Única –
EBF; Próximo domingo: Diac.
Emanuel Araújo; ff) UCP: No dia
06/08, das14h30 às 17h30, em
nossa aqui na Igreja,  haverá a
programação: Mãos na massa,
onde as crianças aprenderão na
prática a montar uma programa-
ção de UCP. Teremos confecção
de biscoitos e suspiros, decora-
ção em potes de vidros e mon-
tagem de mural para o dia dos
Vôvós. Pais tragam seus filhos;
g) Queridos Pais: Para o salu-
tar andamento das aulas e o efi-
c iente aprendizado dos
pequeninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do
Ministério da Infância. Por isso,
antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lem-
brem seus filhos de pegar suas
Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 07/08: Classe I –
Sônia; Classe II – Wanildete;
Classe III – Presb. Israel; Clas-
se IV – Rev. Alexandro; Classe

de Jovens – Presb. Paulinho;
Adolescentes – Rev.Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

07/08. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 63-66,
Breve Catecismo: Quinto Manda-
mento; Classe dos Jovens, Lição 1;
Classe de Adolescentes, Lição nº 7.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sandro; Próxi-

mo domingo: Presb. Sóstenes.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Leonardo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson
e Diac. Júlio.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Claudio e Karol; Próxi-

mo domingo: Marta e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago B.,

Elizeu, Douglas, Natan,
Demétrius; Próxima semana: J.
Cláudio, Robson R., Jorge, Antô-
nio N., Claudenes.

temporada da Classe de Catecú-
menos. Portanto, os irmãos oriun-
dos de outra denominação rece-
bidos pelo Conselho e os que de-
sejarem realizar a sua pública pro-
fissão de fé, deverão participar
desta classe. As matrículas po-
derão ser efetuadas com os se-
cretários da Escola Dominical.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos ex-

pedientes na nossa igreja: Rev.
Jefferson, terças e sextas-feiras,
das 8 às 12 horas; quartas e
quintas-feiras, das 14 às 18 ho-
ras; Rev. José Marcos, terças a
sextas-feiras, das 8 às 12 horas;
Rev. Alexandro, terças a sex-
tas-feiras, das 14 às 18 horas;
Ev. Ana Eliza, terças, quartas,
quintas e sextas-feiras, das 08
às 12 horas; Tesouraria, segun-
das e sextas-feiras, das 07 às 11
horas e Secretaria, segundas às
sextas-feiras, das 8 às 13 horas
e das 14 às 17 horas.

REV. JEFFERSON
Após um período de necessá-

rio descanso, o Rev. Jefferson
retornou às suas atividades na
terça-feira passada.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Reformado quer dizer

missional, pela editora Cultura
Cristã, o doutor Sam Logan, re-
úne escritores famosos e algumas
joias ocultas da igreja que, como
Jesus, trabalham em lugares obs-
curos e servem aos mais humil-



Pastoral
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mente a conformidade exterior à
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tanto, a perfeita, pura, justa e
santa Lei Divina não seria ob-
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O cristianismo reconhece uma
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glória dEle.

Fé Cristã

Rev. Jefferson Batista Neres
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