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Pastoral

Uma das ricas figuras das Escri-
turas Sagradas é a purificação. À
guisa de introdução é importante
distinguir entre purificação física e
espiritual. No Antigo Testamento há
uma preocupação para a necessi-
dade de se preparar devidamente
para ingresso na presença de Deus.
Em Levítico 16, nos deparamos com
a maneira, pela qual, se purifica-
vam, as pessoas que se aproxima-
vam do Senhor. Depois do adultério
com, Bate-Seba (2º Samuel 11),
Davi teceu as palavras contritas do
Salmo 51. O elemento da purifica-
ção é bem presente na oração do
rei (Salmo 51:2 e 7).

A pecaminosidade humana é
amplamente desenvolvida no Novo
Testamento. A epístola aos Hebreus
evidencia de forma clara e inequí-
voca, o sacrifício perfeito de Cris-
to, a fim de erradicar a mancha do
pecado. Uma vez rasgado o véu de
separação, há a realidade de aces-
sibilidade confiável do cristão ao seu
Deus (Hebreus 4.14-16). De acor-
do com o Rev. Alister McGrath, pas-
tor e escritor estadunidense de nos-
sos dias: “A morte de Cristo na cruz
asperge o coração dos cristãos e
purifica de uma consciência culpa-
da (Hebreus 10:22). A figura é am-
pliada em relação ao sacramento
do batismo, no qual a água do ba-
tismo é entendida parcialmente
como símbolo da purificação resul-
tante da obra de Cristo”.

O homem foi criado a imagem e

semelhança de Deus (Gênesis 1:26-
27). Todavia, esta imagem foi de-
formada, embotada e encoberta
pelo pecado adâmico. A imagem não
foi destruída, mas obscurecida. Os
efeitos noéticos do pecado e suas
consequências são inegáveis. Vive-
mos em um mundo cada vez mais
desvestido de valores e virtudes
essenciais como: amor, fraternidade,
respeito, lealdade, paciência, lon-
ganimidade, paz e daí por diante.
Para que a Imagem e Semelhança
de Deus seja restaurada é impres-
cindível a purificação, tanto pela
graça de Deus, quanto pela disci-
plina humana.

Purificação e mortificação do
pecado são faces da mesma moe-
da. De acordo com o Rev. John
Owen, pastor e escritor inglês do
século 17: “Estamos remendando a
imagem de Deus dentro de nós, e o
caminho está sendo preparado, pela
graça de Deus, para recuperação
da honra que possuíamos anterior-
mente, mas perdida por causa do
pecado”. Hoje celebraremos a San-
ta Ceia do Senhor. Que o Espírito
Santo, por meio de Sua Palavra, nos
ajude a avaliarmos séria e pruden-
temente como está a nossa vida
“Coram Deo”, diante de Deus. Que
sejamos encorajados a uma vida
mais santa, justa e alinhada às Es-
crituras. Que nos purifiquemos e nos
consagremos mais ao nosso Deus.

Da Purificação

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 69:34
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 81:1-16
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 79:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Douglas
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 3-4
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
04/09 Camila Pereira Maksoud ......................................................
05/09 Filipi França Rangel .............................................................
05/09 David Couto Kishima ...........................................................
06/09 Diva de Paula Soares ..........................................................
06/09 Lita Lousan do Nascimento Poubel .......................................
07/09 André de Araújo Silva .........................................................
07/09 Robson Santos da Conceição ...............................................
08/09 Joselina Maria da Rocha ......................................................
08/09 Tiago Barros Ferreira ..........................................................
09/09 Elienay Aranha Breder.........................................................
09/09 Anderson Rodrigo Barros Pires ............................................

para distribuição da Santa Ceia aos
enfermos.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Arthur Ramos;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago.

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: Alessandra, Filha da
Dona Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe (3353-5520);
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene (3536-
7854); Fabíola (3435-9834), filha do
Diác. Ataliba; Lília e Sr. Jomar, res-
pectivamente, irmã e pai da Drª.
Leila; Patrícia Vieira (3032-5164);
Rev. Benon (3352-1274); Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935), Sr. José Ne-
ves, pai da Meire.
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SANTA CEIA
Hoje, 1º domingo do mês, con-

forme nosso bom costume, ocorre-
rá, por ocasião do culto, a minis-
tração da Santa Ceia do Senhor.
Vamos todos participar. “Tomai,
comei, bebei: este é meu corpo,
que é entregue por vós; este é
meu sangue que é derramado
para remissão dos pecados”
(Mateus 26:26-28). De acordo com
o Rev. João Calvino, expoente
reformador da Igreja Cristã no sé-
culo 16: “o ordenar tomar, signifi-
ca que é nosso; ao mandar comer,
significa que se faz uma só subs-
tância conosco; ao declarar que em
relação ao corpo foi entregue por
nós, em relação ao sangue foi der-
ramado por nós, nisso ensina que
ambos eram não tanto seus quan-
to nossos, porque a um e outro não
só tomou, mas também entregou,
não para seu próprio proveito, mas
para nossa salvação”.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, às 11 horas, em sua sala, ha-
verá reunião do Conselho. Todos os
irmãos presbíteros e pastores es-
tão convocados.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA
“Cantarei para sempre as

tuas misericórdias, ó Senhor; os
meus lábios proclamarão a todas
as gerações a tua fidelidade”
(Salmo 89:1). Neste mês, a nossa
igreja irá completar 54 anos de or-
ganização. Os dias de celebração
serão em 17 e 18 de setembro. Es-
tarão conosco o Quarteto Gileade
e preletores especialmente convi-
dados. Os Corais e as Equipes de

e Beatriz Machado; d) Juniores
1: Hoje, aula na sala do Culto Mi-
rim, traga a Bíblia, o álbum e as
tarefas; Próximo domingo: No
templo com os pais; e) Volta às
Aulas: Depois de um período de
férias, retornaremos as aulas no
Departamento Infantil por faixas
etárias. Iniciaremos com uma
abertura coletiva na sala do Cul-
to Mirim, e logo após cada pro-
fessor dirigirá para sua sala com
seus alunos; f) Cantata de Na-
tal: Na próxima quarta-feira, da-
remos in íc io aos ensaios da
Cantata de Natal do Perfeito Lou-
vor, pedimos aos senhores pais
que tragam seus filhos aos ensai-
os.  Somente part ic ipará da
Cantata, aqueles que forem ati-
vos aos ensaios; g) Queridos
Pais: Para o salutar andamento
das aulas e o eficiente aprendi-
zado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domini-

cal do dia 11/09: Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Sônia; Clas-
se III – Fabrício; Classe IV –
Presb. Pedro; Classe de Jovens –
Presb. Kleber; Adolescentes –
Hugo; Catecúmenos – Presb.
Paulinho.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

11/09. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 76-79,

Breve Catecismo: Nono Mandamen-
to; Classe dos Jovens, Lição 5; Clas-
se de Adolescentes, Lição nº 10;
Catecúmenos, Lição 4.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Natanael; Próximo

Domingo: Presb. Paulo.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác. Jú-

lio; Próximo domingo: Diác.
Rodrigo e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Hélia e Marta; Próximo

domingo: Presb. Natanael e Carol.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio, Jor-

ge, Antônio N., Claudennes e
Robson; Próxima semana: Diêgo,
Anderson, Emanoel, Antônio B. e
Wanderlúcio.

CHAZINHO
Hoje: Graça e Diva; Próximo

domingo: Gilvânia e Eliana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 19h15, Lucas e família; Quin-
ta-feira, à tarde, diversas visitas

Cânticos também participarão des-
tes momentos de gratidão. Vamos
orar, divulgar e participar.

BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado, dia 24, a par-

tir das 20 horas, sob a temática:
prática do perdão na convivên-
cia conjugal, haverá o último Bate-
Papo de Casais. Durante o Bate-
Papo ocorrerá uma programação
direcionada para as crianças, no
templo de nossa igreja. Ainda não
há uma residência para o Bate-Papo.
Os casais interessados em ceder o
espaço, favor procurar os membros
da Equipe de Casais.

BÍBLIAS ESQUECIDAS
Há muitas Bíblias esquecidas nos

trabalhos de nossas  igreja. Tais Bí-
blias estão na mesa de som do Sa-
lão Social. Solicitamos aos donos
que peguem-nas, até hoje. As Bí-
blias que ficarem entregaremos para
a doação.

SAF DEPARTAMENTAL PRIMAVERA
Próximo sábado, às 15 horas, no

Salão Social, a SAF realizará uma
Departamental em conjunto,
recepcionando a SAF da 1ª Igreja
Presbiteriana de Águas Lindas de
Goiás (1ª IPAL). Todas as sócias
deverão trazer 1 prato de salgados
e 1 vaso de plantas.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Este jovem clássico da litera-

tura cristã, Entre os Gigantes de
Deus, é resultado de décadas de
estudos realizados pelo Dr. J. I.
Packer, erudito anglicano que nos
apresenta, de modo vívido e
inspirador, uma visão profunda, his-



tórica, bonita e exemplar da vida
espiritual e do ensino de grandes
homens do passado, os quais ele
chama de Gigantes de Deus, como
John Owen, Richard Baxter,
Jonathan Edwards, entre outros.
Vemos aqui como esses homens
abordaram questões de grande im-
portância para a fé e a teologia,
como sua visão acerca da Bíblia,
do culto, da família, da igreja, da
ação social e da espiritualidade.
Sua conclusão é que os puritanos
eram homens e mulheres maduros
na fé, em contraste com a superfi-
cialidade do cristianismo ocidental
de nossos dias. Nesta obra, somos
convidados a aprender com seu
exemplo e a imitar sua fé.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 129: Que se exige dos

superiores para com os seus inferi-
ores? Resposta: Exige-se dos su-
periores, conforme o poder que re-
cebem de Deus e a relação em que
se acham colocados, que amem os
seus inferiores, que orem por eles e
os abençoem; que os instruam,
aconselhem e admoestem, aprovan-
do, animando e recompensando os
que fazem o bem, e reprovando,
repreendendo e castigando os que
fazem o mal; protegendo-os e pro-
vendo-lhes tudo o que é necessá-
rio para a alma e o corpo; e que,
por um procedimento sério, pruden-
te, santo e exemplar glorifiquem a
Deus, honrem-se a si mesmos, e
assim preservem a autoridade com
que Deus os revestiu. Referências:
Deuteronômio 6:6-7; Colocenses
3:19; 1º Samuel 12:23; Jó 1:5; Pro-
vérbios 29:15; 1º Reis 3:28; Isaías
1:17; Efésios 6:3-4; Romanos 13:3-

4; 1ª Pedro 2:14; Tito 2:4; 1ª Ti-
móteo 4:12.

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.

REV. JEFFERSON
Hoje, após a superintendência

da Escola Dominical, o Rev. Jefferson
visitará, visitará a 4ª Congregação
em Águas Lindas de Goiás.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará

na 3ª Congregação em Águas Lin-
das-GO, e na próxima quarta-feira,
no momento do culto, estará na 4ª
Congregação em Águas Lindas de
Goiás, assistindo pastoralmente
àqueles irmãos.

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.

ESTUDO BÍBLICO
Fruto do Espírito Santo diz

respeito ao caráter de Cristo sen-
do formado no servo de Deus. O
pecado afetou consideravelmente
imagem de Deus em nós levando-
nos a produzir as obras da carne,
Efésios 2:2-3 e Gálatas 5:19-21. O
novo nascimento, produz uma nova
vida em Cristo. O cristão é trans-
formado constantemente, de gló-
ria em glória, crescendo na graça
e no conhecimento de Jesus Cris-
to, 2ª Coríntios 3.17-18. A mani-
festação do fruto do Espírito San-
to está associada à nossa santifi-
cação. Por meio da manifestação
do fruto do Espírito Santo, a ma-
turidade espiritual torna-se percep-
tível. Tendo em vista a importân-
cia da temática do fruto do Espíri-
to Santo, próxima quarta-feira, às
20 horas, o Estudo Bíblico será so-
bre a benignidade, ministrado pelo
Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subesti-

mar o valor do exercício da oração
individual e pública. O cristão ge-
nuíno precisa orar. Este meio de gra-
ça 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 cristã. A reunião de
orações da igreja visa: gratidão a
Deus por suas pródigas e abundan-
tes bênçãos, intercessão em favor
da saúde dos irmãos enfermos, sú-
plica pelas bênçãos de Deus nos tra-
balhos da 2ª IPT, oração pela lide-
rança, dentre outros motivos. Ten-
do em vista a importância da práti-
ca da oração vamos todos partici-

par da reunião de orações que nes-
ta quarta-feira será dirigida pela UPA
e UMP.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à

casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar
sobre vós bênção sem medida”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-nos
fiéis na entrega dos nossos dízimos
e ofertas. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje,

após a Escola Dominical, no tem-
plo; Quarta-feira às 20 horas; Hoje
participação do Perfeito Louvor na
liturgia, pais tragam seus filhos às
18 horas;  b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Noraci Bastos e Karine Ma-
tos; Próximo domingo: Priscila e
Wesdna Barros; MATERNAL 1 e 2,
Hoje (manhã e noite): Gabriela Ca-
valcante e Odara Cieslak; Próxi-
mo domingo (manhã e noite): An-
dreia Santana e Kataryne Araújo;
Observação: Queridos professo-
res, se por algum motivo não pu-
derem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avisem com antecedên-
cia, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Culto Mi-
rim: Hoje, após a participação do
Perfeito Louvor no templo, dirigen-
te: Ev. Ana Eliza; Próximo domin-
go: Culto Infantil, Dirigentes: (3
a 6 anos) Lucas Silva e Marcos
Cerqueira, (7 a 8) Victória Couto



tórica, bonita e exemplar da vida
espiritual e do ensino de grandes
homens do passado, os quais ele
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Pastoral

Uma das ricas figuras das Escri-
turas Sagradas é a purificação. À
guisa de introdução é importante
distinguir entre purificação física e
espiritual. No Antigo Testamento há
uma preocupação para a necessi-
dade de se preparar devidamente
para ingresso na presença de Deus.
Em Levítico 16, nos deparamos com
a maneira, pela qual, se purifica-
vam, as pessoas que se aproxima-
vam do Senhor. Depois do adultério
com, Bate-Seba (2º Samuel 11),
Davi teceu as palavras contritas do
Salmo 51. O elemento da purifica-
ção é bem presente na oração do
rei (Salmo 51:2 e 7).

A pecaminosidade humana é
amplamente desenvolvida no Novo
Testamento. A epístola aos Hebreus
evidencia de forma clara e inequí-
voca, o sacrifício perfeito de Cris-
to, a fim de erradicar a mancha do
pecado. Uma vez rasgado o véu de
separação, há a realidade de aces-
sibilidade confiável do cristão ao seu
Deus (Hebreus 4.14-16). De acor-
do com o Rev. Alister McGrath, pas-
tor e escritor estadunidense de nos-
sos dias: “A morte de Cristo na cruz
asperge o coração dos cristãos e
purifica de uma consciência culpa-
da (Hebreus 10:22). A figura é am-
pliada em relação ao sacramento
do batismo, no qual a água do ba-
tismo é entendida parcialmente
como símbolo da purificação resul-
tante da obra de Cristo”.

O homem foi criado a imagem e

semelhança de Deus (Gênesis 1:26-
27). Todavia, esta imagem foi de-
formada, embotada e encoberta
pelo pecado adâmico. A imagem não
foi destruída, mas obscurecida. Os
efeitos noéticos do pecado e suas
consequências são inegáveis. Vive-
mos em um mundo cada vez mais
desvestido de valores e virtudes
essenciais como: amor, fraternidade,
respeito, lealdade, paciência, lon-
ganimidade, paz e daí por diante.
Para que a Imagem e Semelhança
de Deus seja restaurada é impres-
cindível a purificação, tanto pela
graça de Deus, quanto pela disci-
plina humana.

Purificação e mortificação do
pecado são faces da mesma moe-
da. De acordo com o Rev. John
Owen, pastor e escritor inglês do
século 17: “Estamos remendando a
imagem de Deus dentro de nós, e o
caminho está sendo preparado, pela
graça de Deus, para recuperação
da honra que possuíamos anterior-
mente, mas perdida por causa do
pecado”. Hoje celebraremos a San-
ta Ceia do Senhor. Que o Espírito
Santo, por meio de Sua Palavra, nos
ajude a avaliarmos séria e pruden-
temente como está a nossa vida
“Coram Deo”, diante de Deus. Que
sejamos encorajados a uma vida
mais santa, justa e alinhada às Es-
crituras. Que nos purifiquemos e nos
consagremos mais ao nosso Deus.

Da Purificação

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 69:34
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 81:1-16
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 79:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Douglas
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 3-4
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
04/09 Camila Pereira Maksoud ......................................................
05/09 Filipi França Rangel .............................................................
05/09 David Couto Kishima ...........................................................
06/09 Diva de Paula Soares ..........................................................
06/09 Lita Lousan do Nascimento Poubel .......................................
07/09 André de Araújo Silva .........................................................
07/09 Robson Santos da Conceição ...............................................
08/09 Joselina Maria da Rocha ......................................................
08/09 Tiago Barros Ferreira ..........................................................
09/09 Elienay Aranha Breder.........................................................
09/09 Anderson Rodrigo Barros Pires ............................................

para distribuição da Santa Ceia aos
enfermos.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Arthur Ramos;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago.

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: Alessandra, Filha da
Dona Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe (3353-5520);
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene (3536-
7854); Fabíola (3435-9834), filha do
Diác. Ataliba; Lília e Sr. Jomar, res-
pectivamente, irmã e pai da Drª.
Leila; Patrícia Vieira (3032-5164);
Rev. Benon (3352-1274); Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935), Sr. José Ne-
ves, pai da Meire.

SANTA CEIA
Hoje, 1º domingo do mês, con-

forme nosso bom costume, ocorre-
rá, por ocasião do culto, a minis-
tração da Santa Ceia do Senhor.
Vamos todos participar. “Tomai,
comei, bebei: este é meu corpo,
que é entregue por vós; este é
meu sangue que é derramado
para remissão dos pecados”
(Mateus 26:26-28). De acordo com
o Rev. João Calvino, expoente
reformador da Igreja Cristã no sé-
culo 16: “o ordenar tomar, signifi-
ca que é nosso; ao mandar comer,
significa que se faz uma só subs-
tância conosco; ao declarar que em
relação ao corpo foi entregue por
nós, em relação ao sangue foi der-
ramado por nós, nisso ensina que
ambos eram não tanto seus quan-
to nossos, porque a um e outro não
só tomou, mas também entregou,
não para seu próprio proveito, mas
para nossa salvação”.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Domini-

cal, às 11 horas, em sua sala, ha-
verá reunião do Conselho. Todos os
irmãos presbíteros e pastores es-
tão convocados.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA
“Cantarei para sempre as

tuas misericórdias, ó Senhor; os
meus lábios proclamarão a todas
as gerações a tua fidelidade”
(Salmo 89:1). Neste mês, a nossa
igreja irá completar 54 anos de or-
ganização. Os dias de celebração
serão em 17 e 18 de setembro. Es-
tarão conosco o Quarteto Gileade
e preletores especialmente convi-
dados. Os Corais e as Equipes de

e Beatriz Machado; d) Juniores
1: Hoje, aula na sala do Culto Mi-
rim, traga a Bíblia, o álbum e as
tarefas; Próximo domingo: No
templo com os pais; e) Volta às
Aulas: Depois de um período de
férias, retornaremos as aulas no
Departamento Infantil por faixas
etárias. Iniciaremos com uma
abertura coletiva na sala do Cul-
to Mirim, e logo após cada pro-
fessor dirigirá para sua sala com
seus alunos; f) Cantata de Na-
tal: Na próxima quarta-feira, da-
remos in íc io aos ensaios da
Cantata de Natal do Perfeito Lou-
vor, pedimos aos senhores pais
que tragam seus filhos aos ensai-
os.  Somente part ic ipará da
Cantata, aqueles que forem ati-
vos aos ensaios; g) Queridos
Pais: Para o salutar andamento
das aulas e o eficiente aprendi-
zado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem Bí-
blias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domini-

cal do dia 11/09: Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Sônia; Clas-
se III – Fabrício; Classe IV –
Presb. Pedro; Classe de Jovens –
Presb. Kleber; Adolescentes –
Hugo; Catecúmenos – Presb.
Paulinho.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

11/09. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 76-79,

Breve Catecismo: Nono Mandamen-
to; Classe dos Jovens, Lição 5; Clas-
se de Adolescentes, Lição nº 10;
Catecúmenos, Lição 4.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Natanael; Próximo

Domingo: Presb. Paulo.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác. Jú-

lio; Próximo domingo: Diác.
Rodrigo e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Hélia e Marta; Próximo

domingo: Presb. Natanael e Carol.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio, Jor-

ge, Antônio N., Claudennes e
Robson; Próxima semana: Diêgo,
Anderson, Emanoel, Antônio B. e
Wanderlúcio.

CHAZINHO
Hoje: Graça e Diva; Próximo

domingo: Gilvânia e Eliana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 19h15, Lucas e família; Quin-
ta-feira, à tarde, diversas visitas

Cânticos também participarão des-
tes momentos de gratidão. Vamos
orar, divulgar e participar.

BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado, dia 24, a par-

tir das 20 horas, sob a temática:
prática do perdão na convivên-
cia conjugal, haverá o último Bate-
Papo de Casais. Durante o Bate-
Papo ocorrerá uma programação
direcionada para as crianças, no
templo de nossa igreja. Ainda não
há uma residência para o Bate-Papo.
Os casais interessados em ceder o
espaço, favor procurar os membros
da Equipe de Casais.

BÍBLIAS ESQUECIDAS
Há muitas Bíblias esquecidas nos

trabalhos de nossas  igreja. Tais Bí-
blias estão na mesa de som do Sa-
lão Social. Solicitamos aos donos
que peguem-nas, até hoje. As Bí-
blias que ficarem entregaremos para
a doação.

SAF DEPARTAMENTAL PRIMAVERA
Próximo sábado, às 15 horas, no

Salão Social, a SAF realizará uma
Departamental em conjunto,
recepcionando a SAF da 1ª Igreja
Presbiteriana de Águas Lindas de
Goiás (1ª IPAL). Todas as sócias
deverão trazer 1 prato de salgados
e 1 vaso de plantas.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Este jovem clássico da litera-

tura cristã, Entre os Gigantes de
Deus, é resultado de décadas de
estudos realizados pelo Dr. J. I.
Packer, erudito anglicano que nos
apresenta, de modo vívido e
inspirador, uma visão profunda, his-
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Uma das ricas figuras das Escri-
turas Sagradas é a purificação. À
guisa de introdução é importante
distinguir entre purificação física e
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uma preocupação para a necessi-
dade de se preparar devidamente
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Em Levítico 16, nos deparamos com
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ção é bem presente na oração do
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pecado. Uma vez rasgado o véu de
separação, há a realidade de aces-
sibilidade confiável do cristão ao seu
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tor e escritor estadunidense de nos-
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asperge o coração dos cristãos e
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da (Hebreus 10:22). A figura é am-
pliada em relação ao sacramento
do batismo, no qual a água do ba-
tismo é entendida parcialmente
como símbolo da purificação resul-
tante da obra de Cristo”.

O homem foi criado a imagem e

semelhança de Deus (Gênesis 1:26-
27). Todavia, esta imagem foi de-
formada, embotada e encoberta
pelo pecado adâmico. A imagem não
foi destruída, mas obscurecida. Os
efeitos noéticos do pecado e suas
consequências são inegáveis. Vive-
mos em um mundo cada vez mais
desvestido de valores e virtudes
essenciais como: amor, fraternidade,
respeito, lealdade, paciência, lon-
ganimidade, paz e daí por diante.
Para que a Imagem e Semelhança
de Deus seja restaurada é impres-
cindível a purificação, tanto pela
graça de Deus, quanto pela disci-
plina humana.

Purificação e mortificação do
pecado são faces da mesma moe-
da. De acordo com o Rev. John
Owen, pastor e escritor inglês do
século 17: “Estamos remendando a
imagem de Deus dentro de nós, e o
caminho está sendo preparado, pela
graça de Deus, para recuperação
da honra que possuíamos anterior-
mente, mas perdida por causa do
pecado”. Hoje celebraremos a San-
ta Ceia do Senhor. Que o Espírito
Santo, por meio de Sua Palavra, nos
ajude a avaliarmos séria e pruden-
temente como está a nossa vida
“Coram Deo”, diante de Deus. Que
sejamos encorajados a uma vida
mais santa, justa e alinhada às Es-
crituras. Que nos purifiquemos e nos
consagremos mais ao nosso Deus.

Da Purificação

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 69:34
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 81:1-16
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 79:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Douglas
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 3-4
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
04/09 Camila Pereira Maksoud ......................................................
05/09 Filipi França Rangel .............................................................
05/09 David Couto Kishima ...........................................................
06/09 Diva de Paula Soares ..........................................................
06/09 Lita Lousan do Nascimento Poubel .......................................
07/09 André de Araújo Silva .........................................................
07/09 Robson Santos da Conceição ...............................................
08/09 Joselina Maria da Rocha ......................................................
08/09 Tiago Barros Ferreira ..........................................................
09/09 Elienay Aranha Breder.........................................................
09/09 Anderson Rodrigo Barros Pires ............................................

para distribuição da Santa Ceia aos
enfermos.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Arthur Ramos;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago.

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: Alessandra, Filha da
Dona Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe (3353-5520);
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene (3536-
7854); Fabíola (3435-9834), filha do
Diác. Ataliba; Lília e Sr. Jomar, res-
pectivamente, irmã e pai da Drª.
Leila; Patrícia Vieira (3032-5164);
Rev. Benon (3352-1274); Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935), Sr. José Ne-
ves, pai da Meire.


