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Pastoral

No final do século passado, o
evangelicalismo brasileiro explorou a
temática da “batalha espiritual”.
Este movimento apregoava a
demonização da boa criação de
Deus. O mundo era concebido como
algo nocivo e diabólico. Criou-se
uma subcultura cristã com o selo
gospel: música gospel, boate gospel,
livraria gospel, cerveja gospel e daí
por diante. Dentre os diversos pro-
blemas desta concepção equivocada
está o dualismo. O dualismo aponta
para duas forças, com a mesma in-
tensidade de poder lutando entre
si, por exemplo o bem e o mal. A
tradição reformada defende o mun-
do (toda ordem criada), como boa
criação de Deus, para um propósito
soberano e perfeito. Definitivamen-
te, Deus não está competindo com
satanás. Ele é o Todo Poderoso do
Universo. Não existe nada na Cria-
ção comparável a Ele em força,
grandeza, singularidade, santidade,
amor, eternidade, misericórdia, jus-
tiça, etc (Isaías 40:25-26).

A Escritura utiliza a palavra gre-
ga cosmos (mundo), com duas
conotações principais. Primeira:
para se referir a criação. Segun-
da: valores e crenças opostos a
Palavra de Deus. Não podemos ig-
norar que existe um embate entre
a Lei de Deus e os valores apodre-
cidos do mundo. Não estou afirman-
do que os cristãos consideram o
mundo um lugar ruim de se viver. A
preocupação é com a idolatria. O
receio está em os crentes aceita-
rem o bem menor do mundo em lu-
gar do bem maior de Deus. A cria-

ção acena para o Criador, mas não
é o próprio Deus.

O apóstolo Paulo compara os
cristãos a soldados que devem es-
tar preparados para a luta. Veja-
mos alguns aspectos do embate
cristão no mundo: a) Embate con-
tra sistemas avessos ao cristia-
nismo bíblico – Todos que dese-
jam viver piedosamente padecerão
de perseguição e toda sorte de opo-
sições. Em determinados contextos
as oposições serão socialmente mais
poderosas do que os cristãos, por
exemplo, regimes de governo ateus
e pagãos. A vida biblicamente ori-
entada será questionada em um
contexto anticristão. Temos de es-
tar preparados para esses eventu-
ais embates; b) O embate do co-
ração – Precisamos enfrentar a re-
alidade e a tristeza de nosso peca-
do. Fomos libertos do domínio do
pecado, mas não fomos totalmente
libertos de sua presença, especial-
mente, em nossos corações. Há uma
luta constante em nosso interior.
“Fazei, pois, morrer a vossa na-
tureza terrena” (Colossenses
3:5a). Neste trecho da epístola aos
Colossenses, o apóstolo Paulo res-
salta: ou fazemos o pecado morrer,
ou ele drenará a nossa espirituali-
dade. “Fazei, pois, morrer” signi-
fica colocar as mãos no pescoço
deste pecado, e não soltar até que
pare de respirar. Para isto é neces-
sário reconhecer a nocividade e gra-
vidade do pecado, arrependimento
e vigilância constante. Que Deus
nos ajude a, diariamente, vencer-
mos o embate cristão.

Do embate cristão

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 77:13-15
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Hino Congregacional nº 179

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: Atos de
Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Antônio B.

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

EDIFICAÇÃO
c) Mensagem: Rev. Ithamar
d) Hino Congregacional nº 382

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

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

POSLÚDIO

“Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo”
(2ª Timóteo 2:3)

Aniversariantes da Semana
26/09 Camila Almeida ................................................................... 98148-4766
29/09 Marcia de Brito Medeiros Souza ........................................... 98106-3708
28/09 Júlio Bastos de Araújo ..........................................................99918 8131
30/09 Mariana Moura Prates Figueiredo ...........................................................
30/09 Taynã Neri Correa .................................................................................

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos
orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene;
Bernardo, neto da dona Már-
cia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Alenir, mãe do
Allysson; dona Arsolina, es-
posa 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 Terezi-
nha; dona Wylliene (3536-
7854); Lília e Sr. Jomar, res-
pectivamente, irmã e pai da
Drª. Leila; Patrícia Vieira
(3032-5164); Rev. Benon
(3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia,
Sr. José Antônio, pai da
Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).
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ANIVERSÁRIO UMP
A União de Mocidade Presbi-

teriana – UMP de nossa igreja
está comemorando mais um
aniversário. Somos gratos a
Deus pela vida, força e trabalho
dos jovens. A programação será
a seguinte: a) Lição especial, na
Escola Dominical, jovens e ado-
lescentes; e b) Participação dos
jovens na liturgia do culto. Para-
béns à Mocidade da 2ª IPT.

AO REV. ITHAMAR
O Rev. Ithamar Clímaco

Ximenes Filho é pastor titular da
Igreja Presbiteriana do Jardim
Botânico/DF – IPJB e Capelão
do Colégio Mackenzie Brasília.
Será o preletor dos trabalhos de
aniversário da UMP. A esse ama-
do irmão e familiares as nossas
boas vindas seguidas de súpli-
cas a Deus pelos trabalhos des-
te dia.

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Do-

minical, as plenárias da SAF,
UPH, UMP e UPA ocorrerão res-
pectivamente, Sala da Classe I,
Sala da Classe II, Sala da Moci-
dade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referi-
das reuniões.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um expressi-

vo meio de graça, por meio do
qual o crente se edifica. Por isso

inscrições estarão abertas a
partir do próximo domingo, pelo
valor de R$ 60,00; h) Queri-
dos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças
portarem Bíblias para participa-
rem das atividades do Ministé-
rio da Infância. Por isso, antes
de saírem de suas residências,
POR FAVOR, lembrem seus fi-
lhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 02/10: Classe I –
Wesley; Classe II – Presb.
Marcus Kleber; Classe III – Rev.
Jefferson; Classe IV – Presb.
Paulo; Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Adolescentes –
Hugo; Catecúmenos – Presb.
Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 02/10. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
83-85, Breve Catecismo: Peso
da Lei; Classe dos Jovens, Li-
ção 7; Classe de Adolescentes,
Lição nº 12; Catecúmenos, Li-
ção 6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Ithamar; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje:  Presb. Robson;

nenhum crente em Cristo pode-
rá deixar de participar. “Isto é
o meu corpo... isto é o meu
sangue. Comei e bebei dele
todos” (1ª Corintios 11:24). Tal
sacramento será ministrado no
próximo domingo. Portanto, há
uma semana para nos preparar.

NOVO NÚMERO DE TELEFONE
A irmã Reny Silva, informa

seu novo número de telefone:
3352-4569.

REV. JOSÉ MARCOS
O Rev. José Marcos está em

Arinos-MG, ontem pregou no
Culto de Ações de Graças. Hoje,
no momento da Escola Domini-
cal, ministrará o estudo e os
sacramentos: Batismo e Ceia do
Senhor e no culto estará na
Congregação em Garapuava-
MG, ministrando a Palavra e o
sacramento, Ceia do Senhor.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Como transformar o

sofrimento em triunfo, o Rev.
Hernandes Dias Lopes, trabalha
algumas indagações do tipo: Se
existe o sofrimento será que
Deus existe? Se Deus é bom, por
que Ele permite o sofrimento?
Se Deus é justo, por que as pes-
soas boas sofrem? O autor
mostra que não há na Bíblia ne-
nhuma promessa para nos pou-
par do sofrimento. Entretanto,
ao mesmo tempo, Deus, com
sábia e benevolente providência,

Próximo domingo: Presb.
Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo do-

mingo:  Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Pró-

ximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e

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

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e

Mariinha; Próximo domingo:
Hélia e Carol.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago,

Natan, Demétrius, Elizeu e
Douglas; Próxima semana: J.
Cláudio, Antônio N., Claudennes,
Robson e Jorge.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Ter-

ça-feira, às 20 horas: Carla e
família; Quinta-feira, às 15h:
Rev. Benon. Visita com a  SAF.
Saída do Templo, pontualmen-
te, às 14h30.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Amanda
e Geraldo; Quinta-feira, às 20
horas, Iago.



usa essas circunstâncias para o
nosso próprio bem.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 132: Quais são os

pecados dos iguais? Resposta:
Os pecados dos iguais, além da
negligência dos deveres exigidos,
são a depreciação do mereci-
mento, a inveja dos dons, a tris-
teza causada pela promoção ou
prosperidade dos outros, e a
usurpação da preeminência que
uns têm sobre outros. Referên-
cias: Números 12:2; Provérbios
13:21; Isaías 65:5; Mateus
20:15; Lucas 15:28-29; Roma-
nos 13:8; 2ª Timóteo 3:3; Atos
7:9; Gálatas 5:26; 1ª João 3:12
e 3ª João 9.

FALECIMENTO
Na segunda-feira passada,

aos 79 anos, faleceu O Sr. José
Neves, pai da nossa irmã Meire
e avô da Isabella. O Rev.
Jefferson participou do Ofício
Fúnebre. Que o Deus das con-
solações conforte aos familiares
enlutados: Disse-lhe Jesus: “Eu
Sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que
morra, viverá” (João 11:25).

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um minis-
tério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24
horas por dia. Vamos divulgar

este trabalho. Os cartões estão
em uma das mesinhas na saída
do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A
rádio pode ser acessada, gratui-
tamente, pelo seguinte link:
http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20

horas, será ministrado o último
estudo da série Fruto do Espíri-
to Santo, domínio próprio, pelo
Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e su-

bestimar o valor do exercício da
oração individual e pública. O
cristão genuíno precisa orar. Este
meio de graça fora estabelecido
por Deus, a fim de nos confor-
mar mais e mais à sua preciosa
e perfeita vontade. Orar uns pe-
los outros é uma prática da so-
lidariedade cristã. A reunião de
orações da igreja visa: gratidão
a Deus por suas pródigas e abun-
dantes bênçãos, intercessão em
favor da saúde dos irmãos en-
fermos, súplica pelas bênçãos
de Deus nos trabalhos da 2ª IPT,
oração pela liderança, dentre
outros motivos. Tendo em vista
a importância da prática da ora-
ção vamos todos participar da

reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela
UPA.

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 dizimis-
tas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje,

não haverá ensaio após a Es-
cola Dominical; Quarta-feira às
20 horas; b) Escalas: BERÇÁ-
RIO – Hoje: Noraci Matos e
Karine Bastos; Próximo domin-
go: Priscila e Wesdna Barros;
MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã
e noite): Andréia Santana e
Kataryne Araújo; Próximo do-
mingo (manhã e noite): Patrí-
cia Ferreira e Odara Cieslak. Ob-
servação: Queridos professo-
res, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avisem com ante-
cedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças;
c) Culto Infantil: Hoje, Culto

Infantil, Dirigentes: (3 a 6 anos)
Lucas Silva e Lilian Cerqueira, (7
a 8 anos) Victória Couto e
Beatriz Machado  Próximo do-
mingo: Dirigentes: (3 a 6 anos)
Évila Cavalcante e Marcos
Cerqueira, (7 a 8 anos) Milena
Caires e Luísa Neri; d) Juniores
1: Hoje, no templo com os
pais; Próximo domingo: aula no
Culto Mirim;  e) Cantata de
Natal: Iniciamos os ensaios
para a Cantata de Natal. Efetue
a inscrição do seu filho neste
domingo na sala do Culto Mi-
rim, e retire também o CD para
ouvirem com seus filhos em
casa. Pedimos a colaboração
dos senhores pais para que des-
loquem seus filhos aos ensai-
os. Somente participarão da
Cantata, aqueles que forem as-
síduos aos ensaios. Haverá cha-
mada de controle de presença
das crianças; f) Equipe Sába-
do Legal: Querida equipe, hoje
após a Escola Dominical, have-
rá uma reunião muito importan-
te na sala do Culto Mirim, para
decidirmos detalhes do Sábado
Legal Especial, por favor. Preci-
samos de toda equipe presen-
te; g) Acampamento UCP:
Vem aí o nosso tão esperado
acampamento da UCP, com o
tema: O Segredo dos
guardiões, para crianças de 5 a
11 anos,  será nos dias 29, 30
e 31 de outubro, na Chácara:
Barra do Dia
(www.barradodia.com.br). As



usa essas circunstâncias para o
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selhamento que funciona 24
horas por dia. Vamos divulgar

este trabalho. Os cartões estão
em uma das mesinhas na saída
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Pastoral

No final do século passado, o
evangelicalismo brasileiro explorou a
temática da “batalha espiritual”.
Este movimento apregoava a
demonização da boa criação de
Deus. O mundo era concebido como
algo nocivo e diabólico. Criou-se
uma subcultura cristã com o selo
gospel: música gospel, boate gospel,
livraria gospel, cerveja gospel e daí
por diante. Dentre os diversos pro-
blemas desta concepção equivocada
está o dualismo. O dualismo aponta
para duas forças, com a mesma in-
tensidade de poder lutando entre
si, por exemplo o bem e o mal. A
tradição reformada defende o mun-
do (toda ordem criada), como boa
criação de Deus, para um propósito
soberano e perfeito. Definitivamen-
te, Deus não está competindo com
satanás. Ele é o Todo Poderoso do
Universo. Não existe nada na Cria-
ção comparável a Ele em força,
grandeza, singularidade, santidade,
amor, eternidade, misericórdia, jus-
tiça, etc (Isaías 40:25-26).

A Escritura utiliza a palavra gre-
ga cosmos (mundo), com duas
conotações principais. Primeira:
para se referir a criação. Segun-
da: valores e crenças opostos a
Palavra de Deus. Não podemos ig-
norar que existe um embate entre
a Lei de Deus e os valores apodre-
cidos do mundo. Não estou afirman-
do que os cristãos consideram o
mundo um lugar ruim de se viver. A
preocupação é com a idolatria. O
receio está em os crentes aceita-
rem o bem menor do mundo em lu-
gar do bem maior de Deus. A cria-

ção acena para o Criador, mas não
é o próprio Deus.

O apóstolo Paulo compara os
cristãos a soldados que devem es-
tar preparados para a luta. Veja-
mos alguns aspectos do embate
cristão no mundo: a) Embate con-
tra sistemas avessos ao cristia-
nismo bíblico – Todos que dese-
jam viver piedosamente padecerão
de perseguição e toda sorte de opo-
sições. Em determinados contextos
as oposições serão socialmente mais
poderosas do que os cristãos, por
exemplo, regimes de governo ateus
e pagãos. A vida biblicamente ori-
entada será questionada em um
contexto anticristão. Temos de es-
tar preparados para esses eventu-
ais embates; b) O embate do co-
ração – Precisamos enfrentar a re-
alidade e a tristeza de nosso peca-
do. Fomos libertos do domínio do
pecado, mas não fomos totalmente
libertos de sua presença, especial-
mente, em nossos corações. Há uma
luta constante em nosso interior.
“Fazei, pois, morrer a vossa na-
tureza terrena” (Colossenses
3:5a). Neste trecho da epístola aos
Colossenses, o apóstolo Paulo res-
salta: ou fazemos o pecado morrer,
ou ele drenará a nossa espirituali-
dade. “Fazei, pois, morrer” signi-
fica colocar as mãos no pescoço
deste pecado, e não soltar até que
pare de respirar. Para isto é neces-
sário reconhecer a nocividade e gra-
vidade do pecado, arrependimento
e vigilância constante. Que Deus
nos ajude a, diariamente, vencer-
mos o embate cristão.

Do embate cristão

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 77:13-15
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Hino Congregacional nº 179

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: Atos de
Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Antônio B.

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

EDIFICAÇÃO
c) Mensagem: Rev. Ithamar
d) Hino Congregacional nº 382

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

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

POSLÚDIO

“Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo”
(2ª Timóteo 2:3)

Aniversariantes da Semana
26/09 Camila Almeida ................................................................... 98148-4766
29/09 Marcia de Brito Medeiros Souza ........................................... 98106-3708
28/09 Júlio Bastos de Araújo ..........................................................99918 8131
30/09 Mariana Moura Prates Figueiredo ...........................................................
30/09 Taynã Neri Correa .................................................................................

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos
orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene;
Bernardo, neto da dona Már-
cia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Alenir, mãe do
Allysson; dona Arsolina, es-
posa 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 Terezi-
nha; dona Wylliene (3536-
7854); Lília e Sr. Jomar, res-
pectivamente, irmã e pai da
Drª. Leila; Patrícia Vieira
(3032-5164); Rev. Benon
(3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia,
Sr. José Antônio, pai da
Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).

ANIVERSÁRIO UMP
A União de Mocidade Presbi-

teriana – UMP de nossa igreja
está comemorando mais um
aniversário. Somos gratos a
Deus pela vida, força e trabalho
dos jovens. A programação será
a seguinte: a) Lição especial, na
Escola Dominical, jovens e ado-
lescentes; e b) Participação dos
jovens na liturgia do culto. Para-
béns à Mocidade da 2ª IPT.

AO REV. ITHAMAR
O Rev. Ithamar Clímaco

Ximenes Filho é pastor titular da
Igreja Presbiteriana do Jardim
Botânico/DF – IPJB e Capelão
do Colégio Mackenzie Brasília.
Será o preletor dos trabalhos de
aniversário da UMP. A esse ama-
do irmão e familiares as nossas
boas vindas seguidas de súpli-
cas a Deus pelos trabalhos des-
te dia.

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Do-

minical, as plenárias da SAF,
UPH, UMP e UPA ocorrerão res-
pectivamente, Sala da Classe I,
Sala da Classe II, Sala da Moci-
dade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referi-
das reuniões.

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um expressi-

vo meio de graça, por meio do
qual o crente se edifica. Por isso

inscrições estarão abertas a
partir do próximo domingo, pelo
valor de R$ 60,00; h) Queri-
dos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças
portarem Bíblias para participa-
rem das atividades do Ministé-
rio da Infância. Por isso, antes
de saírem de suas residências,
POR FAVOR, lembrem seus fi-
lhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 02/10: Classe I –
Wesley; Classe II – Presb.
Marcus Kleber; Classe III – Rev.
Jefferson; Classe IV – Presb.
Paulo; Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Adolescentes –
Hugo; Catecúmenos – Presb.
Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 02/10. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
83-85, Breve Catecismo: Peso
da Lei; Classe dos Jovens, Li-
ção 7; Classe de Adolescentes,
Lição nº 12; Catecúmenos, Li-
ção 6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Ithamar; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje:  Presb. Robson;

nenhum crente em Cristo pode-
rá deixar de participar. “Isto é
o meu corpo... isto é o meu
sangue. Comei e bebei dele
todos” (1ª Corintios 11:24). Tal
sacramento será ministrado no
próximo domingo. Portanto, há
uma semana para nos preparar.

NOVO NÚMERO DE TELEFONE
A irmã Reny Silva, informa

seu novo número de telefone:
3352-4569.

REV. JOSÉ MARCOS
O Rev. José Marcos está em

Arinos-MG, ontem pregou no
Culto de Ações de Graças. Hoje,
no momento da Escola Domini-
cal, ministrará o estudo e os
sacramentos: Batismo e Ceia do
Senhor e no culto estará na
Congregação em Garapuava-
MG, ministrando a Palavra e o
sacramento, Ceia do Senhor.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Como transformar o

sofrimento em triunfo, o Rev.
Hernandes Dias Lopes, trabalha
algumas indagações do tipo: Se
existe o sofrimento será que
Deus existe? Se Deus é bom, por
que Ele permite o sofrimento?
Se Deus é justo, por que as pes-
soas boas sofrem? O autor
mostra que não há na Bíblia ne-
nhuma promessa para nos pou-
par do sofrimento. Entretanto,
ao mesmo tempo, Deus, com
sábia e benevolente providência,

Próximo domingo: Presb.
Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo do-

mingo:  Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Pró-

ximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e

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

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e

Mariinha; Próximo domingo:
Hélia e Carol.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago,

Natan, Demétrius, Elizeu e
Douglas; Próxima semana: J.
Cláudio, Antônio N., Claudennes,
Robson e Jorge.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Ter-

ça-feira, às 20 horas: Carla e
família; Quinta-feira, às 15h:
Rev. Benon. Visita com a  SAF.
Saída do Templo, pontualmen-
te, às 14h30.

Do Rev. Alexandro – Ter-
ça-feira, às 20 horas, Amanda
e Geraldo; Quinta-feira, às 20
horas, Iago.
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