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Pastoral

A Igreja, do Senhor Jesus, ao
longo da história sempre enfren-
tou grandes desafios. Com o pas-
sar do tempo, ela não foi apenas
desafiada a manter a fé, a pureza
e a pregar o evangelho em meio à
oposição e a perseguições das mais
diversas. Ela, também, foi desafia-
da a lutar pela verdade. Esse sem-
pre foi e continua a ser um grande
desafio à Igreja na atualidade.

Na observação do Rev. Philip
G. Ryken, pastor da Décima Igreja
Presbiteriana da Filadélfia “Em
uma cultura atulhada de menti-
ras, somos chamados a ser pes-
soas da verdade”. Essa é uma
vocação da qual a Igreja jamais
pode se esquivar, pois, a razão
de sermos chamados a ser pes-
soas da verdade é porque somos
servos do Deus da verdade.

A Escritura Sagrada afirma de
forma inequívoca e altissonante:
“Seja Deus verdadeiro, e men-
tiroso, todo homem” (Romanos
3:4). A verdade é inerente ao cará-
ter de Deus. Por ser Deus verda-
deiro Sua Palavra também é verda-
de como afirma João em seu evan-
gelho “A tua palavra é a verda-
de” (João 17:17b). Por isso, Deus
chama Seu povo (a Igreja) a viver,
defender e proclamar a verdade.

Em Efésios 4:25 a Palavra de
Deus diz: “Por isso, deixando a
mentira, fale cada um a ver-

Coluna e Baluarte da Verdade

Rev. Alexandro Luiz Ramos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 98:1-4
b) Hino Congregacional nº 18
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 93:1-5
e) Hino Congregacional nº 19

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1ªJoão 1:7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Arthur

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 1º Samuel 8:1-22
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 132
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cantigo: “Porque Ele Vive”

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-

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

POSLÚDIO

dade com o seu próximo, por-
que somos membros uns dos
outros”. A conversão, dentre ou-
tras coisas, implica no abandono
da mentira e no passar a falar a
verdade. No versículo em epígrafe
aparecem duas expressões que
merecem destaque, a saber: co-
luna e baluarte. A Igreja de Deus
é coluna e baluarte da verdade.

A expressão, coluna, tem a ver
com um suporte usado na cons-
trução para destacar sua importan-
te função de sustentar a constru-
ção, de igual forma em relação a
Igreja a mesma expressão é utili-
zada  para os líderes da igreja de
Jerusalém (Gálatas 2:9) para dar
ênfase no importante papel desem-
penhado por aquelas pessoas no
apoio e manutenção da igreja.

A expressão, baluarte, signi-
fica aquilo que propicia a base ou
o fundamento para uma convic-
ção ou uma prática. Assim, a Igre-
ja do Deus Vivo tem a importan-
te missão de sustentar, defender
e proclamar a verdade.

Que o Espírito Santo continue
a capacitar a Igreja de Cristo nes-
sa importante, inegociável e
intransferível missão de manter-
se firme na verdade ao mesmo
tempo em que a proclama ao
mundo que a cerca.

Aniversariantes da Semana
27/11 Rosimar Guedes da Silva ..................................................... 99841-2442
28/11 Loide Dias Oliveira .............................................................. 98412-9156
30/11 Silvana Ferreira de Souza Pereira ....................................... 98512-6772
30/11 Bárbara Rezende Nery .......................................................... 3352-1775
01/12 Juliana Medeiros de Souza................................................... 98106-3705
01/12 Patrícia Alves de Araújo Almeida ......................................... 99999-6336
02/12 Maria Pereira dos Santos ..................................................... 99369-3519
03/12 Yago Roberto da Silva Santos ................................................ 3034-3656

“para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da

verdade” (1ª Timóteo 3:15)

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-

feira, às 20 horas, Willian; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Juliana
Sales.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Alessandra, Fi lha da Dona
Marilene; 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 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, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia, Sr. José An-
tônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935).
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CANTATAS
Os irmãos poderão levar os

“Cada Dia de Natal”, a fim de
entregá-los para pessoas não
cristãs. O material estará dispo-
nível em uma das mesinhas da
saída do templo. Nossas cantatas
iniciarão no próximo domingo
com o Coral Perfeito Louvor:
“Natal no Egito”. No domingo
subsequente, cantata pelo Coral
Canto Livre, no terceiro domin-
go de dezembro o Coral Canta-
res. Vamos, pois, orar, divulgar
e participar.

SANTA CEIA
Em decorrência das Cantatas,

a Ceia do Senhor será ministra-
da, hoje, no Culto Solene. Vamos
todos, com alegria e gratidão par-
ticipar.

RECITAL
Próxima sexta-feira, no Salão

Social, a partir das 20 horas, ha-
verá o recital do 2º semestre de
2016 da Escola de Música de nos-
sa igreja: “Aleluia! Cantai ao
SENHOR um novo cântico e o
seu louvor, na assembleia dos
santos. Regozije-se Israel no
seu Criador, exultem no seu
Rei os filhos de Sião. Louvem-
lhe o nome com flauta; can-
tem-lhe salmos com adufe e
harpa” (Salmo 149:1-3). Vamos
todos com alegria e gratidão par-
ticipar.

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE
GRAÇAS

“Que darei ao Senhor por

colaboração dos senhores pais
para que desloquem seus filhos
aos ensaios. Somente participa-
rão da Cantata, aqueles que fo-
rem assíduos. Haverá chamada
de controle de presença das
crianças. Teremos ENSAIOS EX-
TRAS: 01/11 – 20h (quinta),
03/12 - 14h (sábado) e 04/12
(domingo) após a Escola Domi-
nical; f) Camiseta do Perfeito
Louvor: O pagamento da cami-
seta poderá ser feito com a
Cláudia Soares. O valor será de
R$ 20,00 por corista; g) Que-
ridos Pais: Para o salutar an-
damento 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 filhos
de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 04/12: Classe I –
Wesley; Classe II – Presb.
Paulinho; Classe III – Sônia;
Classe IV – Presb. Kleber;
Classe de Jovens  –  Rev.
Jefferson; Adolescentes  –
Hugo Ferreira; Catecúmenos –
Rev. Alexandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 04/12. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
104-105, Breve Catecismo: Quar-
ta e Quinta Petição; Classe dos

todos os seus benefícios para
comigo?” (Salmo 116:12). Nos-
sa Junta Diaconal está recolhen-
do donativos: roupas, calçados,
brinquedos (novos ou usados,
em bom estado de conservação),
alimentos não perecíveis para a
distribuição aos nossos irmãos
necessitados (da sede e congre-
gações). As doações poderão
ser depositadas no baú, na saí-
da do templo. O clímax de tal
trabalho ocorrerá no culto pelo
“Dia Nacional de Ação de Gra-
ças”, na primeira quarta-feira
de dezembro, às 20 horas. Es-
peramos a participação de toda
a igreja.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, será o dia para partici-

pação individual de cada irmão
desta igreja no importante, ne-
cessário e gratificante ministério
missionário. Vamos todos, com
alegria e entusiasmo, participar de
tão útil ministério.

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
Por decisão do Conselho, to-

dos os membros comungantes
desta igreja, Sede e Congrega-
ções, estão convocados para a
reunião de sua Assembleia Geral
Ordinária, próxima quarta-feira,
às 20 horas, no Salão Social de
nosso templo, razão pela qual,
não haverá Estudo Bíblico e Reu-
nião de Orações.

PLANO DE AÇÃO 2017
Os presidentes das Socieda-

des Internas, dos Departamen-

Jovens, Lição 13; Classe de Ado-
lescentes, Lição 5; Catecúmenos,
Lição 11.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Leonar-

do; Próximo domingo: Presb.
Robson e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Carol e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N.,

Demetrius, Ataliba, Diêgo e João;
Próxima semana: Elizeu, Clau-
dennes, Douglas, Moisés C. e
Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosana; Pró-

ximo domingo: Rozadália e Lenir
Teixeira.



tos e as Superintendentes da Es-
cola Dominical estão convocados
para se reunirem com o Rev.
Jefferson, próxima terça-feira,
às 20 horas, na Sala do Conse-
lho, para elaboração do “Plano de
Ação” 2017.

FIOS DE PRATA
Próxima sexta-feira, às 16 ho-

ras, na residência da dona Lúcia e
Diác. Ataliba, na QND 17, Casa 35,
será o encerramento dos Traba-
lhos do Grupo Fios de Prata des-
te ano.

ATUALIZAÇÃO ROL
Favor atualizar seus dados

cadastrais na lista localizada em
um dos aparadores na saída do
templo.

PROGRAMAÇÃO UMP
Todos os jovens estão convi-

dados a comparecer à programa-
ção de encerramento das ativida-
des de 2016. Será próximo sá-
bado na residência do casal:
Jefferson e Karen, a partir das 10
horas. Confirme sua presença com
algum membro da diretoria da
UMP.

ACAMPAMENTO FEMOTAN 2017
De 25 a 28 de fevereiro de

2017, no Recanto Cristão Riacho
Doce, será realizado o Acampa-
mento da Femotan. Até o dia 31
de dezembro o valor será de R$
200,00. A 2ª IPT pagará R$ 90,00
de cada inscrição. Dúvidas ou mais
informações, falar com Hugo
Ferreira.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em A Lei da Bondade, pela

Editora Fiel, Mary Beeke define o
conceito bíblico de bondade, mos-
tra como ela é desenvolvida, e dá
conselhos úteis para colocá-la em
prática, com capítulos específicos
dirigidos às esposas, maridos,
pais, professores e crianças.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 141: Quais são os

deveres exigidos no oitavo man-
damento? Resposta: Os deveres
exigidos no oitavo mandamento
são: a verdade, a fidelidade e a
justiça nos contratos e no comér-
cio entre os homens, dando a
cada um o que lhe é devido, a res-
tituição de bens ilicitamente tira-
dos de seus legítimos donos; a
doação e a concessão de emprés-
timo, livremente, conforme as
nossas forças e as necessidades
de outrem; a moderação de nos-
sos juízos, vontades e afetos, em
relação às riquezas deste mun-
do; o cuidado e empenho provi-
dentes em adquirir, guardar, usar
e distribuir aquelas coisas que são
necessárias e convenientes para
o sustento de nossa natureza, e
que condizem com a nossa con-
dição; o meio lícito de vida e a di-
ligência no mesmo; a frugalidade;
o impedimento de demandas fo-
renses desnecessárias e fianças,
ou outros compromissos seme-
lhantes; e o esforço por todos os
modos justos e lícitos para ad-
quirir, preservar e adiantar a ri-
queza e o estado exterior, tanto
de outros como o nosso próprio.

Referências: Êxodos 23:4-5;
Levítico 6:4-5; Deutoronômio
15:7-8 e 10; Salmo 15:2-4; Pro-
vérbios 6:1-5; Miquéias 6:8;
Zacarias 8:16; Lucas 6:30-38;
João 6:12; Romanos 12:5-8; 1ª
Coríntios 6:7; Gálatas 6:10;
Efésios 4:28; Filipenses 2:4; 1ª
Timóteo 5:8.

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.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento da Escola

Dominical, o Rev. José Marcos es-
tará na Congregação em Santa
Maria-DF e no culto estará na 4ª
Congregação em Águas Lindas-
GO, assistindo pastoralmente
àqueles irmãos.

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.

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 no-
mes na lista de dizimistas fixada
no mural do Salão Social, sema-
nalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje,

haverá ensaio após, a Escola
Dominical, na sala do Culto Mi-
rim e Quarta-feira, às 20 horas;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Silvana Pereira e Lilian Lima; Pró-
ximo domingo: Priscila e Wesdna
Barros; MATERNAL 1 e 2, Hoje
(manhã e noite): Andréia San-
tana e Kataryne Araújo; Próxi-
mo domingo (manhã e noite):
Kami l la Sant iago e Odara
Cieslak. Observação: Queridos
professores, se por algum mo-
tivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR, nos avisem
com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Infantil:
Hoje,  após o momento de
cânticos, na sala do Culto Mi-
rim, Dirigentes: Milena Caires e
Luisa Neri, (7 a 8 anos) Évila Ca-
valcante e Marcos Cerqueira;
Próximo domingo: Cantata Na-
tal Perfeito Louvor; d) Juniores
I: Hoje, no na sala do Culto Mi-
rim; Próximo domingo: Partici-
pação na Cantata de Natal; e)
Cantata de Natal: Pedimos a



tos e as Superintendentes da Es-
cola Dominical estão convocados
para se reunirem com o Rev.
Jefferson, próxima terça-feira,
às 20 horas, na Sala do Conse-
lho, para elaboração do “Plano de
Ação” 2017.
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pação na Cantata de Natal; e)
Cantata de Natal: Pedimos a



Pastoral

A Igreja, do Senhor Jesus, ao
longo da história sempre enfren-
tou grandes desafios. Com o pas-
sar do tempo, ela não foi apenas
desafiada a manter a fé, a pureza
e a pregar o evangelho em meio à
oposição e a perseguições das mais
diversas. Ela, também, foi desafia-
da a lutar pela verdade. Esse sem-
pre foi e continua a ser um grande
desafio à Igreja na atualidade.

Na observação do Rev. Philip
G. Ryken, pastor da Décima Igreja
Presbiteriana da Filadélfia “Em
uma cultura atulhada de menti-
ras, somos chamados a ser pes-
soas da verdade”. Essa é uma
vocação da qual a Igreja jamais
pode se esquivar, pois, a razão
de sermos chamados a ser pes-
soas da verdade é porque somos
servos do Deus da verdade.

A Escritura Sagrada afirma de
forma inequívoca e altissonante:
“Seja Deus verdadeiro, e men-
tiroso, todo homem” (Romanos
3:4). A verdade é inerente ao cará-
ter de Deus. Por ser Deus verda-
deiro Sua Palavra também é verda-
de como afirma João em seu evan-
gelho “A tua palavra é a verda-
de” (João 17:17b). Por isso, Deus
chama Seu povo (a Igreja) a viver,
defender e proclamar a verdade.

Em Efésios 4:25 a Palavra de
Deus diz: “Por isso, deixando a
mentira, fale cada um a ver-

Coluna e Baluarte da Verdade

Rev. Alexandro Luiz Ramos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 98:1-4
b) Hino Congregacional nº 18
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 93:1-5
e) Hino Congregacional nº 19

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1ªJoão 1:7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Arthur

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 1º Samuel 8:1-22
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 132
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cantigo: “Porque Ele Vive”

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-

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

POSLÚDIO

dade com o seu próximo, por-
que somos membros uns dos
outros”. A conversão, dentre ou-
tras coisas, implica no abandono
da mentira e no passar a falar a
verdade. No versículo em epígrafe
aparecem duas expressões que
merecem destaque, a saber: co-
luna e baluarte. A Igreja de Deus
é coluna e baluarte da verdade.

A expressão, coluna, tem a ver
com um suporte usado na cons-
trução para destacar sua importan-
te função de sustentar a constru-
ção, de igual forma em relação a
Igreja a mesma expressão é utili-
zada  para os líderes da igreja de
Jerusalém (Gálatas 2:9) para dar
ênfase no importante papel desem-
penhado por aquelas pessoas no
apoio e manutenção da igreja.

A expressão, baluarte, signi-
fica aquilo que propicia a base ou
o fundamento para uma convic-
ção ou uma prática. Assim, a Igre-
ja do Deus Vivo tem a importan-
te missão de sustentar, defender
e proclamar a verdade.

Que o Espírito Santo continue
a capacitar a Igreja de Cristo nes-
sa importante, inegociável e
intransferível missão de manter-
se firme na verdade ao mesmo
tempo em que a proclama ao
mundo que a cerca.

Aniversariantes da Semana
27/11 Rosimar Guedes da Silva ..................................................... 99841-2442
28/11 Loide Dias Oliveira .............................................................. 98412-9156
30/11 Silvana Ferreira de Souza Pereira ....................................... 98512-6772
30/11 Bárbara Rezende Nery .......................................................... 3352-1775
01/12 Juliana Medeiros de Souza................................................... 98106-3705
01/12 Patrícia Alves de Araújo Almeida ......................................... 99999-6336
02/12 Maria Pereira dos Santos ..................................................... 99369-3519
03/12 Yago Roberto da Silva Santos ................................................ 3034-3656

“para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da

verdade” (1ª Timóteo 3:15)

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-

feira, às 20 horas, Willian; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Juliana
Sales.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Alessandra, Fi lha da Dona
Marilene; 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 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, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia, Sr. José An-
tônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935).

CANTATAS
Os irmãos poderão levar os

“Cada Dia de Natal”, a fim de
entregá-los para pessoas não
cristãs. O material estará dispo-
nível em uma das mesinhas da
saída do templo. Nossas cantatas
iniciarão no próximo domingo
com o Coral Perfeito Louvor:
“Natal no Egito”. No domingo
subsequente, cantata pelo Coral
Canto Livre, no terceiro domin-
go de dezembro o Coral Canta-
res. Vamos, pois, orar, divulgar
e participar.

SANTA CEIA
Em decorrência das Cantatas,

a Ceia do Senhor será ministra-
da, hoje, no Culto Solene. Vamos
todos, com alegria e gratidão par-
ticipar.

RECITAL
Próxima sexta-feira, no Salão

Social, a partir das 20 horas, ha-
verá o recital do 2º semestre de
2016 da Escola de Música de nos-
sa igreja: “Aleluia! Cantai ao
SENHOR um novo cântico e o
seu louvor, na assembleia dos
santos. Regozije-se Israel no
seu Criador, exultem no seu
Rei os filhos de Sião. Louvem-
lhe o nome com flauta; can-
tem-lhe salmos com adufe e
harpa” (Salmo 149:1-3). Vamos
todos com alegria e gratidão par-
ticipar.

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE
GRAÇAS

“Que darei ao Senhor por

colaboração dos senhores pais
para que desloquem seus filhos
aos ensaios. Somente participa-
rão da Cantata, aqueles que fo-
rem assíduos. Haverá chamada
de controle de presença das
crianças. Teremos ENSAIOS EX-
TRAS: 01/11 – 20h (quinta),
03/12 - 14h (sábado) e 04/12
(domingo) após a Escola Domi-
nical; f) Camiseta do Perfeito
Louvor: O pagamento da cami-
seta poderá ser feito com a
Cláudia Soares. O valor será de
R$ 20,00 por corista; g) Que-
ridos Pais: Para o salutar an-
damento 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 filhos
de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 04/12: Classe I –
Wesley; Classe II – Presb.
Paulinho; Classe III – Sônia;
Classe IV – Presb. Kleber;
Classe de Jovens  –  Rev.
Jefferson; Adolescentes  –
Hugo Ferreira; Catecúmenos –
Rev. Alexandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 04/12. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
104-105, Breve Catecismo: Quar-
ta e Quinta Petição; Classe dos

todos os seus benefícios para
comigo?” (Salmo 116:12). Nos-
sa Junta Diaconal está recolhen-
do donativos: roupas, calçados,
brinquedos (novos ou usados,
em bom estado de conservação),
alimentos não perecíveis para a
distribuição aos nossos irmãos
necessitados (da sede e congre-
gações). As doações poderão
ser depositadas no baú, na saí-
da do templo. O clímax de tal
trabalho ocorrerá no culto pelo
“Dia Nacional de Ação de Gra-
ças”, na primeira quarta-feira
de dezembro, às 20 horas. Es-
peramos a participação de toda
a igreja.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, será o dia para partici-

pação individual de cada irmão
desta igreja no importante, ne-
cessário e gratificante ministério
missionário. Vamos todos, com
alegria e entusiasmo, participar de
tão útil ministério.

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
Por decisão do Conselho, to-

dos os membros comungantes
desta igreja, Sede e Congrega-
ções, estão convocados para a
reunião de sua Assembleia Geral
Ordinária, próxima quarta-feira,
às 20 horas, no Salão Social de
nosso templo, razão pela qual,
não haverá Estudo Bíblico e Reu-
nião de Orações.

PLANO DE AÇÃO 2017
Os presidentes das Socieda-

des Internas, dos Departamen-

Jovens, Lição 13; Classe de Ado-
lescentes, Lição 5; Catecúmenos,
Lição 11.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

domingo: Presb. Sandro.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Leonar-

do; Próximo domingo: Presb.
Robson e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Carol e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N.,

Demetrius, Ataliba, Diêgo e João;
Próxima semana: Elizeu, Clau-
dennes, Douglas, Moisés C. e
Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosana; Pró-

ximo domingo: Rozadália e Lenir
Teixeira.



Pastoral

A Igreja, do Senhor Jesus, ao
longo da história sempre enfren-
tou grandes desafios. Com o pas-
sar do tempo, ela não foi apenas
desafiada a manter a fé, a pureza
e a pregar o evangelho em meio à
oposição e a perseguições das mais
diversas. Ela, também, foi desafia-
da a lutar pela verdade. Esse sem-
pre foi e continua a ser um grande
desafio à Igreja na atualidade.

Na observação do Rev. Philip
G. Ryken, pastor da Décima Igreja
Presbiteriana da Filadélfia “Em
uma cultura atulhada de menti-
ras, somos chamados a ser pes-
soas da verdade”. Essa é uma
vocação da qual a Igreja jamais
pode se esquivar, pois, a razão
de sermos chamados a ser pes-
soas da verdade é porque somos
servos do Deus da verdade.

A Escritura Sagrada afirma de
forma inequívoca e altissonante:
“Seja Deus verdadeiro, e men-
tiroso, todo homem” (Romanos
3:4). A verdade é inerente ao cará-
ter de Deus. Por ser Deus verda-
deiro Sua Palavra também é verda-
de como afirma João em seu evan-
gelho “A tua palavra é a verda-
de” (João 17:17b). Por isso, Deus
chama Seu povo (a Igreja) a viver,
defender e proclamar a verdade.

Em Efésios 4:25 a Palavra de
Deus diz: “Por isso, deixando a
mentira, fale cada um a ver-
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dade com o seu próximo, por-
que somos membros uns dos
outros”. A conversão, dentre ou-
tras coisas, implica no abandono
da mentira e no passar a falar a
verdade. No versículo em epígrafe
aparecem duas expressões que
merecem destaque, a saber: co-
luna e baluarte. A Igreja de Deus
é coluna e baluarte da verdade.

A expressão, coluna, tem a ver
com um suporte usado na cons-
trução para destacar sua importan-
te função de sustentar a constru-
ção, de igual forma em relação a
Igreja a mesma expressão é utili-
zada  para os líderes da igreja de
Jerusalém (Gálatas 2:9) para dar
ênfase no importante papel desem-
penhado por aquelas pessoas no
apoio e manutenção da igreja.

A expressão, baluarte, signi-
fica aquilo que propicia a base ou
o fundamento para uma convic-
ção ou uma prática. Assim, a Igre-
ja do Deus Vivo tem a importan-
te missão de sustentar, defender
e proclamar a verdade.

Que o Espírito Santo continue
a capacitar a Igreja de Cristo nes-
sa importante, inegociável e
intransferível missão de manter-
se firme na verdade ao mesmo
tempo em que a proclama ao
mundo que a cerca.
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“para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da

verdade” (1ª Timóteo 3:15)

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-
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ta-feira, às 20 horas, Juliana
Sales.
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“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Alessandra, Fi lha da Dona
Marilene; Diác. Sr. Manoel, pai
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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 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, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia, Sr. José An-
tônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935).


