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Pastoral

No mês de dezembro, as lojas já
preanunciam, famílias e igrejas se
preparam para celebrar o Natal. É
impossível não perceber que o
Natal está próximo. Em razão do
pano de fundo histórico,
consumismo, “papai Noel” e etc, há
um grupo de radicais que paganizam
o Natal. A Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB comemora esta data.
Mas como comemorar, com profun-
didade e significado, o milagre da
encarnação de Cristo? Aqueles que
se fecham para este momento do
ano perdem uma boa oportunidade
de propagar a boa notícia do Evan-
gelho, a alegria do nascimento da
esperança. Podemos com maior li-
berdade perguntar às pessoas o que
elas pensam sobre o Natal. Pode-
mos explicar: o mundo precisa do
Pai da eternidade e não do “papai
Noel”. O fato é que o Natal anuncia
uma boa nova de grande alegria para
todo o povo.

Nunca houve tanto regozijo de
alegria quanto nos dias em que Je-
sus nasceu. As pessoas que esta-
vam alertas e em dia com as Escri-
turas, e por isso mesmo relaciona-
das com o advento do Messias pro-
metido, foram envoltas com um
manto da mais profunda e signifi-
cativa alegria.

Diz-se que os magos: “alegra-
ram-se com grande e intenso jú-

Alegria de Natal

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

CANTATA: NATAL NO EGITO

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 239

  2. Oração

  3. Leitura Bíblica: João 1:1-14

  4. Mensagem: Rev. Jefferson

  5. Saudação aos visitantes

  6. Pastorais

  7. Recepção de novos membros

  8. Batismo e Profissão de Fé

  9. Cantata, Perfeito Louvor:
NATAL NO EGITO

10. Oração Final

11. Impetração da Benção

12. Amém Tríplice

POSLÚDIO

bilo” ao verem a estrela parada
sobre o lugar onde estava o Menino
recém-nascido (Mateus 2:10). Ma-
ria compôs um cântico que começa
com uma declaração de regozijo: “A
minha alma engrandece ao Se-
nhor, e o meu espírito se alegrou
em Deus, meu Salvador” (Lucas
1:46-47). Lucas, o médico-
evangelista, registra um fato curio-
so: a criança que Isabel esperava
estremeceu de alegria dentro de seu
ventre quando Maria, já grávida, foi
visitá-la (Lucas 1:39-45).

O Natal de Jesus trouxe e ainda
traz alegria. Alegria autêntica. Ale-
gria interior. Alegria de espírito. Ale-
gria diferente. Alegria que domina
todo o ser. Alegria para pobres e
ricos, para negros e brancos, para
enfermos e robustos, mas apenas
para os que creem. Alegria da sal-
vação. Alegria da comunhão. Ale-
gria da segurança eterna. Alegria
para o ano todo. Alegria para quem
entende que Jesus veio buscar e
salvar o que se havia perdido. Para
quem há pouco gritava desespera-
damente: “Quem me livrará do
corpo desta morte?” (Romanos
7:24) ou “Elevo os olhos para os
montes: de onde virá socorro?”
(Salmo 121:1). Esta é a mensagem
do Natal.

“Porque o SENHOR consolará a Sião, e consolará a todos os seus
lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden e a sua
solidão, como o jardim do SENHOR; gozo e alegria se acharão

nela, ações de graças e voz de melodia” (Isaías 51:3)

Aniversariantes da Semana
05/12 Eliete Rodrigues de Oliveira ................................................. 98507-1167
07/12 Cecília Ferreira da Silva ...................................................... 98602-5738
09/12 Emanoel Araújo da Silva ..................................................... 98593-9831
09/12 Aline Conceição Ferreira de Oliveira ......................................................
10/12 Jaciara Cristina Gonçalves ................................................... 98437-2998
10/12 Daniel Medeiros de Souza ................................................... 98106-3708

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quar-

ta-feira, às 14h30, Rev.
Evando e dona Cila (visita com
a SAF).

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, Filha da
Dona Mari lene; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Arsolina, esposa
do Sr. Alceu; dona Edmeia
(3568-7853), avó do Diác.
Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Ander-
son; 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); Lília
e Sr. Jomar, respectivamen-
te, irmã e pai da Drª. Leila; Pa-
trícia Vieira (3032-5164);
Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia, Sr. José
Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935).
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CANTATAS
Hoje, iniciaremos as Canta-

tas Natalinas com o Coral Per-
feito Louvor: “Natal no Egito”.
Próximo domingo, cantata pelo
Coral Canto Livre, no terceiro
domingo deste mês, o Coral
Cantares. Vamos, pois, orar, di-
vulgar e participar.

DIA NACIONAL DE AÇÕES
DE GRAÇAS

“Que darei ao Senhor por
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 conserva-
ção), alimentos não perecíveis
para a distribuição aos nossos ir-
mãos necessitados (da sede e
congregações). As doações po-
derão ser depositadas no baú, na
saída do templo. O clímax de tal
trabalho ocorrerá no culto pelo
“Dia Nacional de Ação de Graças”,
próxima  quarta-feira, às 20 ho-
ras, razão pela qual não haverá
reunião de orações. Esperamos
a participação de toda a igreja.

ATUALIZAÇÃO ROL
A atualização do rol de

membros estará disponível até
hoje depois do culto à noite. A
listagem está em uma das
mesinhas de saída do templo.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Do-

minical na sala da Classe de Ca-
tecúmenos haverá reunião do
Conselho.

retornarão em 25 de dezem-
bro. Hoje, Cantata Natal Per-
feito Louvor; Próximo domin-
go: Cantata pelo Canto Livre;
d) Juniores I: Durante este
período de Cantatas e escala
de férias, permanecerão com
seus pais no templo; e)
Cantata de Natal: Chegou o
dia da nossa tão esperada
Cantata de Natal. Haverá en-
saio geral após a Escola Do-
minical, e somente participa-
rão da cantata as crianças que
foram assíduas aos ensaios;
f) Camiseta do Perfeito Lou-
vor: O pagamento da camise-
ta poderá ser feito com a
Cláudia Soares. O valor será
de R$ 20,00 por corista; g)
Queridos Pais: Para o salu-
tar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos pe-
queninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias
para participarem das ativida-
des 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 Domi-

nical do dia 11/12: Classe I –
Sônia; Classe II – Presb.
Pedro; Classe III – Presb.
Sóstenes; Classe IV – Rev.
Jefferson; Classe de Jovens -
Rev. Alexandro; Adolescentes
– Vanessa.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

NOVOS MEMBROS
Hoje, no culto à noite será

profissão de fé e batismo do
Ígor Jeferson Belo Costa. Pro-
fissão de fé: Bárbara
Rodrigues Machado, Guilher-
me Augusto Rios de
Cerqueira, Juliana Medeiros de
Souza, Levi Eliézer da Rocha
Travassos, Pedro Teixeira
Caires, Vinícius Comaccio
Honorato de Oliveira. Acolhi-
mento de novos membros: o
casal, Lucas de Oliveira Alves
e Deborah Raquel Viégas de
Oliveira Alves e seu filhinho,
Heitor. Dona Valdenice
Monteiro dos Santos. A estes
queridos as nossas boas vindas
seguidas de súplicas ao Reden-
tor, a fim de que sejam uma bên-
ção na 2ª IPT e a nossa igreja
seja bênção em suas vidas.

AOS SECRETÁRIOS E
TESOUREIROS

Os secretários e tesoureiros
de todas as sociedades internas,
ano de 2016, deverão entregar
os livros de atas e da tesoura-
ria de suas respectivas socieda-
des na Secretaria da igreja ou
ao Rev. Jefferson até o próxi-
mo domingo para serem exa-
minados pelo Conselho.

COMISSÃO DE EXAME DE
LIVROS

A Comissão de exame de li-
vros da tesouraria e atas das
sociedades internas de 2016 é
composta pelos seguintes ir-
mãos: Presb. Natanael Macha-
do e Presb. Marcus Kleber.

dia 11/12. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
106, Breve Catecismo: Sexta
Petição; Classe dos Jovens, Li-
ção 1; Classe de Adolescentes,
Lição 6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sandro; Próxi-

mo domingo: Presb. Sóstenes.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e

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

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Fernando;

Próximo domingo: Marta e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu,

Claudennes, Douglas, Moisés C.
e Emanoel; Próxima semana:
Jorge, Robson, Tiago, William e
Antônio B.

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosana; Pró-

ximo domingo: Rozadália e
Lenir Teixeira.



FÉRIAS OBREIROS
O Conselho concedeu férias

aos nossos pastores e obreiros
da seguinte maneira: a) Rev.
Jefferson, 02 a 18 de janeiro de
2017. De 11 a 21 de julho de
2017; b) Rev. Alexandro, 20 de
janeiro a 8 de fevereiro de 2017.
De 01 a 10 de julho de 2017;
c) Rev. J. Marcos, 01 a 30 de
dezembro de 2016; d) Ev. Ana
Eliza, 16 de dezembro a 16 de
janeiro de 2017; e) Ev. Daniel,
01 a 20 de janeiro de 2017 e
01 a 10 de julho de 2017; f)
Ev. Ronaldo, 01 a 30 de dezem-
bro de 2016; g) Ev. Rogério, 02
a 31 de janeiro de 2017; h) Ev.
Silvio, 01 a 16 de janeiro de
2017 e 01 a 15 de julho de
2017; i) Ev. Valdemir, 10 a 30
de janeiro de 2017 e 01 a 10
de julho.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em O Abismo entre Pro-

messa e Realidade – O evan-
gelho segundo Abraão, pela Edi-
tora Cultura Cristã, Iain M.
Duguid encara os questiona-
mentos mais inquietantes de
nossa jornada com Deus por
este mundo: Como nos senti-
mos quando parece haver uma
imensa diferença entre o que
Deus prometeu e aquilo que ve-
mos agora? O que fazemos
quando a nossa visão do modo
como a vida devia funcionar pa-
rece estar se desintegrando?
Nossa maior necessidade, para
viver pela fé no meio do abismo
da realidade, não é ter um bom
exemplo a seguir. Em vez dis-

so, precisamos de um entendi-
mento cada vez maior do evan-
gelho de Jesus Cristo, de seus
sofrimentos e da glória que se
seguiu, como o contexto para
nossos sofrimentos presentes e
a esperança segura da glória
vindoura.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 142: Quais são

os pecados proibidos no oita-
vo mandamento? Resposta:
Os pecados proibidos no oita-
vo mandamento, além da ne-
gligência dos deveres exigidos,
são: o furto, o roubo, o tráfico
de seres humanos e a recep-
ção de qualquer coisa furtada;
as transações fraudulentas e os
pesos e medidas falsos; a re-
moção de marcos de proprie-
dade, a injustiça e a infidelidade
em contratos entre os homens
ou em questões de confiabili-
dade; a opressão, a extorsão,
a usura, o suborno, as
vexatórias demandas forenses,
o cerco injusto de propriedades
e a desapropriação; a acumu-
lação de gêneros para encare-
cer o preço; os meios ilícitos
de vida, e todos os outros mo-
dos injustos e pecaminosos de
tirar ou de reter de nosso pró-
ximo aquilo que lhe pertence,
ou de nos enriquecer a nós
mesmos; a cobiça, a estima e
o amor desordenado aos bens
mundanos, a desconfiança, a
preocupação excessiva e o
empenho em obtê-los, guardá-
los e usar deles; a inveja dian-
te da prosperidade de outrem;

assim como a ociosidade, a
prodigalidade, o jogo dissipador
e todos os outros modos pe-
los quais indevidamente preju-
dicamos o nosso próprio esta-
do exterior; e o ato de defrau-
dar a nós mesmos do devido
uso e conforto da posição em
que Deus nos colocou. Refe-
rências: Êxodo 21:16; Levítico
25:17; Deuteronômio 12:7;
Isaías 5:8; Salmo 37:21; Pro-
vérbios 1:19, 3:30; Ezequiel
22:12-29; Amós 8:5;
Malaquias 2:2; Mateus 6:25-
34; Lucas 12:15; Atos 19:19;
1ª Coríntios 6:7; 1ª João
2:15-16; Tiago 2:15-16;
Efésios 4:28; 1ª Timóteo
1:10; 1ª Tessalonicenses 4:6;
2ª Tessalonicenses 3:11.

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 rá-
dio pode ser acessada, gratui-
tamente, 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 entre-
ga dos nossos dízimos e ofer-
tas. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus no-
mes na lista de dizimistas fixa-
da no mural do Salão Social, se-
manalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje,

haverá ensaio geral após, a
Escola Dominical, no templo;
b) Escalas:  BERÇÁRIO –
Hoje: Priscila e Wesdna Bar-
ros; Próximo domingo: Noraci
Bastos e Karine Matos; MA-
TERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e
noite): Kamilla Santiago e
Odara Cieslak; Próximo do-
mingo (manhã e noite): An-
dréia Santana e Kataryne Ara-
újo. Observação: Queridos
professores, se por algum
motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avi-
sem com antecedência, para
que não haja prejuízo no en-
sino das crianças; c) Culto
Infantil, Berçário e Maternal
1 e 2: Neste mês de dezem-
bro, devido as Cantatas de Na-
tal, não haverá o culto infan-
til. As crianças permanecerão
com seus pais no templo,
apreciando as Cantatas. As ati-
v idades do Culto Infant i l



FÉRIAS OBREIROS
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2017 e 01 a 15 de julho de
2017; i) Ev. Valdemir, 10 a 30
de janeiro de 2017 e 01 a 10
de julho.
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te da prosperidade de outrem;

assim como a ociosidade, a
prodigalidade, o jogo dissipador
e todos os outros modos pe-
los quais indevidamente preju-
dicamos o nosso próprio esta-
do exterior; e o ato de defrau-
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dio pode ser acessada, gratui-
tamente, 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
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Hoje: Priscila e Wesdna Bar-
ros; Próximo domingo: Noraci
Bastos e Karine Matos; MA-
TERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e
noite): Kamilla Santiago e
Odara Cieslak; Próximo do-
mingo (manhã e noite): An-
dréia Santana e Kataryne Ara-
újo. Observação: Queridos
professores, se por algum
motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avi-
sem com antecedência, para
que não haja prejuízo no en-
sino das crianças; c) Culto
Infantil, Berçário e Maternal
1 e 2: Neste mês de dezem-
bro, devido as Cantatas de Na-
tal, não haverá o culto infan-
til. As crianças permanecerão
com seus pais no templo,
apreciando as Cantatas. As ati-
v idades do Culto Infant i l



Pastoral

No mês de dezembro, as lojas já
preanunciam, famílias e igrejas se
preparam para celebrar o Natal. É
impossível não perceber que o
Natal está próximo. Em razão do
pano de fundo histórico,
consumismo, “papai Noel” e etc, há
um grupo de radicais que paganizam
o Natal. A Igreja Presbiteriana do
Brasil – IPB comemora esta data.
Mas como comemorar, com profun-
didade e significado, o milagre da
encarnação de Cristo? Aqueles que
se fecham para este momento do
ano perdem uma boa oportunidade
de propagar a boa notícia do Evan-
gelho, a alegria do nascimento da
esperança. Podemos com maior li-
berdade perguntar às pessoas o que
elas pensam sobre o Natal. Pode-
mos explicar: o mundo precisa do
Pai da eternidade e não do “papai
Noel”. O fato é que o Natal anuncia
uma boa nova de grande alegria para
todo o povo.

Nunca houve tanto regozijo de
alegria quanto nos dias em que Je-
sus nasceu. As pessoas que esta-
vam alertas e em dia com as Escri-
turas, e por isso mesmo relaciona-
das com o advento do Messias pro-
metido, foram envoltas com um
manto da mais profunda e signifi-
cativa alegria.

Diz-se que os magos: “alegra-
ram-se com grande e intenso jú-

Alegria de Natal

Rev. Jefferson Batista Neres
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  3. Leitura Bíblica: João 1:1-14

  4. Mensagem: Rev. Jefferson
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  7. Recepção de novos membros
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  9. Cantata, Perfeito Louvor:
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10. Oração Final

11. Impetração da Benção
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POSLÚDIO

bilo” ao verem a estrela parada
sobre o lugar onde estava o Menino
recém-nascido (Mateus 2:10). Ma-
ria compôs um cântico que começa
com uma declaração de regozijo: “A
minha alma engrandece ao Se-
nhor, e o meu espírito se alegrou
em Deus, meu Salvador” (Lucas
1:46-47). Lucas, o médico-
evangelista, registra um fato curio-
so: a criança que Isabel esperava
estremeceu de alegria dentro de seu
ventre quando Maria, já grávida, foi
visitá-la (Lucas 1:39-45).

O Natal de Jesus trouxe e ainda
traz alegria. Alegria autêntica. Ale-
gria interior. Alegria de espírito. Ale-
gria diferente. Alegria que domina
todo o ser. Alegria para pobres e
ricos, para negros e brancos, para
enfermos e robustos, mas apenas
para os que creem. Alegria da sal-
vação. Alegria da comunhão. Ale-
gria da segurança eterna. Alegria
para o ano todo. Alegria para quem
entende que Jesus veio buscar e
salvar o que se havia perdido. Para
quem há pouco gritava desespera-
damente: “Quem me livrará do
corpo desta morte?” (Romanos
7:24) ou “Elevo os olhos para os
montes: de onde virá socorro?”
(Salmo 121:1). Esta é a mensagem
do Natal.

“Porque o SENHOR consolará a Sião, e consolará a todos os seus
lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden e a sua
solidão, como o jardim do SENHOR; gozo e alegria se acharão

nela, ações de graças e voz de melodia” (Isaías 51:3)

Aniversariantes da Semana
05/12 Eliete Rodrigues de Oliveira ................................................. 98507-1167
07/12 Cecília Ferreira da Silva ...................................................... 98602-5738
09/12 Emanoel Araújo da Silva ..................................................... 98593-9831
09/12 Aline Conceição Ferreira de Oliveira ......................................................
10/12 Jaciara Cristina Gonçalves ................................................... 98437-2998
10/12 Daniel Medeiros de Souza ................................................... 98106-3708

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quar-

ta-feira, às 14h30, Rev.
Evando e dona Cila (visita com
a SAF).

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, Filha da
Dona Mari lene; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Arsolina, esposa
do Sr. Alceu; dona Edmeia
(3568-7853), avó do Diác.
Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Ander-
son; 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); Lília
e Sr. Jomar, respectivamen-
te, irmã e pai da Drª. Leila; Pa-
trícia Vieira (3032-5164);
Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia, Sr. José
Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935).

CANTATAS
Hoje, iniciaremos as Canta-

tas Natalinas com o Coral Per-
feito Louvor: “Natal no Egito”.
Próximo domingo, cantata pelo
Coral Canto Livre, no terceiro
domingo deste mês, o Coral
Cantares. Vamos, pois, orar, di-
vulgar e participar.

DIA NACIONAL DE AÇÕES
DE GRAÇAS

“Que darei ao Senhor por
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 conserva-
ção), alimentos não perecíveis
para a distribuição aos nossos ir-
mãos necessitados (da sede e
congregações). As doações po-
derão ser depositadas no baú, na
saída do templo. O clímax de tal
trabalho ocorrerá no culto pelo
“Dia Nacional de Ação de Graças”,
próxima  quarta-feira, às 20 ho-
ras, razão pela qual não haverá
reunião de orações. Esperamos
a participação de toda a igreja.

ATUALIZAÇÃO ROL
A atualização do rol de

membros estará disponível até
hoje depois do culto à noite. A
listagem está em uma das
mesinhas de saída do templo.

CONSELHO
Hoje, depois da Escola Do-

minical na sala da Classe de Ca-
tecúmenos haverá reunião do
Conselho.

retornarão em 25 de dezem-
bro. Hoje, Cantata Natal Per-
feito Louvor; Próximo domin-
go: Cantata pelo Canto Livre;
d) Juniores I: Durante este
período de Cantatas e escala
de férias, permanecerão com
seus pais no templo; e)
Cantata de Natal: Chegou o
dia da nossa tão esperada
Cantata de Natal. Haverá en-
saio geral após a Escola Do-
minical, e somente participa-
rão da cantata as crianças que
foram assíduas aos ensaios;
f) Camiseta do Perfeito Lou-
vor: O pagamento da camise-
ta poderá ser feito com a
Cláudia Soares. O valor será
de R$ 20,00 por corista; g)
Queridos Pais: Para o salu-
tar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos pe-
queninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias
para participarem das ativida-
des 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 Domi-

nical do dia 11/12: Classe I –
Sônia; Classe II – Presb.
Pedro; Classe III – Presb.
Sóstenes; Classe IV – Rev.
Jefferson; Classe de Jovens -
Rev. Alexandro; Adolescentes
– Vanessa.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

NOVOS MEMBROS
Hoje, no culto à noite será

profissão de fé e batismo do
Ígor Jeferson Belo Costa. Pro-
fissão de fé: Bárbara
Rodrigues Machado, Guilher-
me Augusto Rios de
Cerqueira, Juliana Medeiros de
Souza, Levi Eliézer da Rocha
Travassos, Pedro Teixeira
Caires, Vinícius Comaccio
Honorato de Oliveira. Acolhi-
mento de novos membros: o
casal, Lucas de Oliveira Alves
e Deborah Raquel Viégas de
Oliveira Alves e seu filhinho,
Heitor. Dona Valdenice
Monteiro dos Santos. A estes
queridos as nossas boas vindas
seguidas de súplicas ao Reden-
tor, a fim de que sejam uma bên-
ção na 2ª IPT e a nossa igreja
seja bênção em suas vidas.

AOS SECRETÁRIOS E
TESOUREIROS

Os secretários e tesoureiros
de todas as sociedades internas,
ano de 2016, deverão entregar
os livros de atas e da tesoura-
ria de suas respectivas socieda-
des na Secretaria da igreja ou
ao Rev. Jefferson até o próxi-
mo domingo para serem exa-
minados pelo Conselho.

COMISSÃO DE EXAME DE
LIVROS

A Comissão de exame de li-
vros da tesouraria e atas das
sociedades internas de 2016 é
composta pelos seguintes ir-
mãos: Presb. Natanael Macha-
do e Presb. Marcus Kleber.

dia 11/12. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
106, Breve Catecismo: Sexta
Petição; Classe dos Jovens, Li-
ção 1; Classe de Adolescentes,
Lição 6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sandro; Próxi-

mo domingo: Presb. Sóstenes.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e

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

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Fernando;

Próximo domingo: Marta e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu,

Claudennes, Douglas, Moisés C.
e Emanoel; Próxima semana:
Jorge, Robson, Tiago, William e
Antônio B.

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosana; Pró-

ximo domingo: Rozadália e
Lenir Teixeira.
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No mês de dezembro, as lojas já
preanunciam, famílias e igrejas se
preparam para celebrar o Natal. É
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sobre o lugar onde estava o Menino
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ria compôs um cântico que começa
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nhor, e o meu espírito se alegrou
em Deus, meu Salvador” (Lucas
1:46-47). Lucas, o médico-
evangelista, registra um fato curio-
so: a criança que Isabel esperava
estremeceu de alegria dentro de seu
ventre quando Maria, já grávida, foi
visitá-la (Lucas 1:39-45).
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gria interior. Alegria de espírito. Ale-
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todo o ser. Alegria para pobres e
ricos, para negros e brancos, para
enfermos e robustos, mas apenas
para os que creem. Alegria da sal-
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gria da segurança eterna. Alegria
para o ano todo. Alegria para quem
entende que Jesus veio buscar e
salvar o que se havia perdido. Para
quem há pouco gritava desespera-
damente: “Quem me livrará do
corpo desta morte?” (Romanos
7:24) ou “Elevo os olhos para os
montes: de onde virá socorro?”
(Salmo 121:1). Esta é a mensagem
do Natal.

“Porque o SENHOR consolará a Sião, e consolará a todos os seus
lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden e a sua
solidão, como o jardim do SENHOR; gozo e alegria se acharão
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“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, Filha da
Dona Mari lene; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Arsolina, esposa
do Sr. Alceu; dona Edmeia
(3568-7853), avó do Diác.
Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Ander-
son; dona Maria Grippe
(3353-5520); dona Marilene,
mãe da Josiane e da Josilene;
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