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Pastoral

A definição de ano novo é o mo-
mento em que um novo ano civil
começa e quando um novo calen-
dário anual é iniciado. A virada de
ano não significa que tudo vai mu-
dar como num passe de mágica.
As coisas continuam como estão.
As mesmas pessoas, lugares, frus-
trações e realizações, provações e
vitórias, tentações e etc.

Há pessoas que mistificam a vi-
rada de ano. Fazem promessas
que provavelmente não terão con-
dições de cumprir. São propósitos
do tipo: vou emagrecer, cuidar
melhor da minha saúde mental e
física, parar de fumar e beber, pa-
rar de mentir, de roubar, perdoar
alguém que guardo ressentimen-
to há muitos anos, enfim vou ser
uma pessoa melhor. Há outros que
firmam propósitos materiais, hu-
manamente inatingíveis e por meio
da barganha recorrem a alguma
divindade para realiza-los. O fato
é, a virada do ano evoca muitas
expectativas e esperanças de dias
mais felizes e melhores.

No capítulo nono do livro de
Atos dos Apóstolos, Saulo não
estava em uma virada de ano,
mas passou por um momento de-
cisivo em sua vida. Tudo muda-
ria, a partir daquele evento.

Ano Novo

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO

a) Convite: Apocalipse 4:11
b) Hino Congregacional n° 28
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 148:1-14
e) Quarteto Devoção (2 Cânticos)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Efésios 1:5-7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Quarteto Devoção (2 Cânticos)

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Moisés Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Colossenses 3:1-
17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional n° 186
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: Num Dia Lindo

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-

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

POSLÚDIO

Saulo “respirava ameaças”
(Atos 9:1), ou seja, o oxigênio
da vida de Saulo era perseguir e
eliminar os seguidores do Cami-
nho, os cristãos.

Mas saindo pela estrada de Da-
masco algo imprevisível aconte-
ceu: “subitamente uma luz do
céu brilhou ao seu redor,
Saulo, Saulo, por que me
persegues?” (Atos 9:3-4). A
partir daí a vida de Saulo mudou
radicalmente. Paulo teve sua vida
transformada não por uma mu-
dança de calendário, mas uma
mudança radical de vida
provocada pelo Senhor da glória,
Cristo Jesus.

Como cristãos não mistifica-
mos o ano novo. Não atribuímos
aos anos que se iniciam como “o
ano da vitória”, o “ano da conquis-
ta”, o “ano da bênção”, e
triunfalismos semelhantes. Não há
nada místico e sobrenatural no ano
novo. No entanto, o novo ano
marca a renovação dos propósi-
tos, a ponderação salutar e
edificante da vida cristã. Que Deus
nos ajude neste ano que já se ini-
ciou a cumprirmos a Sua vontade
que é boa, agradável e perfeita.

“Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o
que te convém fazer” (Atos 9:6)

Aniversariantes da Semana
02/01 William Alves de Araujo ....................................................... 99964-1773
02/01 Liane Rezende Nery ............................................................ 99974-9024
03/01 Francisca Maria Silva dos Santos ......................................... 99912-0497
03/01 Juliana Cavalcante Borges ................................................... 99370-1416
04/01 Gustavo Manso Marques ........................................................ 3491-3641
04/01 Ana Paula da Rocha Travassos ............................................ 98149-9332
07/01 Ana Paula Fernandes Porto .................................................. 98104-1152

da Dona Marilene; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Na-
tanael; dona Arsolina, es-
posa do Sr. Alceu; dona
Edmeia (3568-7853), avó
do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Ma-
ria Grippe (3353-5520);
dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr.
Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domin-
gos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854);
Lília e Sr. Jomar, respecti-
vamente, irmã e pai da Drª.
Leila; Patrícia Vieira (3032-
5164); Rev. Benon (3352-
1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. An-
tônio Gomes, pai da Hélia,
Sr. José Antônio, pai da
Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).
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SEMANA DE ORAÇÕES
A partir de amanhã, às 20

horas, iniciaremos a sema-
na Mundial de Orações. A Se-
mana Mundial de Orações
acontecerá da seguinte ma-
neira: Segunda-feira, às
20 horas, SAF; Terça-fei-
ra, às 20 horas, UPH; Quar-
ta-feira, às 20 horas, UMP/
UPA; Quinta-feira, às 20
horas; Junta Diaconal e,
Sexta-feira, às 20 horas,
Coral Cantares. Vamos to-
dos participar.

SANTA CEIA
Hoje, 1° domingo do mês

haverá a Santa Ceia do Se-
nhor. Vamos participar com
alegria, gratidão e devoção.

FÉRIAS EM JANEIRO
O mês de janeiro é um

mês atípico em relação aos
outros meses do ano, pois,
muitas pessoas gozam fé-
rias. Em decorrência de tal

fato, os trabalhos de nossa
igreja sofrem uma leve ar-
refecida. No entanto, as ati-
vidades regulares se-
guem o seu curso. Vamos
continuar orando em favor
das viagens de nossos ir-
mãos e pelos trabalhos de
nossa igreja.

REV. JEFFERSON
De hoje até o dia 18 de

janeiro, o pastor titular, Rev.
Jefferson, desfrutará de jus-
tas, necessárias e merecidas
férias. Oremos pela recom-
posição das forças físicas,
emocionais e espirituais do
nosso pastor.

PASTORADO
Durante as férias de pas-

tor titular, o pastorado da 2ª
IPT, a convite do Rev.
Jefferson, está sob a respon-
sabilidade do Rev. Alexan-
dro, conforme preceitua o
Art. 33, § 2° da CI/IPB.

LEMA PARA 2017
UMA IGREJA CENTRADA NO EVANGELHO DE CRISTO

Evangelizar e Discipular

das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é
muito importante as crian-
ças portarem Bíblias para
participarem das atividades
do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de
suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de
pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Do-

minical do próximo domin-
go: Classe I – Wesley;
Classe II – Sônia; Classes
III e IV  – Rev. Alexandro;
Classe de Jovens – Presb.
Cícero; Adolescentes –
Hugo.

LIÇÕES
Lições da Escola Domini-

cal do próximo domingo:
Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Lição 2; Clas-
se de Jovens, Lição 5; Clas-
se de Adolescentes, Lição 10.

PREGADORES
Hoje e próximo domin-

go: Rev. Alexandro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo

domingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo

domingo: Atos de Louvor.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Fernando;

Próximo domingo: Marta
e Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu,

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

CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia;

Próximo domingo: Rosân-
gela e Conceni.

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



REVISTAS
As novas revistas das

Classes I, II, III e V estão à
disposição com as secretá-
rias da Escola Dominical.

ESCALA PROFESSORES
A nova escala de profes-

sores está afixada em um
dos murais do Salão Soci-
al. Esta escala é indicativa.
A definitiva será a do Bo-
letim.

POSSE EV. CRISTIANO
Hoje, no culto à noite, o

Rev. Jefferson será o men-
sageiro, ministrará a Ceia do
Senhor e dará posse ao Ev.
Cristiano para o trabalho
junto a 4ª Congregação da
2ª IPT em Águas Lindas de
Goiás em 2017.

INDICAÇÃO
DE LITERATURA

Em Um Coração Inaba-
lável, pela Editora Fiel,
Elyse Fitzpatrick indaga:
Você já imaginou o que sig-
nifica ter um coração inaba-
lável? Talvez, creia que Deus

o esteja consolando, porém
quer saber mais.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 146: Qual é o

décimo mandamento? Res-
posta: O décimo manda-
mento é: “Não cobiçarás
a casa do teu próximo,
não desejarás a sua mu-
lher, nem o seu servo,
nem a sua serva, nem o
seu boi, nem o seu ju-
mento, nem coisa alguma
que lhe pertença”. Refe-
rências: Êxodo 20:17.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um mi-

nistério com mensagens
curtas e muito edificantes.
É um ministério de evange-
lização e aconselhamento
que funciona 24 horas por
dia. Vamos divulgar este tra-
balho. Os cartões estão em
uma das mesinhas na saída
do nosso templo. Disque
paz, 3354-1313.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Solicitamos ao dizimistas

que confirmem seus nomes
na lista fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às

20 horas, será ministrado
mais um estudo da série: A
Fé que Agrada a Deus, pelo
Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às

20h30, a reunião de orações
será conduzida pela UMP/UPA.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Está

de férias. Retornará às suas
atividades no início de feve-
reiro; b) Escalas: BERÇÁ-
RIO – Hoje: Noraci Bastos e
Karine Matos; Próximo do-
mingo: Lilian Lima e Silvana
Pereira; MATERNAL 1 e 2,
Hoje (manhã e noite): Olívia
e Odara Cieslak; Próximo
domingo (manhã e noite):
Kamila Santiago e Kataryne
Araújo. Observação: Queri-
dos professores, se por al-
gum motivo não puderem

cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avisem com ante-
cedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Infantil: Hoje
para crianças de 4 a 8 anos
na sala do culto mirim, Diri-
gente responsável: Rayane;
d) Escola Dominical: Hoje
classe única para as classes
do Jardim ao Primário 2, na
sala do Culto Mirim. Respon-
sável: Rayane; e) Classe do
Intermediário assistirá
aula na sala dos Adolescen-
tes; f) Juniores I: Durante
este período de escala de
férias permanecerão com
seus pais no templo; g)
Camiseta do Perfeito
Louvor: O pagamento da ca-
miseta poderá ser feito com
a Cláudia Soares. O valor
será de R$ 20,00 por coris-
ta; h) Férias Ev. Ana Eliza:
Durante as férias da Ev. Ana
Eliza, a responsável pela Co-
ordenação dos trabalhos do
Departamento Infantil será
a estudante de missões:
Rayane; i) Queridos Pais:
Para o salutar andamento
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Eliza, a responsável pela Co-
ordenação dos trabalhos do
Departamento Infantil será
a estudante de missões:
Rayane; i) Queridos Pais:
Para o salutar andamento



Pastoral

A definição de ano novo é o mo-
mento em que um novo ano civil
começa e quando um novo calen-
dário anual é iniciado. A virada de
ano não significa que tudo vai mu-
dar como num passe de mágica.
As coisas continuam como estão.
As mesmas pessoas, lugares, frus-
trações e realizações, provações e
vitórias, tentações e etc.

Há pessoas que mistificam a vi-
rada de ano. Fazem promessas
que provavelmente não terão con-
dições de cumprir. São propósitos
do tipo: vou emagrecer, cuidar
melhor da minha saúde mental e
física, parar de fumar e beber, pa-
rar de mentir, de roubar, perdoar
alguém que guardo ressentimen-
to há muitos anos, enfim vou ser
uma pessoa melhor. Há outros que
firmam propósitos materiais, hu-
manamente inatingíveis e por meio
da barganha recorrem a alguma
divindade para realiza-los. O fato
é, a virada do ano evoca muitas
expectativas e esperanças de dias
mais felizes e melhores.

No capítulo nono do livro de
Atos dos Apóstolos, Saulo não
estava em uma virada de ano,
mas passou por um momento de-
cisivo em sua vida. Tudo muda-
ria, a partir daquele evento.

Ano Novo

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO

a) Convite: Apocalipse 4:11
b) Hino Congregacional n° 28
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 148:1-14
e) Quarteto Devoção (2 Cânticos)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Efésios 1:5-7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Quarteto Devoção (2 Cânticos)

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Moisés Couto

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Colossenses 3:1-
17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional n° 186
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: Num Dia Lindo

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-

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

POSLÚDIO

Saulo “respirava ameaças”
(Atos 9:1), ou seja, o oxigênio
da vida de Saulo era perseguir e
eliminar os seguidores do Cami-
nho, os cristãos.

Mas saindo pela estrada de Da-
masco algo imprevisível aconte-
ceu: “subitamente uma luz do
céu brilhou ao seu redor,
Saulo, Saulo, por que me
persegues?” (Atos 9:3-4). A
partir daí a vida de Saulo mudou
radicalmente. Paulo teve sua vida
transformada não por uma mu-
dança de calendário, mas uma
mudança radical de vida
provocada pelo Senhor da glória,
Cristo Jesus.

Como cristãos não mistifica-
mos o ano novo. Não atribuímos
aos anos que se iniciam como “o
ano da vitória”, o “ano da conquis-
ta”, o “ano da bênção”, e
triunfalismos semelhantes. Não há
nada místico e sobrenatural no ano
novo. No entanto, o novo ano
marca a renovação dos propósi-
tos, a ponderação salutar e
edificante da vida cristã. Que Deus
nos ajude neste ano que já se ini-
ciou a cumprirmos a Sua vontade
que é boa, agradável e perfeita.

“Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o
que te convém fazer” (Atos 9:6)

Aniversariantes da Semana
02/01 William Alves de Araujo ....................................................... 99964-1773
02/01 Liane Rezende Nery ............................................................ 99974-9024
03/01 Francisca Maria Silva dos Santos ......................................... 99912-0497
03/01 Juliana Cavalcante Borges ................................................... 99370-1416
04/01 Gustavo Manso Marques ........................................................ 3491-3641
04/01 Ana Paula da Rocha Travassos ............................................ 98149-9332
07/01 Ana Paula Fernandes Porto .................................................. 98104-1152

da Dona Marilene; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Na-
tanael; dona Arsolina, es-
posa do Sr. Alceu; dona
Edmeia (3568-7853), avó
do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Ma-
ria Grippe (3353-5520);
dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr.
Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domin-
gos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854);
Lília e Sr. Jomar, respecti-
vamente, irmã e pai da Drª.
Leila; Patrícia Vieira (3032-
5164); Rev. Benon (3352-
1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. An-
tônio Gomes, pai da Hélia,
Sr. José Antônio, pai da
Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).

SEMANA DE ORAÇÕES
A partir de amanhã, às 20

horas, iniciaremos a sema-
na Mundial de Orações. A Se-
mana Mundial de Orações
acontecerá da seguinte ma-
neira: Segunda-feira, às
20 horas, SAF; Terça-fei-
ra, às 20 horas, UPH; Quar-
ta-feira, às 20 horas, UMP/
UPA; Quinta-feira, às 20
horas; Junta Diaconal e,
Sexta-feira, às 20 horas,
Coral Cantares. Vamos to-
dos participar.

SANTA CEIA
Hoje, 1° domingo do mês

haverá a Santa Ceia do Se-
nhor. Vamos participar com
alegria, gratidão e devoção.

FÉRIAS EM JANEIRO
O mês de janeiro é um

mês atípico em relação aos
outros meses do ano, pois,
muitas pessoas gozam fé-
rias. Em decorrência de tal

fato, os trabalhos de nossa
igreja sofrem uma leve ar-
refecida. No entanto, as ati-
vidades regulares se-
guem o seu curso. Vamos
continuar orando em favor
das viagens de nossos ir-
mãos e pelos trabalhos de
nossa igreja.

REV. JEFFERSON
De hoje até o dia 18 de

janeiro, o pastor titular, Rev.
Jefferson, desfrutará de jus-
tas, necessárias e merecidas
férias. Oremos pela recom-
posição das forças físicas,
emocionais e espirituais do
nosso pastor.

PASTORADO
Durante as férias de pas-

tor titular, o pastorado da 2ª
IPT, a convite do Rev.
Jefferson, está sob a respon-
sabilidade do Rev. Alexan-
dro, conforme preceitua o
Art. 33, § 2° da CI/IPB.

LEMA PARA 2017
UMA IGREJA CENTRADA NO EVANGELHO DE CRISTO

Evangelizar e Discipular

das aulas e o eficiente apren-
dizado dos pequeninos é
muito importante as crian-
ças portarem Bíblias para
participarem das atividades
do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de
suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de
pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Do-

minical do próximo domin-
go: Classe I – Wesley;
Classe II – Sônia; Classes
III e IV  – Rev. Alexandro;
Classe de Jovens – Presb.
Cícero; Adolescentes –
Hugo.

LIÇÕES
Lições da Escola Domini-

cal do próximo domingo:
Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Lição 2; Clas-
se de Jovens, Lição 5; Clas-
se de Adolescentes, Lição 10.

PREGADORES
Hoje e próximo domin-

go: Rev. Alexandro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo

domingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo

domingo: Atos de Louvor.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Fernando;

Próximo domingo: Marta
e Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu,

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

CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia;

Próximo domingo: Rosân-
gela e Conceni.

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
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