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Pastoral

Igreja – Fé Reformada
(Parte II)
Apesar de nos últimos f u n d a anos haver um interesse pela mentalista
Fé Reformada, falta-nos a a n t i g o :
propagação de igrejas saudá- legalismo que confunde
veis. Por incrível que pareça, moralidade com a palavra de
carece ao movimento evan- salvação, rejeição e não transgélico brasileiro, especial- formação da cultura, ativismo
mente de tradição reforma- que torna o culto um serviço,
da, igrejas que sejam mode- promoção de uma pregação
los, que sejam de fato faróis piedosa de autoajuda, goverem meio às trevas que
no
eclesiástico
cercam a nossa sociecentrado numa supos“Por incrível
dade, cada vez mais que pareça, ta autoridade pastoembrutecida, violenta
ral ou em algum concarece ao
e amoral.
ceito humanístico de
movimento
Porém, ainda diverdemocracia, etc.
evangélico
sos pastores e igrejas
Por isso, o grande
brasileiro,
que se identificam especialmente desafio que se impõe
com a mensagem da de tradição aos pastores evangéReforma, na verdade, reformada,...” licos e especialmenacrescentam “Os Cinte àqueles que se
co Pontos do Calvinismo” à identificam com a Fé Reforsua pregação e ensino, mada, é trabalhar com seriedesconectando esses temas dade pelo florescimento de
soteriológicos de todo igrejas saudáveis, comunidaarcabouço da Teologia Refor- de da Palavra e dos sacramada.
mentos.
Portanto, salvo exceções
Extraído e Adaptado da
pontuais, ao mesmo tempo
Revista Fé para hoje:
em que se apresentam como
A necessidade de
reformadas, estas mesmas
Igrejas saudáveis, Franklin
Ferreira, 2012.
igrejas reproduzem o molde

CEIA
DO SENHOR
Próximo domingo. “Fazei isto
em memória de mim”.

REUNIÃO
Culto de Louvor
Próximo domingo, após o
PRELÚDIO
Culto
a Junta Diaconal se reunirá na Sala da Classe II. Todos
ADORAÇÃO
os
estão 147:1-2
convocados.
a) diáconos
Convite: Salmo
b) Hino Congregacional nº 4

c) Oração ANA
PROJETO
d) ALeitura
Salmosexta-fei146:1-10
partirBíblica:
da próxima
e) Hino Congregacional nº 74
ra, as Reuniões de Orações do
Projeto
Ana acontecerão todas
CONTRIÇÃO
a)
Leitura
Bíblica, em
as sextas-feiras,
às Uníssono:
16 horas,
Salmo
33:18
na Sala do Conselho.

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola DomiSou dizimista
nical, os plenários das Sociedades
porque...para início
Internas reunir-se-ão
b) Momentos de Orações Silenciosas
das• Participo
atividadesdas
de bênçãos
2017. A de
UMP,
c) Oração Audível de Confissão
na Sala
da(Malaquias
Mocidade,3:10-11)
a UPA, em PLANO DE AÇÃO
Deus
sua Sala, a SAF, na Sala da Classe
O Plano de Ação 2017 está
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Kainós
I e•aDeus
UPH,éna
Salade
datudo
Classe
II. A disponível
em uma
das
dono
(Salausência
dos
sócios
gera
prejuímesinhas
da
saída
do
templo.
mo 24:1)
CONSAGRAÇÃO
zos de quorum e implementações Um
exemplar
por família.
a) Oração
de Gratidão:
das• deliberações.
Tudo vem das mãos de
Diác. Claudennes
Deus (2º Crônicas 29:14)
PLANTÃO
PASTORAIS
CORAL CANTARES
Nesta semaa) Saudação aos Visitantes
“Cantarei
ao
Senhor,
por• Obedeço a Deus (Atos
na:
Elizeu, Moisés
b) Reforço
de Avisos do Boletim
quanto
me tem feito muito C.,
5:29)
Emanoel,
bem” (Salmo 13:6). As inscri- Claudennes
EDIFICAÇÃO
e
a) Leitura Bíblica:
ções
para
o
Coral
Cantares
es• Deus supre minhas necesDouglas;
Próxi-Gênesis 15:1-21
b) Oração Preparatória
tão abertas.
Se você deseja
ser- ma
sidades (Filipenses
4:19)
semana: Jorge,
William, Anc) Mensagem:
Rev. Jefferson
vir ao Senhor nesse ministério, tônio
B.,
Robson
e
Tiago.
d) Hino Congregacional n° 97
procure Solicitamos
a Sílvia ou Joselita
ao e faça
CONCLUSÃO
já sua inscrição.
Próximo
dizimistas
que sába- CLASSE
CASAIS
a) Oração Final (Intercessão Aniseus nomes
do,confirmem
às 17h30 haverá
ensaio.
Somos
conhecedores dos
versariantes Conjugais)
na lista fixada no mural
males
e lutas que
a família crisb) Impetração
da Bênção
do Salão Social,
CONSELHO
tã
enfrentado
em nosso
c) tem
Amém
Tríplice
semanalmente.
Próxima
sexta-feira, às 20 tempo. Com vistas a edificação
horas, em sua sala, haverá reu- ePOSLÚDIO
orientação bíblica dos casais
nião do Conselho. Todos os se- da 2ª IPT, estão abertas as insda Semana
nhores pastoresAniversariantes
e presbíteros crições
para a Classe de Ca29/01
Geovani
Resende
Faria
........................................................
99955-6969
estão
convocados.
sais. A prioridade serão
os Jo30/01 Cícero Celso de Sousa ........................................................
99970-1848
31/01 Kleber da Silva Cavalcante ....................................................
vens Casais, com até3435-6408
7 anos
31/01 Bianca
Vasconcelos Benevides ............................................. 98434-5512
REUNIÃO
OBREIROS
de matrimônio. Em breve
abri01/02 Isabelle Louzada de Araújo .................................................
98100-0195
A reunião
obreiros
foi adia04/02
Hugo de
Teixeira
Vasconcellos
..................................................
98137-6568
remos mais vagas para
os deArthur
da Cunha
Carvalho ........................................ 3333-0145
da04/02
para 14
de Amorim
fevereiro
de 2017.
mais casais da igreja. As aulas

começarão no próximo domingo.
FEMOTAN
De 25 a 28 de fevereiro de 2017, no
Recanto Cristão Riacho Doce, será realizado o Acampamento da Femotan. O valor da inscrição é R$
210,00 por acampante. A 2ª
IPT pagará R$ 90,00 de cada
inscrição. Dúvidas ou mais informações, falar com Hugo
Ferreira.
INDICAÇÃO DE
LITERATURA
Em Integridade
Apesar De Tudo, o
Rev. Daniel Santos,
ensina os leitores o
estudo intuitivo do
Livro de Jó.
CATECÚMENOS
As matrículas para a Classe de Catecúmenos estão
abertas e poderão ser efetivadas com as secretárias da
Escola Dominical. Os irmãos
que pretendem professar a fé

e que são oriundos de outra
denominação devem participar. As aulas começarão na
primeira quinzena de fevereiro.
OFICIAIS
Conforme nosso Plano de
Ação, em 11 de fevereiro, a partir das 20 horas, no Salão Branco, haverá o Jantar de Confraternização dos Oficiais da Igreja
juntamente com suas esposas
e filhos.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações será
conduzido pela irmã Rosângela.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito
Louvor: Está de
férias. Retornará
às suas no próximo final de semana; b) Escalas: B E R Ç Á R I O – H o j e :
Karine Bastos e Noraci Bastos;
Próximo domingo: Priscila e
Wesdna Barros; MATERNAL 1 e
2 Hoje (manhã e noite): Kamila
Santiago e Kataryne Araújo;
Próximo domingo (manhã e

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, será
ministrado mais um estudo da série, A Fé
que Agrada a Deus: os pais de Moisés
e a fé que contagia, sob a ministração
do Rev. Jefferson.

noite): Olívia e Odara Cieslak.
Observação: Queridos professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avisem com antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças;
c) Culto Infantil: Hoje para
crianças de 4 a 8 anos na sala
do Culto Mirim, Dirigente responsável: Ev. Ana Eliza; d) Escola Dominical: Hoje Classe
Única para as classes do Jardim ao Primário 2, na sala do
Culto Mirim. Responsável: Diac.
Emanuel Araújo; e) Classe do
Intermediário assistirá aula na
Sala dos Adolescentes; f )
Juniores I: Durante este período de escala de férias permanecerão com seus pais no templo; g) Camiseta do Perfeito
Louvor: O pagamento da camiseta poderá ser feito com a
Cláudia Soares. O valor será de
R$ 20,00 por corista; h) Classe Especial: No próximo domingo, após a abertura da Escola Dominical, haverá uma aula
especial com os professores do

Jardim ao Intermediário na sala
do culto mirim, pedimos a presença de todos os professores;
i) Queridos Pais: Para o salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos pequeninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias
para participarem das atividades 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 Dominical do próximo domingo, 05/
02: Classe I – Presb. Paulo;
Classe II – Presb. Kleber; Classe III - Presb. Pedro; Classe
IV – Marcus Kleber; Classe de
Casais - Rev. Jefferson; Classe de Jovens – Wesley; Classe de Adolescentes – Hugo.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 05/01: Classes de Adultos: Classes I, II, III

CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 150: São todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas
em si mesmas à vista de Deus? RESPOSTA: Todas as transgressões da lei de Deus
não são igualmente odiosas; mas alguns
pecados em si mesmo, e em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais
odiosos à vista de Deus do que outros. REFERÊNCIAS: Esdras
9:14; Salmo 78:17, 32 e 56 e Hebreus 2:2-3.

e IV – Lição 06;
Classe de CaPastoral
sais – Lição 1; Classe de Jovens
– Lição 9; Classe de Adolescentes – Lição 12.
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Igreja – Fé Reformada
(Parte II)

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 147:1-2
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
e) Hino Congregacional nº 74

Sou dizimista
porque...
• Participo das bênçãos de
Deus (Malaquias 3:10-11)
• Deus é dono de tudo (Salmo 24:1)
• Tudo vem das mãos de
Deus (2º Crônicas 29:14)
• Obedeço a Deus (Atos
5:29)
• Deus supre minhas necessidades (Filipenses 4:19)
Solicitamos ao
dizimistas que
confirmem seus nomes
na lista fixada no mural
do Salão Social,
semanalmente.

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 33:18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Claudennes
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Gênesis 15:1-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional n° 97
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
29/01
30/01
31/01
31/01
01/02
04/02
04/02

Geovani Resende Faria ........................................................ 99955-6969
Cícero Celso de Sousa ........................................................ 99970-1848
Kleber da Silva Cavalcante .................................................... 3435-6408
Bianca Vasconcelos Benevides ............................................. 98434-5512
Isabelle Louzada de Araújo ................................................. 98100-0195
Hugo Teixeira Vasconcellos .................................................. 98137-6568
Arthur Amorim da Cunha Carvalho ........................................ 3333-0145

