Nº 1.456 – 18 de junho de 2017

Pastoral

A supremacia do poder de Cristo
“E, despojando os principados e as potestades, publicamente os
expôs ao desprezo, triunfando deles na Cruz” (Colossenses 2:15)
Crentes em Cristo, cujo conhe- duas forças iguais, o bem e o mal.
cimento a respeito da obra do Re- Pelo contrário a Bíblia nos afirma
dentor é limitada e sofrível, imagi- categoricamente: “Por sua mornam que há uma espécie de dualismo te, destruiu aquele que tem o
cósmico sendo travado nesse exa- poder da morte, a saber, o diato momento. Segundo R. N. bo” (Hebreus 2:14b); “tragada
Champlin: “o dualismo é algum sis- foi a morte pela vitória. Onde
tema que afirma a existência de está, ó morte, a tua vitória?
duas forças opostas, a boa e a má, Onde está ó morte, o teu aguie que uma delas jamais destruirá a lhão?” (1ª Coríntios 15:54b-55).
outra, de tal modo que sempre exis- A orientação Bíblica em relação a
tirão”. Esse sofisma, mentira satanás é que precisamos ser sótravestida de verdade, tem
brios, vigiar e resisti-lo
“A guerra
provocado estrago teológi(1ª Pedro 5:8 e Tiago
co na vida de muitas ove- espiritual pela 4:7). Não precisamos fiverdade é
lhas. Prega-se que Satanás
car obcecados por sua
temporal.
tem poder e autonomia
obra de destruição.
para destruir crentes de- O seu desfecho
A Palavra de Deus em
se dará na
savisados.
Colossenses 2:15 nos
consumação”
Há cristãos que contraensina que Cristo triuníram uma verdadeira
fou dos principados e
“esquizofrenia espiritual” combaten- potestades na cruz, portanto, não
do demônios da enfermidade, da precisamos ter medo do diabo e
crise financeira, da crise na de suas artimanhas. A guerra esafetividade e nos relacionamentos, piritual pela verdade é temporal.
da depressão, etc. No final das con- O seu desfecho se dará na contas perderam o referencial da su- sumação. Que Deus nos conceda
premacia do poder de Cristo. Há uma a graça de confiarmos na supresuper ênfase absolutamente desne- macia do poder de Cristo. Como
cessária da obra maligna. Os pro- crentes presbiterianos acreditapagandistas desse erro teológico mos: “todas as coisas cooperam
promovem um verdadeiro desserviço para o bem daquele que ama a
ao reino de Deus.
Deus, daqueles que são chamaPelas Escrituras somos informa- dos segundo o seu propósito”
dos que não há dualismo no senti- (Romanos 8:28).
do estrito da palavra, ou seja, não
há uma guerra interminável entre
Rev. Jefferson Batista Neres

casal, Presb.
e dona GraCultoArgimiro
de Louvor
ça, haverá um culto de ação de grapromovido pela UPH. Toda a
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ANIVERSÁRIO UPH
do templo às 19h40.
Desde
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_________________ontem
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_______________________comemo__________________________ porta
a) Convite: Salmo 52:8-9
rando o aniversário da UPH da 2ª
b) Hino Congregacional
nº 32
IPT. O preletor especialmente con- ANIVERSÁRIO
CONGREGAÇÃO
____________________________________________________________________________________________ c) Oração
Próximo sábado, às 19 horas,
vidado é o Rev. Êudes Oaks, pastor
d) dependências
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Salmo
nossa63:11
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Ceilândia – 1ª IPC. Hoje, na Escola gação na Região Administrativa de
Maria-DF, cujo obreiro é o Ev.
Dominical, palestrará para os ho- Santa
CONTRIÇÃO
_________________
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__________________________
______
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será
realizado
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O
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e
a
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O transporte
sairá da porta do tembalhos deste dia.
Atos de Louvor
plo,
pontualmente,
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EDIFICAÇÃO
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CONCLUSÃO
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a) Oração Final
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confirmem seus nomes na lista
c) Amém Tríplice
fixada
no mural
do Salão
Hoje,
depois
da Escola
Domini- ria Aparecida Fernandes Borges,
Social, semanalmente.
cal, em sua sala haverá reunião do Ana
Gabrielle Fernandes Borges
POSLÚDIO
Conselho. Todos os senhores pas- e Júlia Caroline Fernandes
A estes irmãos queridos
tores e presbíterosAniversariantes
estão convoca- Borges.
da Semana
nossas boas vindas.
dos.

Anotações
AGENDA

18/06 Leonardo Alves da Silva ...................................................... 99131-2545
18/06 Elizeu da Silva Couto ........................................................... 98154-9038
ATENDIMENTOS
CULTO
AÇÃO
DE
GRAÇASBorges ...............................................
20/06DE
João
Lucas
Cavalcante
3964-0141
23/06
Lusérgio
Sales ao
de Souza
......................................................
98106-4307
“Rendei
graças
Senhor,
Seguem os horários dos
expedi23/06 Romana de Paula Silva .......................................................... 3355-1270
entes na nossa igreja:
Rev.
porque
é bom,
a sua
24/06 ele
Karen
Silveiraporque
Rodrigues
.....................................................
99182-5458
25/06 Ricardo
Linhares
...................................................
9128-0211
Jefferson, segundas e sextas-feimisericórdia
dura
paraFigueiredo
sempre”
25/06 Euvaldo Campos Teixeira ...................................................... 9975-7754
ras, das 8 às 12 horas; 98533-7674
quartas e
(Salmo
Próxima
25/06136:1).
Jefferson
Carvalhoquinta-feiVeras Vidal ............................................
Teixeira
Caires .........................................................
18 horas;
ra,25/06
às 20Milena
horas,
na residência
do quintas-feiras, das 14 às 98147-3337

Rev. Alexandro, terças às sextasfeiras, das 8 às 12 horas; Ev. Ana
Eliza, terças às sextas-feiras, das
8 às 12 horas; Tesouraria, segundas às sextas-feiras, das 7h30 às
11h30; Secretaria: segundas às
sextas-feiras, das 8 às 13 horas,
de segundas às quintas-feiras, das
14 às 17 horas, e, sextas-feiras das
14 às 16 horas.
PMF 2017
No mês de julho será realizado
mais um Projeto Missionário de Férias – PMF, pela Federação de Mocidade do Presbitério do Distrito Federal – FEMODF. Todos os nossos
jovens estão convidados a participar. A nossa igreja ajudará financeiramente e com doações dos seguintes alimentos: arroz, feijão,
macarrão, óleo, café, farinha de
mandioca e flocão de milho. Os mantimentos serão recolhidos em um baú
na saída do Salão Social. Mais informações com o Hugo Ferreira.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, daremos continuidade a série, Personagens ao
Redor da Cruz: Dois Ladrões E
Seus Respectivos Fins sob a
ministração do Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações
será conduzida pela UCP.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson será o
mensageiro no Culto de Louvor a
Deus pelo aniversário da Igreja
Presbiteriana do Jardim Botânico,
razão pela qual estará ausente dos
trabalhos vespertinos da nossa
igreja.
REV. ALEXANDRO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, o Rev. Alexandro estará na Congregação da 2ª IPT na Região Administrativa em Santa Maria-DF, ministrando o Estudo Bíblico.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Lara.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio após
a Escola Dominical, na
sala do Culto Mirim. b)
Escalas: BERÇÁRIO
(manhã e noite) –
Hoje: Wesdna e Priscila Barros;
Próximo domingo: Silvana Pereira e Lílian Lima; MATERNAL 1
(manhã e noite) – Hoje: Andréia
e Vanessa Cristina; próximo domingo: Jéssika e Gabrielle Couto.
MATERNAL 2 (manhã e noite) –
Hoje: Gisele Honorato e Kataryne
de Araújo; próximo domingo:
Odara e Olívia Cieslak. Observa-

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Lou Priolo escreveu Maridos Perseguindo a Excelência com profundidade bíblica e praticidade. Oferece aos
maridos um modelo bíblico a ser perseguido.

ção: 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, após o momento de
cânticos, na sala do Culto Mirim
para crianças de 3 a 8 anos. Dirigentes responsáveis: Victória
Couto, Beatriz Machado e Marcos Cerqueira; próximo domingo:
Évila Cavalcante e Davi Kishima;
d) 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.

UPA
O Lual que estava
previsto para sexta-feira passada foi adiado
para a próxima sexta-feira, dia 23 às 20 horas. Os interessados em participar devem procurar a diretoria da UPA. Os detalhes
dessa programação serão repassados no grupo da UPA via WhatsApp.
Todos os adolescentes estão convidados a participar.
ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical
de 25/06: Classe I – Presb.
Sandro; Classe II – Wesley; Classe III – Presb. Paulo; Classe IV –
Presb. Pedro; Classe de Jovens –
Presb. Marcus Kleber; Classe de
Adolescentes – Rev. Alexandro.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 167: Como devemos tirar proveito de
nosso Batismo? Resposta: O dever necessário, mas
muito negligenciado, de tirar proveito de nosso Batismo deve ser cumprido por nós durante toda a
nossa vida, especialmente no tempo de tentação,
quando assistimos à administração desse sacramento
a outros, por meio de séria e grata consideração de sua natureza e dos
fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por ele e do voto solene que nele fizemos por meio de
humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, às nossas faltas, e
ao andarmos contrários à graça do Batismo e aos nossos votos; por
crescermos até à certeza do perdão de pecados e de todas as mais
bênçãos a nós seladas por esse sacramento; por fortalecer-nos pela
morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para
mortificação do pecado e a vivificação da graça e por esforçar-nos a
viver pela fé, a ter a nossa conversação em santidade e retidão como
convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a andar em amor
fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Referências: Salmo 22:10-11; Romanos 4:11-12; 1ª Coríntios 1:11; 1ª
Pedro 3:21 e Gálatas 3:26-27.

Pastoral

LIÇÕES
Cláudio e Anderson; Próxima seLições da Escola Dominical do mana: Natan, Antônio B., Douglas,
próximo domingo, 25/06: Classes de Diêgo e Antônio N.
Adultos: Classes I, II, III e IV – Lição 10; Classe de Jovens: Estudos CHAZINHO
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A supremacia do poder de Cristo

Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 52:8-9
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 63:11
e) Coral Cantares

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 84:5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Anderson

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 (1º
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.

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Êudes
b) Hino Congregacional nº 326
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
18/06
18/06
20/06
23/06
23/06
24/06
25/06
25/06
25/06
25/06

Leonardo Alves da Silva ...................................................... 99131-2545
Elizeu da Silva Couto ........................................................... 98154-9038
João Lucas Cavalcante Borges ............................................... 3964-0141
Lusérgio Sales de Souza ...................................................... 98106-4307
Romana de Paula Silva .......................................................... 3355-1270
Karen Silveira Rodrigues ..................................................... 99182-5458
Ricardo Linhares Figueiredo ................................................... 9128-0211
Euvaldo Campos Teixeira ...................................................... 9975-7754
Jefferson Carvalho Veras Vidal ............................................ 98533-7674
Milena Teixeira Caires ......................................................... 98147-3337

