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Pastoral

Adoração centrada em Deus
“Vinde, cantemos ao SENHOR, com júbilo, celebremos o
Rochedo da nossa salvação” (Salmo 95:1)
O Salmo 95, com suas refeO segundo aspecto diz resrências as peregrinações pelo de- peito a nossa postura diante
serto, muito provavelmente foi dEle. As expressões: “com juescrito para a Festa dos bilo; celebremos; ações de
Tabernáculos. Durante essa fes- graças; prostremo-nos; ajota, o povo de Israel se reunia e elhemos;” entre outras que
ficavam instalados em tendas ou aparecem no Salmo, nos moscabanas para relembrar as provi- tram que a nossa postura diansões recebidas por Deus enquan- te de Deus deve ser reverente.
to peregrinavam no deserto. Este É preciso destacar nesse ponto
Salmo é um convite à adoração que, a reverência que prestacoletiva a Deus.
mos a Deus decorre do
“Assim,
Há, basicamente,
conhecimento que tedevemos
duas questões que quemos de quem Ele é.
ro destacar nesse Salmo entender que a
Vale lembrar ainda
que nos ensinam a ado- adoração que que, a reverência devirar a Deus. São elas: coloca Deus em da a Deus não elimina
quem Deus é e qual a evidência visa n o s s a a l e g r i a . P e l o
agradá-lo,
nossa postura diante
contrário, o júbilo é dedEle. Essas duas ques- engrandecê-lo corrente daquilo que
tões se enlaçam ao lon- e proclamá-lo” Deus significa para nós.
go do Salmo. Portanto,
Por postura reverente
a adoração centrada em Deus co- quero dizer que, devemos nos
loca em evidência quem ele é. As postar diante de Deus com graexpressões: “rochedo da nos- tidão, humildade, coração quesa salvação; Deus supremo; brantado e fé obediente. Todas
grande rei”; entre outras em essas coisas são percebidas
todo o Salmo apontam para com uma leitura atenta de todo
quem Deus é. Sua soberania, Sua o Salmo. Dessa forma, somos
providência, Seus atos criadores, convidados e desafiados pelas
enfim, o Salmo nos apresenta Escrituras Sagradas, a cultivar
Deus. Assim, devemos entender uma vida de adoração centrada
que a adoração que coloca Deus em Deus.
em evidência visa agradá-lo,
engrandecê-lo e proclamá-lo.
Rev. Alexandro Luiz Ramos
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CORAL CANTO LIVRE
O Coral Canto Livre começou os
ensaios para a Cantata de Natal. Ainda há possibilidade de novos coristas ingressarem. Os interessados
deverão procurar o Matheus Cavalcante, regente do Coral Canto Livre.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações será conduzida pela
UPA e UMP.

CATECÚMENOS
Daremos início à nova temporada da Classe de Catecúmenos.
Os que desejarem realizar a sua
pública profissão de fé e os irmãos
oriundos de outras denominações
devem participar. As matrículas
poderão ser efetuadas com as
secretárias da Escola Dominical.

EVANGELISMO CORAL
Da próxima quarta-feira até o
dia 11 de setembro, o Coral da
1ª Igreja Presbiteriana de João
Pessoa realizará um trabalho de
evangelização em Brasília. Próxima quinta-feira, dia 7 de setembro será o ponto alto. Os irmãos
interessados em participar deverão procurar o Presb. Sandro para
mais informações.

PINTURA DO TEMPLO
O Conselho decidiu renovar a
pintura interna e externa do Templo, Predinho e suas respectivas
dependências. Essas obras já estão em andamento.

REV. JEFFERSON
O Rev. Jefferson está de licença médica. Oremos por sua recuperação. Na ausência de nosso
pastor, o Rev. Alexandro responderá pelo pastorado da igreja.

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quartafeira, às 20 horas, daremos continuidade a
série, Personagens ao Redor da
Cruz: Pedro e João uma nova
parceria, sob a ministração do
Rev. Alexandro.

SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Ensaio hoje, após
a Escola Dominical, na sala do
Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁ-

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Neste penetrante exame da adoração, Michael Horton
demonstra que há um caminho melhor. Escave abaixo da
superfície de guerras sobre adoração de hoje e redescubra
os fundamentos bíblicos e teológicos para uma compreensão cristã da adoração. Somente então, Horton argumenta, poderemos colocar Cristo de volta ao centro e restaurar
nossa unidade como povo de Deus na presença de Deus.

RIO (manhã e noite): Hoje:
Silvana Pereira e Líllian Lima; Próximo domingo: Noraci Matos e
Karine Bastos; MATERNAL I (manhã e noite): Hoje: Vanessa e Andréia Cristina; Próximo domingo:
Jéssika e Gabriele Couto; MATERNAL II (manhã e noite): Hoje:
Odara Cieslak e Kataryne Araújo; Próximo domingo: Olívia
Cieslak e Juliana Medeiros. 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
Mirim: Hoje, após o momento de
cânticos, na sala do Culto Mirim,
para crianças de 4 a 11 anos. Dirigente responsável: Ev. Ana
Eliza; Próximo domingo: Culto Infantil para crianças de 4 a 8 anos.
Dirigentes: Victória Couto e
Beatriz Machado; d) Escola Dominical – Classe Única, hoje:
(4 a 11 anos) Ev. Ana Eliza, Lição
especial: Gratidão; e) Atenção
– Professores Escola Dominical: Queridos, no próximo domingo retornaremos as aulas em
classes separadas. Por gentileza

a solicitação de material a ser
usado neste quadrimestre deverá ser feita até hoje, na sala da
Coordenação com a Ev. Ana Eliza,
Tina ou Érica Araújo; f) 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.
ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical de 10/09: Classe I – Presb.
Pedro; Classe II – Presb. Cícero;
Classe III – Fabrício; Classe IV
– Wesley; Classe de Jovens:
Presb. Paulo; Classe de Adolescentes: Rev. Alexandro.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 10/09: Classes de Adultos: Classes I, II, III
e IV – Lição 5; Classe de Jo-

CATECISMO MAIOR
Pergunta 178: O que é oração? Resposta: Oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus,
em nome de Cristo e com o auxílio de seu Espírito, e
com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Referências:
Salmo 62:8; João 16:23-24; Romanos 8:26; Daniel
9:4; Filipenses 4:6.

vens: Estudos no Breve Pastoral
Cate- PLANTÃO
Nesta semana: Robcismo – Cristo o Redentor –
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10.
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Moisés C., Elizeu, William e Natan.
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conhecimento que tedona Edmeia
(3568-7853),
devemos
duas questões que quemos de
quem Ele é.avó
Diác.
Ferreira;
dona
MaaMoisés
EQUIPES
CÂNTICOS
ro destacarDE
nesse
Salmo entenderdoque
Vale
lembrar
ainda
ria
Grippe
(3353-5520);
dona
adoração que que, a reverência deviquePróximo
nos ensinam
a ado-Kainós.
domingo:
Marilene,
da Josiane
e da
em damãe
rar a Deus. São elas: coloca Deus
a Deus
não elimina
Josilene;
visa dona
quem Deus é e qual a evidência
n o s sMarluce,
a a l e g r iesposa
a . P edo
lo
SONOPLASTIA
Sr.
Takeo
(3526-1268);
dona
agradá-lo,
nossa
postura diante
contrário, o júbilo é deHoje: Diác. Júlio e Presb. RobNeuza, mãe
do Diác.daquilo
William eque
PadEle. Essas duas ques- engrandecê-lo
corrente
son; Próximo domingo: Leonartões se enlaçam ao lon- e proclamá-lo”
Deus significa
para
nós.
trícia (3044-6996);
dona
Sônia,
do
Diác.
Ângelo.
go edo
Salmo.
Portanto,
reverente
irmã do Por
Sr. postura
Domingos;
dona
a adoração centrada em Deus co- Terezinha
quero dizerQueiroz;
que, devemos
Lília e nos
Sr.
RECEPCIONISTAS
loca em evidência quem ele é. As Jomar,
postar respectivamente,
diante de Deus com
irmã egrapai
expressões:
“rochedo
nos- da
tidão,
humildade,
coração
queHoje: Noraci
e da
Presb.
Drª. Leila; Patrícia Vieira (3032sa salvação;
Deus domingo:
supremo; 5164);
brantado
fé obediente.
Natanael;
Próximo
Sr.e Adolfo,
tio da Todas
dona
grande
entre outras em Marta
essas(3352-5510);
coisas sãoWylliene.
percebidas
dona
Cila rei”;
e Carolina.
todo o Salmo apontam para com uma leitura atenta de todo
quem Deus é. Sua soberania, Sua o Salmo. Dessa forma, somos
providência, Seus atos criadores, convidados e desafiados pelas
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Deus. Assim, devemos entender uma vida de adoração centrada
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em evidência visa agradá-lo,
engrandecê-lo e proclamá-lo.
Rev. Alexandro Luiz Ramos

Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 96:1-3
b) Hino Congregacional n° 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 95:1-11
e) Coral Cantares (2 hinos)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 99:5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Coral Cantares (2 hinos)
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Rodrigo

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
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Ithamar
b) Hino Congregacional n° 148
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Hino Congregacional n° 299
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
03/09
03/09
03/09
04/09
04/09
04/09
05/09
05/09
06/09
06/09
07/09
07/09
08/09
08/09
09/09
09/09

Priscila Barros Ferreira ........................................................ 99667-2939
Teresa de Araujo Pereira ..................................................... 98226-6270
Crisonéia Nonata de Brito Gomes ........................................ 98342-1262
Camila Pereira Maksoud ...................................................... 98337-6545
Cristiane Souza da Silva ..................................................... 99623-1250
Cristiane S. da Silva .............................................................. 996231250
David Couto Kishima ............................................................. 983458275
Filipi França Rangel ............................................................... 983275791
Diva de Paula Soares ............................................................ 3797-3448
Lita Lousan do Nascimento Poubel .........................................................
Robson Santos da Conceição ............................................... 99981-0484
André de Araújo Silva ......................................................... 98155-3442
Tiago Barros Ferreira .......................................................... 99230-4754
Joselina Maria da Rocha ....................................................... 98450 1522
Elienay Aranha Breder ......................................................... 99113-7813
Anderson Rodrigo Barros Pires ............................................ 99974-3958

