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Pastoral

Natal e sua importância
O Natal é o evento de grande Jesus Cristo veio justamente travulto para a Cristandade. As cida- zer salvação aos pecadores
des e as ruas estão mais ilumina- (Mateus 1:21).
das, o comércio bem mais moviA humanidade estava
mentado, as confraternizações imersa nas profundezas da
entre amigos acontecendo, as ca- condenação do pecado. O prosas estão enfeitadas e as pesso- feta Isaías descreve a corrupção
as mais propensas à reconciliação. humana de forma dramática:
O Natal comunica a realiza- “Porque as vossas mãos esção do Plano Eterno de tão contaminadas de sangue,
Deus. Após a Queda de Adão e e os vossos dedos, de
Eva no Jardim do Éden, Deus pro- iniquidade; os vossos lábios
meteu que enviaria a divina se- falam mentiras, e a vossa línmente que esmagaria a
gua profere maldade.
cabeça da serpente “ Portanto, o Ninguém há que cla(Gênesis 3:15). Percebeme pela justiça, ninsignificado
mos de forma clara que
guém que compareça
genuíno
do
todos os acontecimentos
em juízo pela verdaque permearam o nasci- Natal é Cristo de; confiam no que é
mento de Jesus estavam irrompendo a nulo e andam falando
no espectro do Plano
mentiras; concebem o
história
Eterno do Senhor. A somal e dão à luz a
humana e
berania de Deus atua de
iniquidade” ( I s a í a s
tal forma no mundo, que vialbilizando 59:3-4). Esta é uma
os próprios inimigos e Redenção aos descrição completa de
homens alheios a suas Seus eleitos” como se encontram os
obras, de forma involunseres humanos sob o
tária e sem perceber,
domínio do pecado.
contribuem para que os Seus plaÉ por isso, que Jesus veio,
nos se realizem perfeitamente.
para propiciar Salvação das
O Natal comunica esperan- consequências trágicas e danosas
ça aos pecadores. O anjo anun- do pecado (Romanos 6:23). Porciou aos pastores boa nova de tanto, o significado genuíno do
grande alegria para todo o povo. Natal é Cristo irrompendo a hisO anjo é um mensageiro de Deus, tória humana e vialbilizando Repara proporcionar tranquilidade denção aos Seus eleitos. Que
aos homens apavorados. O anun- Deus abençoe o seu Natal.
cio consistiu no fato de que o
Rev. Jefferson Batista Neres
Messias Salvador havia chegado,
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Moisés Ferreira; Nathália Couto;
Neusa Barros; Noraci Bastos;
Odara Cieslak; Olívamar Cieslak;
Patrícia Ferreira; Paulo Pessoa;
Priscila Andriazzi; Priscila Arruda;
Raíssa Manso; Raquel Santos; Rev.
Evando Honorato de Oliveira;
Rosângela Vasconcelos; Saulo
Novaes; Silvana Pereira; Tânia Araújo; Thaís Silva; Victória Couto;
Victor Andriazzi.
POSSE
A posse de todas as diretorias das Sociedades Internas, Departamentos e de todos os indicados pelo Conselho será no Culto da Vigília, do próximo domingo às 20 horas.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira,
às 20 horas, sob a
ministração do Rev. Jefferson,
daremos continuidade a série,
Pecados Intocáveis – Descontrole. Os pecados sutis podem nos
induzir a pensar que estamos
agindo corretamente. São altamente enganosos e conduzem a
pecados com consequências mais
danosas e críticas.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações
será conduzida pelo Presb. Saulo.
REV. ALEXANDRO
Hoje, o Rev. Alexandro estará
na Primeira Igreja Presbiteriana em
Planaltina-DF no horário da Escola Dominical, e no culto vespertino estará na Congregação
Maanaim em Planaltina de Goiás.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Está de férias.
Retornará às atividades em fevereiro; b) Escalas: BERÇÁRIO:
Hoje (manhã): Silvana Pereira e
Lílian Lima; Próximo domingo (manhã): Noraci Matos e Karine Bastos; MATERNAL I: Hoje (manhã):
Vanessa e Andréia Cristina; Próximo domingo (manhã): Jéssika
e Gabriele Couto; MATERNAL II:
Hoje (manhã): Odara Cieslak e
Kataryne Araújo; Próximo domingo (manhã): Olívia Cieslak e Ana
Gabrielle Borges. Observação:

INDICAÇÃO DE LITERATURA
George Barna destaca que já foram publicados cerca
de 75 mil livros sobre criação de filhos nos últimos dez
anos. Diante disso, por que escrever um novo livro sobre
criação de filhos? A resposta é simples: a criação de filhos
de acordo com parâmetros cristãos está em desarranjo.

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,
Berçário e Maternais I e II: Neste domingo, em virtude ao culto
de véspera de Natal, durante o
Culto vespertino, o Prédio de Educação Cristã estará fechado. As
crianças permanecerão com seus
pais no Templo. Retornarão às
suas atividades em janeiro de
2018; d) Classe Única de Férias
(4 a 11 anos): Neste domingo,
na sala do Culto Mirim. Professores responsáveis: Nathália e
Anderson Poubel (Especial Natal);
Próximo domingo: Hugo Ferreira

(Especial Ano Novo); e) 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 31/12: Classe I Wesley; Classe II, III e IV –
Rev. Jefferson; Classe de Jovens
– Presb. Paulo; Classe de Adolescentes – Rev. Alexandro.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 193: O que pedimos na quarta petição?
Resposta: Na quarta petição, que é: “O pão nosso de
cada dia nos dá hoje”- reconhecendo que, em Adão e
pelo nosso próprio pecado, perdemos o nosso direito a
todas as bênçãos exteriores desta vida, e que
merecemos ser, por Deus, totalmente privados delas, tendo elas se
transformado em maldição para nós, no seu uso; que nem elas podem
de si mesmas nos sustentar, nem nós podemos merecê-las nem pela
nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar,
obter e usar delas ilicitamente, pedimos, por nós mesmos e por outros,
que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus, de dia
em dia, no uso de meios lícitos possamos, do seu livre dom e conforme
parecer bem à sua sabedoria paternal, gozar de uma porção suficiente
desses favores e tê-los continuados e abençoados para nós em nosso
santo e confortável uso e contentamento; e que sejamos guardados
de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e conforto temporais.
Referências: Gênesis 3:17; Deuteronômio 8:3; Lamentações 3:22;
Salmo 90:17; Provérbios 10:22; Jeremias 6:13; Oséias 12:7; Mateus
6:11; Tiago 4.3; 1ª Timóteo 4:4-5.

Pastoral
RECEPCIONISTAS
LIÇÕES
Hoje: Meire e Presb. Cláudio;
Lições da Escola Dominical do
Próximo
domingo: Jaqueline e
próximo domingo, 31/12: ClasNatanael.
sesOdeNatal
Adultos:
Classes
II, III Presb.
é o evento
deI,grande
Jesus Cristo veio justamente trae
IV –para
Lição
5; Classe deAs
Jovens
vulto
a Cristandade.
cida- zer salvação aos pecadores
–
Os
Pilares
da
Fé
–
Para
Onde PLANTÃO
des e as ruas estão mais ilumina(Mateus 1:21).
Nesta
semana: estav a
das, o comércio
bem
mais moviA humanidade
Caminha
a Igreja
Brasileira,
páFrancelino,
mentado,
confraternizações
imersa J.
nas
profundezas da
ginas
35 aas41;
Adolescentes – William,
Gustavo,
Jorge
e Emaentre
amigos
acontecendo,
as
cacondenação
do
pecado. O proLição 10.
sas estão enfeitadas e as pesso- noel;
feta Isaías
descreve
a corrupção
Próxima semaas mais propensas à reconciliação. na:
humana
forma dramática:
Elizeu,deClaudennes,
Antônio
PREGADORES
O Natal comunica a realiza- B.,
“Porque
as
vossas
mãos
esAnderson e Demétrius.
Hoje
próximo
domingo:
ção
do e Plano
Eterno
de tão contaminadas de sangue,
Rev.
Jefferson.
Deus.
Após a Queda de Adão e e os vossos dedos, de
INTERCESSÃO
Eva no Jardim do Éden, Deus pro- iniquidade; os vossos lábios
“O Senhor o susmeteu que enviaria
a divina se- falam mentiras, e a vossa línPRESBÍTEROS
NO PÚLPITO
terá
em gua
seu profere
leito de maldade.
mente
que
esmagaria
Hoje:
Presb.
Cícero. aPróximo
enfermidade,
e da
cabeça da serpente
Ninguém
há que cladomingo: Presb. Natanael.“ Portanto, o
doença
o
restaura(Gênesis 3:15). Percebeme
pela
justiça,
ninsignificado
rá” (Salmo
41:3).
Irmãos
enfermos de forma clara que
guém
que
compareça
genuíno do
PIANISTAS
todos os acontecimentos
em
juízo
pela verdamos pelos
quais
devemos
orar e
Natal é visitar:
Cristo de;
Nathália
Couto; PróxiqueHoje:
permearam
o nasciconfiam
no
que
é
dona Edmeia (3568mo
domingo:
Resende.
mento
de JesusLiane
estavam
nulo
e
andam
falando
irrompendo
a avó do Diác. Moisés
7853),
no espectro do Plano
concebem
o
história
Ferreira; mentiras;
dona Marilene,
mãe da
Eterno
do
Senhor.
A
somal
e
dão
à
luz
a
EQUIPES DE CÂNTICOS humana
Josiane
e da Josilene; dona
e
berania
de
Deus
atua
de
iniquidade”
(
I
s
a
í
a
Hoje e próximo domingo: Marluce, esposa do Sr. Takeos
tal forma no mundo, que vialbilizando 59:3-4). Esta é uma
Atos de Louvor.
(3526-1268);
donacompleta
Terezinha
os próprios inimigos e Redenção
de
aos descrição
Queiroz;como
Lília irmã
da Drª. Leila;
homens alheios a suas Seus eleitos”
se encontram
os
SONOPLASTIA
Patrícia
Vieira
(3032-5164);
obras, de forma involunseres humanos sob o
Hoje:
Diác.perceber,
Ângelo e Diác. Jú- Presb. Sebastião
tária
e sem
domínio do Barros;
pecado. Sr.
contribuem
para
que os Seus
plaÉ l fpor
o , isso,
t i o dque
a d oJesus
n a Mveio,
arta
lio;
Próximo
domingo:
Mauro
e Ado
nos
se
realizem
perfeitamente.
para
propiciar
Salvação
das
(3352-5510).
Presb. Robson.
O Natal comunica esperan- consequências trágicas e danosas
ça aos pecadores. O anjo anun- do pecado (Romanos 6:23). Porciou aos pastores boa nova de tanto, o significado genuíno do
grande alegria para todo o povo. Natal é Cristo irrompendo a hisO anjo é um mensageiro de Deus, tória humana e vialbilizando Repara proporcionar tranquilidade denção aos Seus eleitos. Que
aos homens apavorados. O anun- Deus abençoe o seu Natal.
cio consistiu no fato de que o
Rev. Jefferson Batista Neres
Messias Salvador havia chegado,

Natal e sua importância

Anotações
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 111:1-3
b) Hino Congregacional n° 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 115:1-18
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 19:12-14
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
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a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Jorge
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

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.

EDIFICAÇÃO
a) Oração Preparatória
b) Leitura Bíblia: Mateus 1:26-38
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 243
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO
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Monise Campos Lima .............................................................
Claudennes de Sousa Cunha .................................................
Luís Henrique Araújo de Matos ...............................................
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