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Pastoral

Feliz Ano Novo
“Nada há melhor para o homem do que comer, beber e
fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho.
No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus,
pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode
alegrar-se?” (Eclesiastes 2:24-25)
Estamos no crepúsculo de coisas. “Separado de Deus,
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guntas inquietantes.
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boa condição econômica, de a de glorificar a Deus e de ter
saúde e êxito para as realiza- prazer n’Ele para sempre. Que,
no Senhor, tenhamos um feliz
ções pessoais, não podemos
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deixar de atentar para o fato de
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Jefferson, estará sob a responsabilidade do Rev. Alexandro,
conforme preceitua o Art. 33, §
2° da CI/IPB.
ENCONTRO CASAIS 2018
De 5 a 7 de outubro, no Hotel
Thermas DiRoma, em Caldas Novas de Goiás, sob a ministração
do Rev. Eurípedes Pereira de
Brito, haverá o Encontro de Casais da 2ª IPT. O valor do investimento será de R$ 1.000,00 e,
poderá ser dividido da seguinte
forma: entrada de R$ 160,00 até
o dia 10 de fevereiro e sete parcelas de R$ 120,00. Os casais
que optarem por ir de ônibus arcarão com a taxa de R$ 150,00
(por casal). Mais informações e
inscrições com o casal, Diác.
Dennes e Helayne.
PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação foi repaginado pelo Presb. Robson. Louvamos à Deus pelo trabalho primoroso e criativo de nosso irmão.
O Plano de Ação 2018 está disponível em uma das mesinhas da
saída do templo. Um exemplar
por família.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Solicitamos aos dizimistas que
confirmem seus nomes na lista fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
ESCALA PROFESSORES
A nova escala de professores
do próximo semestre está afixada em um dos murais do Salão
Social. Esta escala é indicativa. A
definitiva será a do Boletim.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Está de férias. Retornará às atividades em fevereiro; b)
Escalas: BERÇÁRIO: Hoje (manhã): Noraci Matos e Karine Bastos; Próximo domingo (manhã):
Silvana Pereira e Lílian Lima; MATERNAL I: Hoje (manhã): Jéssika
e Gabriele Couto; Próximo domingo (manhã): Vanessa e Andréia
Cristina; MATERNAL II: Hoje (manhã): Olívia Cieslak e Ana Gabrielle
Borges; Próximo domingo (manhã): Odara Cieslak e Kataryne
Araújo. Observação: Queridos

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Coragem para ser protestante denuncia evangélicos
marqueteiros e emergentes e chama para o retorno à fé
histórica, definida pelos solas da Reforma (graça, fé, Escritura e Cristo somente) e à alta consideração pela doutrina.

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 do Culto de Ano Novo,
o Predinho estará fechado, durante
o Culto vespertino. As crianças
permanecerão com seus pais no
templo. Retornarão às suas atividades no próximo domingo; d)
Classe Única de Férias (4 a 11
anos): Neste domingo, na sala do
Culto Mirim, Professor responsável: Hugo Ferreira (Especial Ano
Novo); Próximo domingo, 07/01:
Eliete Almeida e Hélia Gomes (Herói da Fé: Abel); 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 07/01: Classe I e II –
Presb. Cícero; Classe III e IV –
Rev. Alexandro; Classe de Jovens – Presb. Marcus Kleber;
Classe de Adolescentes – Lucas
Alves.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 07/01: Clas-

CATECISMO MAIOR
Pergunta 194: O que pedimos na quinta petição? Resposta: Na quinta petição, que é: “Perdoa-nos as nossas
dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos
devedores”- reconhecendo que nós e todos os demais somos culpados do pecado original e atual, e por isso nos
tornamos devedores à justiça de Deus; que nem nós nem outra criatura
qualquer pode fazer a mínima satisfação por essa dívida -, pedimos, por
nós mesmos e por outros, que Deus, da sua livre graça e pela obediência
e satisfação de Cristo adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da
culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu Amado, continuem
o seu favor e graça em nós, perdoe as nossas faltas diárias e nos encha
de paz e gozo, dando-nos diariamente mais e mais certeza de perdão;
que tenhamos mais coragem de pedir e sejamos mais animados a esperar,
uma vez que já temos este testemunho em nós, que de coração já
perdoamos aos outros as suas ofensas. Referências: Salmo 51:7-12;
Malaquias 6:6-7; Oséias 14:1; Mateus 6:12,14,15; Lucas 11:4; Romanos
3:9; Atos 13:39; Efésios 1:6; 2ª Pedro 1:2.
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Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional n° 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 147:1-20
e) Hino Congregacional nº 32

____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Provérbios 28:13
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

____________________________________________________________________________________________

CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor

____________________________________________________________________________________________

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Claudennes

____________________________________________________________________________________________

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros
d) Batismo e Profissão de Fé

____________________________________________________________________________________________

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:
Lamentações 3:21-33
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Ministração da Santa Ceia
e) Cântico: “Maranata”
f) Posse Diretorias Eleitas e Indicados 2018
g) Hino Congregacional nº 373
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
31/12
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02/01
02/01
03/01
03/01
04/01
04/01

Alber Antônio Monteiro .......................................................... 3397-2371
Lauren Duarte Aguiar ............................................................................
Liane Rezende Nery .............................................................. 3352-1775
William Alves de Araújo ......................................................... 3435-7560
Francisca Maria Silva dos Santos ........................................... 3351-0028
Juliana Cavalcante Borges ..................................................... 3964-0141
Ana Paula da Rocha Travassos .............................................. 3597-3756
Gustavo Manso Marques ........................................................ 3491-3641

