ESCALA SONOPLASTIA
15 a 21/09//2014 - Gilson

CONVITE DE CASAMENTO
Os irmãos Thiago Pacheco Oliveira e Patrícia
Monteiro Teixeira convidam a Igreja para a cerimônia
religiosa de seu casamento que acontecerá no dia 20
de setembro, às 19h30min, no templo da Igreja
Presbieriana de Parque Guarus.
Oremos por este novo lar.

Os deveres domésticos
"Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos,
como ao Senhor; porque o marido é a cabeça da
mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas, assim
como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as
mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós,
maridos, amai a vossas mulheres, como também
Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por
ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a
lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si
mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem
qualquer coisa semelhante, mas santa e
irrepreensível. Assim devem os maridos amar a suas
próprias mulheres, como a seus próprios corpos.
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois
nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes
a nutre e preza, como também Cristo à igreja; porque
somos membros do seu corpo. Por isso deixará o
homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua
mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este
mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja.
Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a
sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher
reverencie a seu marido". Ef 5:22-33

GRUPOS FAMILIARES.
Grupo M - Reuniu-se na casa do Presb. Vilmar com 9
presentes(7 do grupo + 2 vistitantes). Próxima reunião:
Local a definir.
Grupo O - Reuniu-se na casa do Presb. Adenildo com 8
presentes(3 do grupo + 5 visitantes). Próxima reunião:
Casa de Heli(vizinho de Glorinha)
Grupo Q – Reuniu-se na casa da irmã Sônia com 15
presentes( 10 adultos e 3 menores do grupo + 2
visitantes) Próxima reunião: casa da irmã Alcinéia.
Responsável: Presb. Fernando.
Total de presentes no dia 9/09/14 – 32

CULTO MATUTINO
● PRELÚDIO (G. Kairós).
● SAUDAÇÃO
● CONTRIÇÃO
Oração Silenciosa
Oração audível
● ADORAÇÃO E LOUVOR
Hino 14 do HNC
Leitura Bíblica – Sl 100
Grupo Kairós
Dízimos e Ofertas
Oração
Aniversariantes
● REFLEXÃO - Presb. Moisés/Vilmar
● ORAÇÃO
● ESCOLA DOMINICAL

CULTO VESPERTINO
● PRELÚDIO (G. Kairós).
● SAUDAÇÃO
● CONTRIÇÃO
"Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados, e nos
purificar de toda a injustiça." (I João 1 : 9)
Cântico - "Eu quero ser Senhor amado... ."

Oração Silenciosa
Oração audível
● ADORAÇÃO E LOUVOR
Leitura Bíblica – Salmo 96
Hino 104 do HNC
Grupo Kairós
Dízimos e Ofertas
Oração
Culto Infantil
● REFLEXÃO – Presb. Joel
● ORAÇÃO
● POSLÚDIO (G. Kairós)
VISITANTE, SEJA BEM-VINDO,
É UMA ALEGRIA TÊ-LO CONOSCO.
ESTAMOS DE BRAÇOS ABERTOS
PARA RECEBER VOCÊ
E SUA FAMÍLIA.

Rua Itaperuna, nº 131 - Parque Guarus- Campos dos Goytacazes, RJ
CEP: 28070-085 - Tel: 27380764
E-mail: ipbpg@yahoo.com.br / Site:www.ipgarqueguarus.org.br

14/09/2014 - Boletim Dominical - nº 817
Voto Cristão é o Voto Consciente!
Mais uma eleição se avizinha e duas opiniões antagônicas e radicais
têm sido adotadas por muitos cristãos. Dois extremos que precisam
Cristão,
ser evitados para que a igreja não caia no fosso entre a alienação e o
Vote
comprometimento. De um lado estão os que se envolvem no
consciente!
processo, apoiando candidatos indicados pela liderança da igreja.
Qualquer que ouse questionar é reputado por rebelde. Do outro lado
estão os que defendem o distanciamento da igreja do processo
político eleitoral. Há que se buscar o ponto de equilíbrio.
A igreja, enquanto instituição, deve manter-se isenta, permitindo que seus membros exerçam
cabalmente sua cidadania. Porém isso não lhe tira a responsabilidade de orientá-los quanto ao uso
consciente do direito de votar. Não confundamos isenção com alienação, nem engajamento com
comprometimento. Uma igreja pode engajar-se no processo de conscientização, desempenhando o
papel de agente politizador. Mas jamais deve comprometer-se com qualquer que seja a ideologia,
partido ou candidatura, sob pena do prejuízo de seu papel profético.Cada membro deve ser
estimulado a pensar por si mesmo, e fazer suas próprias escolhas. Portanto, a função da igreja é
pedagógica, não ideológica. A despeito disso, um número cada vez mais expressivo de cristãos tem
se engajado em campanhas políticas. Uns até movidos por ideais (ainda que ingenuamente), outros
por interesses pessoais. Aproveitando-se disso, candidatos ávidos pelos votos dos fiéis assediam
sistematicamente as igrejas durante a época de eleições. O que para alguns líderes pode ser
traduzido como provisão de Deus em tempo de crise, para outros menos ingênuos, tal assédio revela
o caráter oportunista e desonesto de nossa classe política, e por isso, deve ser rechaçado. Para
fazer a ponte entre pastores e políticos surge a figura do pulpiteiro, geralmente alguém pertencente
ao meio evangélico ou egresso dele, e que domina o evangeliquês. Num País de 46 milhões de
evangélicos, o pulpiteiro pode pesar mais para uma candidatura do que o marketeiro profissional.
Mesmo alguns líderes tidos como referência ética no meio, acabam cedendo ao assédio do
pulpiteiro. A lógica é simples: se a maioria se beneficia disso, por que ficar de fora? Que mal haveria
em aceitar uma oferta generosa para apoiar publicamente um candidato?Ademais, parece mais
simples (e conveniente) apontar um candidato, do que ensinar o povo a votar com consciência. Não
é debalde que durante esta época muitas igrejas concluem suas obras, adquirem equipamento novo
de som, ou aquela tão sonhada propriedade para a construção do novo templo. É também nesta
época que muitos líderes eclesiásticos desfilam de carro novo, ou anunciam à igreja que depois de
tanto tempo de trabalho ininterruptos, finalmente sairá em férias com a família logo após os festejos
de fim de ano.
O que está em jogo, afinal? Não é apenas a postura ética que escorre pelo ralo da conveniência. Um
candidato capaz de oferecer propina (este é o nome correto) em troca de votos, do que será capaz
depois de eleito? E mais: de onde ele consegue tanto dinheiro para bancar esta compra de votos no
atacado? Que grupos estariam por trás de sua candidatura? Que interesses têm? Portanto, líderes
que se rendem (ou se vendem) às propostas destes políticos estão cometendo traição. Traem seu
> Continua no verso

povo, sua consciência, seus votos ministeriais, e o pior, seu Deus. Deveriam ler atentamente a
advertência proferida pelos lábios do profeta Isaías: “Os teus príncipes são rebeldes, companheiros
de ladrões; cada um deles ama o suborno, e corre atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão,
e não chega perante eles a causa das viúvas”. Isaías 1:23.
Está na hora de darmos um basta nesta famigerada prática. Púlpito não é palanque, e igreja não é
curral eleitoral, mas aprisco das ovelhas de Cristo.
Pastores, preparem-se para prestar contas ao dono da Igreja. Deus não os terá por inocentes.
Portanto, “apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força,
mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos
que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando se manifestar o sumo
Pastor, recebereis a imarcescível coroa de glória” (1 Pe. 5:2-4).
Embora reconheçamos a postura antiética e vexatória de muitos líderes no que tange à política,
não podemos nos afastar do processo político, mas nos engajar no afã de produzir entre as ovelhas
de Cristo uma consciência política sadia e honrosa.
Cidadania celestial e cidadania terrena não são necessariamente excludentes. Como cristãos
comprometidos com o futuro da humanidade, precisamos encarnar os valores e princípios do reino
de Deus e expressá-los através de nossa conduta no processo político/eleitoral.
Extraído (www.genizahvirtual.com)

Querida ovelha, busque a orientação de Deus e vote consciente!
"Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará."
(Gálatas 6:7)

Equipe de Administração – 2014

DIÁCONOS:
►Arlício F. da Silva - 27384544® 998131332©
►Vilmar Júnior-27229779® 998398134©
► João Batista de Oliveira – 999472504©
► Eduardo José Pereira Barbosa – 999831876©
► Jeremias Ferreira da Silva – 998606493©
► Bruno Cezar El Bainy de Oliveira – 27384893® 999389759©
► Walter Mauro da Silva Victorino – 999514639 ©
► Helton da Silva de Oliveira – 999305159©
► Marcus Vinícius Peixoto Valadares.

ENFERMOS > Membros da IPPG:

HOJE

Rosa Maria Fernandes de Souza(internada na
Beneficência Portuguesa, com cirurgia marcada para
para esta quarta-feira), Ana Cristina Stellet (se
recupera de uma cirurgia em casa ), Reginá Beraldi,
Edith ,Geraldino Marcelino, Rosenira Pereira, Herval,
Maria Paula, Umbelina Pereira, Ledi Gonçalves,
Conceição Cruz, Maria Aparecida Lessa, Heitor (filho
dos irmãos Eduardo e Ercilia), Presb. Adenildo e
Euzi, , Cremilda, Carlos Roberto, Erenita, Celi, Ana
Rita, Geni.

►SEDE:

8h – Culto Matutino – Moisés/Vilmar
9h – Escola Dominical
18h - Reunião da UCP. Traga a sua Bíblia.
18h – Reunião da UPA. .
18h – Reunião da SAF. Sócias, não faltem!
19h30min – Culto Vespertino - Presb. Joel
►P. PREGAÇÃO – PARQUE NOVA CANAÃ
9h – Culto Matutino – Presbítero Diovane
10h – Escola Dominical - Presbítero Diovane
19h30min – Culto Vespertino – Pastor Paulo

ENFERMOS > Irmãos, Parentes e amigos.

SEGUNDA-FEIRA
Visita do Pastor e Presbíteros: casa dos irmãs Reginá
Beraldi (19h), Ana S. Menezes(19h30min) e casa de Ana
Rita Melo(20h).

► TERÇA-FEIRA
19h30min – Reunião dos Grupos Familiares.
19h30min – Estudo Bíblico Pq. N. Canaã. Pr. Paulo

PASTOR: Paulo D. Neves - 27325200® / 998175791© - E-mail – rev.pdn@ig.com.br
PRESBÍTEROS:
►Adenildo P. Neto (Emérito em disponibilidade)
►Joel C. de Melo (Emérito em exercício) – 27238859®
►Moisés Viveiros–27384881® 9998270001© -E-mail-mjsviveiros@hotmail.com
►Ozéas F. dos Santos – 999451717© - E-mail-ozeas@uenf.br
►Vilmar da S. Lessa – 27229779® 999376049
►Diovane R. Gonçalves - 27337040® 998115256 – E-mail diovanerg@yahoo.com.br
►Fernando Vieira Tavares – 999239785©

CANTINHO DAS ORAÇÕES

AGENDA DA SEMANA

► QUARTA-FEIRA:
7h – Reunião de oração da SAF no templo.
19h30min – Estudo Bíblico. Participe!
20h – P. de Pregação P. Prazeres. Presb. Vilmar.

► QUINTA-FEIRA
19h30min – Reunião de Oração no PNC. Pr. Paulo

Pedro Soares(amigo do Diác. Walter), Davi(sobrinho
da irmã Alcinéia), Paolo(neto da irmã Maurina),
Diomézio Soilo Alves(pai da irmã Iracilda), Arthur
Davi (recém-nascido na UTI do HBP - conhecido de
Jante), Pastor Elsson Moraes (IP Guarus), Jaqueline
Freitas e Agostinho Freitas (filha e irmão da irmã
Alcinéia), José Amaro Manhães – fazendo
Hemodiálise (amigo de Jocinei), Salis (irmão da irmã
Maria Augusta), Ralph (conhecido da irmã Cristina
Cruz), Débora Caetano dos Santos (vizinha da irmã
Maria José Pereira), Joaquim (colega de trabalho do
Presb. Diovane), Daiana (amiga de Tânia), Solange
(amiga do Presb. Ozéas da UENF), Édson (amigo do
Presb. Ozéas -UENF), Matias (parente da irmã Maria
José Rangel),
Vitorino Maurino e Zeli Victorino
(sogros da irmã Maria do Carmo Soares Victorino),
Leandro de Almeida Silva e esposa (filho e nora da
irmã Celita), Mikail (professor da UENF), Carlinhos
(tio do Diácono Walter, Fátima Zamana (amiga do
Diácono Bruno), Sonia (amiga de Helton), Antônia
Paes (avó de Manuela da Silva), Armindo (tio do
Presb. Ozéas), Ana Lídia (mãe de Joadélis), Lázaro
(cunhado da irmã Alcinéia), Antônio Queiroz (tio do
Presb. Ozéas).

► SEXTA-FEIRA
19h - Reunião de Oração
20h - Ensaio do Coral

ORE PELA LIDERANÇA
DA IGREJA

►ESCOLA DOMINICAL: Direção: Pr. Paulo, Presb. Ozéas, Professoras Sandra Stellet e Mª do Carmo
►EQUIPE DE EVANGELIZAÇÃO E MISSÕES: Presbíteros Vilmar, Joel e Fernando e a irmã Cristina.
►SECRETARIA DE MÚSICA: Pastor Paulo, Presb. Moisés, Vera e Diácono Jeremias.
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO: Thiago do Nascimento (coordenador), Diác. Helton, Shirley,
Janaína, Rodrigo Stellet, Bruno Stellet, Manuela e Laís Stellet.
►EQUIPE DE SONOTÉCNICA: Presb. Diovane, Diáconos Jeremias e Marcus Vinícius e Gilson.
►OPERADORES DE ÁUDIO-VISUAL: Rodrigo Ferreira e Janaína.
►ALMOXARIFADO E COMPRAS: Presb. Fernando Vieira e Diác. Arlício.
►COMISSÃO DE PATRIMÔNIO: Presb. Ozéas e Diácono Arlício.
►EQUIPE DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS: Bruno Stellet, Diác. Jeremias.
►COMISSÃO DE EXAMES DE CONTAS DA TESOURARIA: Presb. Diovane e Moisés e Diác. Eduardo.
►COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS: Pastor Paulo, Presb. Vilmar e Diovane e Diác. Arlício.
►RESPONSÁVEIS PELO MATERIAL DE COZINHA: Presb. Fernando e Maria Paula.

AOS ANIVERSARIANTES
DA SEMANA OS NOSSOS
SINCEROS PARABÉNS!

► SÁBADO
19h30min - Casamento dos irmãos Thiago e Patrícia.
DESTAQUES DA ESCOLA DOMINICAL

DESTAQUE EM 07/09/14 (O alvo é acima de 60%)
Crescendo com Cristo (89%), Oficiais e Professores
(72%), Maternal (71%), Servos do Senhor II (69%),
Primário (67%), Servos do Senhor I (61%), Intermediário
(55%), Jovens (30%).
RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL
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14/09 - Ângela Maria Maciel
14/09 - Fabiano Lessa
14/09 - Ercília Maria
16/09 - Rosa Maria Fernandes
19/09 - Bruno Fernando
19/09 - Denilson Fagundes
Aniversário de Casamento
15/09 - Kely Cristina e Gilson - 7 anos

