ESCALA - SONOPLASTIA
20 a 26/10/14 - Presb. Diovane

ESCALA - JUNTA DIACONAL
19-10-2014
Templo: Marcus Vinícius, Pátio: Vilmar Jr.,
Fundos: Arlício e Estacionamento: Bruno Cezar

ANIVERSÁRIO DA UPH
A UPH começou ontem a comemorar mais um ano de
organização e encerrará hoje no culto vespertino.
Pregará o irmão Rui Pereira, de Cachoeiro do Itapemirm.

REUNIÃO DO CONSELHO
O Conselho se reunirá no dia 27 do corrente mês. Nesta
reunião começará a fazer as eleições e nomeações para
o ano de 2015. Oremos pela mesma.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
Registramos, com alegria, a compra de um
ônibus(micrão), com 35 assentos, da marca Mercedes
Benz, ano 2006/2007, no valor de R$ 65.000,00, isto de
conformidade com a decisão da Assembléira Geral
Extraordinária. Agradecemos a Deus por esta aquisição,
rogando-lhe que este veículo seja bênção em suas mãos
para auxiliar no transporte dos irmãos que residem em
bairros distantes do templo, no atendimento dos Pontos
de Pregação, nos trabalhos evangelísticos, enfim, nas
demais programações da Igreja.

ÔNIBUS EM AÇÃO

O ônibus fará o seu primeiro itinerário hoje, às 17
horas(Parque Prazeres > Novo Eldorado > Codim
> Cantinho do Céu > Lebret e Cidade de Luz).
Obs. O ônibus não poderá esperar por ninguém.
Por isso pedimos aos irmãos que estejam prontos
no período das 17 às 18h.
No próximo domingo o itinerário será feito na parte
da manhã, das 7h às 8h, e à noite das 17h às 18h.
GRUPOS FAMILIARES.
Grupo M - Reuniu-se na casa da irmã Maria Aparecida
com 6 presentes. Próxima reunião: casa da irmã Talita.
Grupos A, O e L - Reuniram-se na casa de Cenilda com
10 presentes. Próxima reunião: casa de Moreno e
Nadir.
Grupo Q – Reuniu-se na casa da irmã Maria
Paula.com 9 presentes (7 adultos e 2 menores) Próxima
reunião: casa da irmã Jocinéia. Responsável: irmã
Sônia.
Total de presentes no dia 14/10/14 – 25

CULTO MATUTINO
PRELÚDIO
SAUDAÇÃO
LOUVOR E ADORAÇÃO
Grupo Adoração
Dízimos e Ofertas
Oração
Aniversariantes
CELEBRAÇÃO DA CEIA
Hino 269 do HNC
Leitura Bíblica – I Co 11:23-29
Oração silenciosa
Oração audível
Distribuição do Pão e do Cálice
Hino 282 do HNC
ORAÇÃO
BÊNÇÃO
POSLÚDIO
CULTO VESPERTINO

Sob a responsabilidade do presidente da UPH.
Pregará o irmão Rui Pereira
de Cachoeiro do Itapemirim.
PARABÉNS, UPH!

Parabenizamos a UPH por mais um ano de
organização. Louvamos a Deus pela vida de
todos os homens que a compõem. A nossa
oração é que Deus continue abençoando cada
um, bem como os seus familiares, e que todos,
de mãos dadas, caminhem para o centro da
vontade de Deus, orando, estudando a Bíblia,
se envolvendo cada vez mais com os trabalhos
da Igreja, para que assim enfrentem, com
galhardia, os desafios da vida cristã, no lar, no
trabalho e na Igreja, vivenciando, em todo
instante, o mote da sociedade que diz:
Confiança em Jesus. Entusiamos na Ação.
União Fraternal.
... Sê tu uma bênção! Gn 12:2

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

19/10/2014 - Boletim Dominical - nº 822
POR QUE BATIZAMOS OS FILHOS DOS CRENTES?
O batismo e a ceia do Senhor são os dois sacramentos instituídos por
Jesus Cristo à sua igreja, no Novo Testamento (Mt 28.18-20; 26.26-30). O
batismo é aplicado uma única vez e sinaliza a admissão do batizado na
igreja visível. O batismo não salva e nem garante a salvação. A ceia do
Senhor é o sacramento praticado pela igreja, de maneira repetitiva até o
fim do mundo, trazendo-lhe à memória os benefícios que o sacrifício de
Jesus Cristo trouxe para ela.
Diferentemente dos nossos irmãos batistas e pentecostais, nós presbiterianos (também reformados, luteranos e
metodistas), batizamos por aspersão e batizamos os nossos filhos quando crianças. Reconhecemos a
legitimidade do batismo por imersão e respeitamos o ato de consagração que os nossos irmãos realizam com os
seus filhos. O propósito deste artigo não é polemizar, mas instruir. Desejamos apresentar as razões bíblicas e
teológicas que nos levam a batizar crianças.
Primeiro, só existe uma igreja de Deus. A igreja é a mesma no Antigo e no Novo Testamento. Ela começa,
historicamente, com o chamado de Abraão (Gn 12.1-3). Ela foi comprada por Deus pelo sangue de Cristo (At
20.28). Ela é como uma única árvore de oliveira, que possui ramos naturais e enxertados (Rm 11.16-21). A
igreja cristã não é uma nova árvore, mas um galho enxertado no mesmo tronco. A igreja de Deus não começa
no Pentecostes, como ensinam os dispensacionalistas, mas com o chamado de Abraão (Gn 12) e a nação de
Israel. Com a primeira vinda de Jesus, a igreja foi ampliada a todas as nações da terra (Gn 17.4; Rm 4.17-18; Gl
3.8). O Israel de Deus agora é uma única família que congrega judeus e gentios (Gl 6.16; Ef 2.19).
Segundo, só existe uma igreja sob uma aliança ou pacto da graça. Todos os crentes do Antigo Testamento
foram salvos pela graça, mediante a fé. Abraão foi salvo e justificado pela fé: "Ele creu no SENHOR, e isso lhe
foi imputado para justiça" (Gn 15.6; Rm 4.1-9). Ele foi salvo da mesma maneira que somos salvos hoje: "Ora,
tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: Em ti,
serão abençoados todos os povos" (Gl 3.8). A salvação acontece sob o pacto ou aliança da graça:
"Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança
perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência" (Gn 17.7). Essa aliança é a nova aliança baseada no
sangue de Cristo (Lc 22.20). Por isso Paulo chama Abraão de “o pai de todos os crentes” (Rm 4.11; Gl 3.8). Ele
é taxativo: "E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa" (Gl
3.29).
Terceiro, a igreja sempre teve dois sacramentos. A igreja no Antigo Testamento celebrava dois sacramentos:
a circuncisão e a páscoa. No Novo Testamento, a circuncisão é substituída pelo batismo e a páscoa, pela ceia
do Senhor (Mt 26.26-30). Quando alguém cria no Deus de Abraão e desejava fazer parte do povo de Deus,
precisava ser circuncidado. A circuncisão era o sacramento de admissão na igreja visível. O batismo substituiu a
circuncisão na igreja do Novo Testamento. O batismo tem a mesma função da circuncisão: sinalizar uma
mudança interior e inserir o novo à circuncisão como sinal externo da aliança: "Esta é a minha aliança, que
guardareis entre mim e vós e a tua descendência: todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a
carne do vosso prepúcio; será isso por sinal de aliança entre mim e vós" (Gn 17.10-11). A partir daquele
momento, Abraão foi circuncidado(99 anos), Ismael (13 anos) e todos os homens e servos da sua casa (Gn
17.23-27). Após um ano, Isaque foi circuncidado quando tinha oito dias, e nascido, conforme a ordem de Deus
(Gn 21.4).
> Continua no verso

A circuncisão ao oitavo dia era simplesmente um sinal e selo de uma relação pactual já existente. As crianças
foram incluídas na circuncisão, porque a promessa de Deus é para Abraão e seus descendentes. E não há no
Novo Testamento nenhuma passagem que exclui as crianças do pacto ou da aliança da graça. Pelo contrário,
no primeiro sermão após a descida do Espírito, Pedro diz: "Pois para vós outros é a promessa, para vossos
filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar" (At 2.39).
Por isso, famílias inteiras foram batizadas na Igreja Primitiva, após os pais serem convertidos pelo Senhor
(At 16.15, 33; 1Co 1.16).
Quarto, o batismo infantil envolve promessas e compromissos. Na aliança da graça, Deus quer salvar a
família (Hb 11.7; At 16.31). Ele quer ser o nosso Deus e dos nossos filhos (Gn 17.7). Para que isso aconteça,
os pais assumem, no ato do batismo de seu filho, o compromisso de viver e ensinar a Bíblia para ele: "Porque
eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do
SENHOR e pratiquem a justiça e o juízo; para que o SENHOR faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu
respeito" (Gn 18.19).A tarrefa dos pais é criar os filhos na Palavra de Deus(Dt 6.4-9; Sl 78.1-8; Ef 6.4).
Concluindo, a Bíblia ensina que os filhos dos crentes hoje devem ser batizados. Isso simboliza que eles são
separados para Deus (1Co 7.14). Eles já nascem fazendo parte da igreja, pois são semente santa. No ato do
batismo, os pais se comprometem a criar seus filhos na Palavra de Deus. E o Pai, graciosamente, se
compromete a cumprir a sua parte.
Rev. Arival Dias Casimiro

Equipe de Administração – 2014

CANTINHO DAS ORAÇÕES
AGENDA DA SEMANA
►SEDE:

8h – Culto Matutino - Pastor Paulo Neves
9h – Escola Dominical
10h30min - Plenária da UPH para eleição da dirtoria 2015.
18h - Plenária da UCP para eleição da diretoria 2015.
18h – Reunião da UPA.
18h – Reunião plenária da UMP. Participe!
18h - Reunião da UPH/SAF. Falará o irmão Rui Pereira.
• Assinantes da SAF em Revista favor procurar a irmã Talita
até o dia 26 do corrente mês.
19h30min – Culto Vespertino - Irmão Rui Pereira
►P. PREGAÇÃO – PARQUE NOVA CANAÃ
9h – Culto Matutino – Seminarista Bruno Cezar
10h – Escola Dominical - Seminarista Bruno Cezar
19h30min – Culto Vespertino – Seminarista Bruno Cezar

SEGUNDA-FEIRA
19h30min - Culto em frente da casa da irmã Nair Oinha, no
Parque Novo Eldorado. O ônibus sairá da frente da Igreja às
19h. Deixaremos os irmãos, após o culto, em casa.

► TERÇA-FEIRA

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©

ENFERMOS > Membros da IPPG:

HOJE

19h30min – Reunião dos Grupos Familiares.
19h30min – Estudo Bíblico Pq. N. Canaã. Pr. Paulo

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

► QUINTA-FEIRA

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.

19h30min – Reunião de Oração no PNC. Pastor Paulo

►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.

12/10/14. (O alvo é acima de 60%)
Maternal (71%), Oficiais e Professores (69%), Servos do
Senhor I (68%), Crescendo com Cristo (67%), Adolescentes
(65%), Primário (63%), Servos do Senhor II (50%),
Intermediário (46%) e Jovens (42%).

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

► SÁBADO
19h30min - Comemoração do Dia das Crianças no Ponto
de Pregação do Parque Nova Canaã, das 13h às 17h.

DESTAQUES DA ESCOLA DOMINICAL

RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL
DATA
12/10/14

M
215

P
129

A
86

V
10

B
116

%
60

05/10/14

215

108

107

2

100

50

Rosa Maria Fernandes de Souza(se recupera de
uma cirurgia em casa), Ana Cristina Stellet (se
recupera de uma cirurgia em casa ), Reginá
Beraldi, Edith ,Geraldino Marcelino, Rosenira
Pereira, Herval, Maria Paula, Ledi Gonçalves,
Conceição Cruz, Maria Aparecida Lessa, Heitor,
Presb. Adenildo e Euzi, , Cremilda, Carlos Roberto,
Erenita, Celi, Ana Rita, Geni.
ENFERMOS > Irmãos, Parentes e
amigos.

Carlos Alberto(patrão do Presb. Fernando), Mateus
Soares Zacarias que passou por uma cirurgia no
Rio de Janeiro - 13 anos (filho de Júlio - ex-membro
da Igreja), Filipe S. T. Pinto (filho de um amigo de
Angelo Marcos), 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 (recémnascido 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).

AOS
ANIVERSARIANTES DA
SEMANA OS NOSSOS
SINCEROS PARABÉNS!
21/10 - Gustavo dos Santos Souza
22/10 - Moisés Viveiros
24/10 - Shirley Machado
Aniversário de Casamento
22/10 - Jeremias e Maria Augusta
" BENDIZE, ó minha alma, ao SENHOR, e
tudo o que há em mim bendiga o seu santo
nome. Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e
não te esqueças de nenhum de seus
benefícios". Sl 103:1-2

