ESCALA SONOPLASTIA
22 a 28/09//2014 - Diovane

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO
A Comissão de patrimônio pede aos pais que NÃO
COLOQUEM crianças que JÁ ANDAM em cima dos bancos,
pois os mesmos estão ficando arranhados e também sujos.

CHARLES SPURGEON
COSTUMAVA CONTAR ESTA
HISTÓRIA
Pare, leia e pense!
Um americano disse a um amigo:
- Eu desejaria que você viesse ao meu pomar e
provasse as minhas maçãs.
Ele o convidou mais ou menos umas doze vezes, mas
o amigo não foi, e finalmente o cultivador lhe disse:
- Eu suponho que você pensa que minhas maçãs não
prestam e por isso não quer vir prová-las.
- Ora, para dizer a verdade, disse o amigo, “eu já
provei”.
“Ao passar pela estrada, apanhei uma que havia caído
pela cerca e nunca em minha vida provei nada tão
ácido. Eu não tenho vontade de comer mais de suas
frutas”.
Oh! respondeu o proprietário do pomar. Eu pensei que
fosse isso mesmo. Estas maçãs que ficam ao redor do
pomar são plantadas especialmente para os
moleques. Eu andei 50 milhas para escolher as mais
“azedas” e plantei-as em redor do pomar, de sorte que
os meninos desistam de roubá-las por não valer a
pena. Mas, se você quiser entrar, você verá que bem
lá dentro existe uma qualidade muito diferente e são
doces como mel.
Moral da história:
Aqueles que julgam a Igreja pelos seus piores
membros (os que se acham pendurados do lado de
fora) provavelmente farão o mesmo juízo daqueles
que se encontram do lado de dentro.
Renato Vargens
Extraído - oagrestepresbiterianoblogspot

CULTO MATUTINO
● PRELÚDIO (GAD).
● SAUDAÇÃO
● CONTRIÇÃO
Oração Silenciosa
Oração audível
● ADORAÇÃO E LOUVOR
Hino 13 do HNC
Leitura Bíblica – Sl 24
Grupo Adoração
Dízimos e Ofertas
Oração
Aniversariantes
● REFLEXÃO - Pastor Paulo
● ORAÇÃO
● BÊNÇÃO
● ESCOLA DOMINICAL

CULTO VESPERTINO
● PRELÚDIO (GAD).
● SAUDAÇÃO
● ADORAÇÃO E LOUVOR
Grupo Adoração(2 cânticos)
Dízimos e Ofertas
Oração
Leitura Bíblica - Salmo 92
Grupo Semente(1 cântico)
Recepção de Menor (Batismo de Heitor)
Grupo Àgape(1 cântico)
Celebração da Ceia
Hino 52 do HNC
Leitura Bíblica - I Co 15:1-19
Hino 297 do HNC
● REFLEXÃO – Pastor Paulo
● ORAÇÃO
● BÊNÇÃO
● POSLÚDIO (GAD)
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

21/09/2014 - Boletim Dominical - nº 818
ABSALÃO E AS ANTIGAS ESTRATÉGIAS
DA POLÍTICA MODERNA
Nestes dias que antecedem o pleito para escolha popular dos
magistrados em nosso País, são nitidamente observáveis as
estratégias de campanha dos candidatos, que se utilizam de diversos
meios para conquistar a confiança do povo e lograr êxito nas eleições
que se aproximam.
Geralmente os candidatos agem de maneira leviana e sem qualquer
tipo de pudor e ética.
A história Bíblica nos mostra que tais práticas não são recentes. Bem antes mesmo que os cientistas políticos
identificassem estas artimanhas eleitoreiras, a Palavra de Deus já revelava os intentos perversos dos homens
em busca do “trono”, como ocorreu com Absalão, um dos filhos do rei Davi. As Escrituras relatam a conspirata
por parte de Absalão para com seu pai, afim de usurpar a coroa real e se tornar o líder daquela nação (2 Samuel
15.1-12). Observemos seus artifícios:
• Atrair a simpatia do povo: Ciente de que Davi gozava de grande empatia e prestígio por parte dos israelitas,
Absalão procurou se aproximar da população. Sua primeira medida foi ir para o corpo a corpo com o povo
para furtar o coração do povo. Sua presença diária à porta da Cidade para receber cada um daqueles que
buscavam o rei Davi. Com aparente cordialidade, sutilmente ele foi atraindo a simpatia de seus conterrâneos, e
entre abraços e beijos, foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Fato semelhante a este acontece em
épocas de campanha eleitoral. É comum nos esbarrarmos em candidatos que estão a cada esquina,
cumprimentando e acenando atenciosamente gratuitamente, impulsionados pela busca exacerbada por votos.
• Instigar o povo contra o rei: Não demorou muito para que Absalão começasse a provocar na população de
Israel um sentimento de indignação em relação ao Rei Davi. O filho usurpador acusava o monarca de dar pouca
atenção às demandas trazidas pelos moradores da região. “Então, Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e
reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei.”. Sua presença diária com o povo, somada às críticas ao
atual governo, ao mesmo passo que causava ira, provocava instintivamente o desejo de mudança dentre o povo.
Levar o povo a uma reflexão é totalmente legítimo, mas se valer de acusações levianas e infundadas é uma
manobra repugnante. O rei Davi, não foi conhecido por ingerência, mas foi um brilhante governante para Israel.
• Fazer promessas de melhoria: Mas Absalão não apenas apresentava as falhas do governo de seu pai, mas
apresentava-se como o solucionador de tais problemas. As promessas também faziam parte da estratégia para
obter o trono real. "Quem me dera ser designado juiz desta terra! Todos os que tivessem uma causa ou uma
questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça", este era o discurso de Absalão, como aquele que seria capaz
de resolver as falhas do reinado de Davi. O governo vigente era injusto, mas ele era justo, a administração atual
era ausente, mas ele estaria sempre presente assistindo o povo em suas necessidades. Um discurso de
esperança. E a cada quatro anos aparecem messias por todos os lados, se apresentando como real solução
para os problemas sociais e econômicos da nação, como Absalão.
• Conquistar seguidores: Não demorou muito para que o filho do rei conquistasse um número cada vez
crescente de seguidores. A escolta composta de cinquenta homens (v.15) em quatro anos quadruplicou. A
conspiração ganhou força, e cresceu o número dos que seguiam Absalão.Ao retornar de Hebrom (2 Sm 15.10),
onde se proclamou rei, para dá sua cartada final, já eram duzentos homens. Seus aliados sequer suspeitavam
que estavam sendo usados por Absalão para tomar o poder de Davi.
Os israelitas foram ingenuamente enganados e participavam ativamente do plano de Absalão.
> Continua no verso

Uma massa alienada a serviço de um político inescrupuloso, este era o cenário de Israel. Uma adesão em
massa pode ser letal para qualquer sociedade, quando seus militantes lutam em prol de objetivos particulares
de seus comandados em detrimento de melhorias para toda sociedade.
• Apesar de toda investida, ao final de sua empreitada, Absalão não logrou êxito. Foi morto no campo de
batalha, no “bosque de Efraim”, antes de alcançar o posto tão almejado. Deus preservou o reinado de Davi,
para cumprir a aliança que havia estabelecido com seu servo (2 Sm 7.16). Apontando assim para o messias
prometido que viria de sua descendência (Ap 5.5), cujo trono, é para todo sempre.
• As similaridades das atitudes de Absalão com a dos políticos atuais em busca do poder, principalmente
neste período eleitoral, são bastante claras. É certo que a monarquia é totalmente distinta do regime
democrático, mas traçando um paralelo comportamental, só muda o sistema de governo, pois os homens
continuam se valendo das mesmas práticas pecaminosas. Independente de formas de governo a luta pelo
poder, incorre sempre pelos mesmos córregos mal cheirosos da politicagem. Por trás da disputa legítima pelo
magistrado, existem interesses mesquinhos de homens que querem o poder pelo poder. Para estes, os meios
justificam os fins. Eles estão dispostos a caluniar, perseguir, usar e furtar o coração do povo. É preciso ter
cuidado com os muitos “Absalões” que estão à procura de nosso voto.
Que o Senhor nos dê discernimento em nossas escolhas, para que possamos votar de maneira sábia.
Ericon Fábio - missionário presbiteriano e colunista do UMPdaQuarta
Extraído - o agreste presbiteriano.blogspot
***********************************************************
A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) não possui o “candidato dos presbiterianos” para representa-la junto aos
poderes executivo ou legislativo. Mas por quê? Porque a IPB entende que todo o cristão é livre para escolher seus
candidatos sem nenhuma pressão ou imposição religiosa, e que os líderes governamentais não devem legislar ou
trabalhar em prol de um segmento (religioso ou social), mas dos interesses de todos os cidadãos. Contudo, assim
como nas demais áreas da vida cristã é dever da Igreja de Cristo e seus pastores usarem a Escritura para ensinar e
orientar os fiéis sobre o exercício da cidadania através da escolha correta e coerente daqueles que governarão o
nosso Estado e o nosso País. A nossa oração é que nenhum membro da Igreja seja escravo deste ou daque partido,
mas vote com consciência no candidato que mais se enquadrar nos padrões da Palavra de Deus.

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.

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.

ENFERMOS > Membros da IPPG:

HOJE
►SEDE:

8h – Culto Matutino – Pastor Paulo Neves
9h – Escola Dominical
18h - Reunião da UCP. Traga a sua Bíblia.
18h – Reunião da UPA.
18h – Reunião da SAF. Sócias, não faltem!
18h - Reunião da UPH (Sec. de Cultlura).
19h30min – Culto Vespertino - Pastor Paulo Neves
►P. PREGAÇÃO – PARQUE NOVA CANAÃ
9h – Culto Matutino – Seminarista Bruno Cezar
10h – Escola Dominical - Seminarista Bruno Cezar
19h30min – Culto Vespertino – Seminarista Bruno Cezar
Louvor: culto matutino e vespertino(Grupo Kairós)

SEGUNDA-FEIRA
Visita do Pastor e Presbíteros aos irmãos Nadir
Fernandes às 19h e Filipe e Kíssila às 20h.

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

► QUARTA-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©

CANTINHO DAS ORAÇÕES

AGENDA DA SEMANA

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

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

► SÁBADO
19h30min - Sábado de Adoradores no templo. Promoção:
UMP/UPA. Toda a Igreja está convidada.
DESTAQUES DA ESCOLA DOMINICAL

14/09/14 (O alvo é acima de 60%)
Maternal (86%), Oficiais e Professores (83%), Servos do
Senhor I (82%), Adolescentes (65%), Intermediário (55%),
Servos do Senhor II (51%), Jovens e Primário (44%) e
Crescendo com Cristo (11%).

RELATÓRIO DA ESCOLA
DATA
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Rosa Maria Fernandes de Souza(internada na
Beneficência Portuguesa se recuperando de uma
cirurgia), 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.
ENFERMOS > Irmãos, Parentes e amigos.

Carlos Alberto(patrão do Presb. Fernando), Mateus
Soares Zacarias internado no HFM - 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!

21/09 - Gabriel Amaral
21/09 - Umbelina Pereira
26/09 - Ornila Marques
27/09 - Luiz Felipe M. Medeiros
Aniversário de Casamento
22/09 - Carlos Roberto e Josélia - 35 anos
25/09 - Alcinéia e Herval - 38 anos
27/09 - Arlício e Sandra - 28 anos

