ANIVERSARIANTES DA SEMANA:
Valdez de Souza Castilho Jr.................25/08.........3549-7012
Abimael Pereira Lopes..........................26/08.........9424-5999
Dinair Carvalho Rego Nunes.................31/08.........9173-2093
CULTO DOMÉSTICO (A CONDUTA DE SANTIDADE)
Domingo: O ano do Jubileu.................................................................Levítico 25.8-34
Segunda: Deus se importa com os pobres.......................................Levítico 25.35-55
Terça:......O jejum que agrada a Deus....................................................Isaías 58.1-14
Quarta:....Vida de retidão.........................................................................Salmo 15.1-5
Quinta:....Caráter aprovado...............................................................1 Pedro 2.11; 3.7
Sexta:......Santidade e amor................................................................1 Pedro 1.22-25
Sábado:..Sede fraternalmente amigos..................................................1 Pedro 3.8-12

Estude a Bíblia Sempre!!
CONHECENDO A NOSSNA DOUTRINA (BREVE CATECISMO)
Pergunta 78: Que proíbe o nono mandamento?
Resposta: O nono mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade, ou
injurioso, tanto à nossa reputação como à de nosso próximo.

Preparação para Eleição de Oficiais
Informamos a Igreja que a partir do dia 01/09 teremos sala única na Escola Dominical,
ocasião em que será ministrado pelo Rev Afonso aulas preparatórias sobre oficialato na
Igreja, com vistas a Eleição de Oficiais que teremos no dia 06/10 (1º Domingo de Outubro).
Rogamos a Igreja que esteja em oração para este momento muito importante na vida da
nossa Igreja.
Programação da UMP
Þ Atenção jovens no próximo Sábado a nossa programação será na Igreja Presbiteriana
do Setor Bueno às 19:30hs, onde participaremos do lançamento do CD do irmão Índio
Mesquita, sairemos da porta do templo do Setor Pedro às 19:00hs.
MINISTÉRIO DE CASAIS
Þ O Ministério de Casais convida todos os casais da Igreja para uma programação no dia
31 de Agosto na nossa Igreja às 20:00, onde teremos uma palestra com o Rev. Welber
(pastor da Congregação Capela Presbiteriana).
Þ Teremos também o retiro dos casais em Caldas Novas nos dias 20, 21 e 22 de Setembro com entrada já liberada a partir das 12:00 do dia 20 (sexta-feira). vale salientar que
o valor é de 400,00 por casal, com direito a café da manhã, almoço e jantar leve (sopa
ou caldo a vontade). Para quem já esteve em Caldas Novas a passeio sabe que está
uma pechincha, a forma de pagamento deve ser acertado com alguém do ministério de
casais. Teremos como palestrante nestes dias o Rev Ronaldo Crispim (pastor da Igreja
Presbiteriana Beréia).
CONVITE ESPECIAL
Convidamos à Igreja para participar da Oficina do Saber Local: IPB Setor Pedro Ludovico
Horas: 20:00 hs Data: 27 de agosto, terça-feira Palestrante: Rev. Nátsan Matias.
AVISOS DA SAF

Textos: Provérbios 19.5; Provérbios 6.16-19; Lucas 3.14.
Texto Salmo 15.3: ...o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo,
nem lança injúria contra o seu vizinho...
Os Nossos símbolos de Fé: A Confissão de Fé Westminster; Catecismo Maior

·

· A SAF convida toda a Igreja para participar da reunião Departamental na ca·

sa da irmã Sayonara, na próxima quinta-feira, às 20:00hs. Sairemos da igreja
às 19:h30.
A Presidente convoca todas as sócias da SAF para uma reunião plenária, próximo Domingo(01/09) às 18h00 ,no salão anexo ao templo. Todas as mulheres
da Igreja estão convidadas .

·

Escala para fazer, servir e guardar as vasilhas do suco, chá ou café, servido após

e Breve Catecismo.
VISITANTES SEJAM BEM VINDOS
CARO VISITANTE, FOI UM GRANDE PRAZER TÊ-LO CONOSCO E SERÁ UMA GRANDE ALEGRIA RECEBÊ-LO AQUI NOVAMENTE. CASO DESEJE RECEBER VISITA,
FAVOR MARCAR COM DIÁCONO PETER STIVAL- 3249-3944.

A Presidente da SAF convoca à executiva da mesma para reunir-se na próxima quartafeira (28/08), após o culto de Oração.

o Culto de Domingo.

AGOSTO:
25/08 - Maria Helena e Vânia

SETEMBRO:
01/09 - Kelly e Simone
08/09 - Dinamar e Elisângela
15/09 - Dinair e Regina
22/09 - Gabriela e Rosa
29/09 - Lezir e Luciene

Aproveite a semana e Evangelize + 1 para Cristo.

Nossa igreja precisa ser: Acolhedora, Evangelizadora, Missionária, Discipuladora, Bíblica, Santa e Fervorosa no Amor

JUNTA DIACONAL
Diác. Eude Elidifá P. Lopes.............9909-0683
Diác. José Jacinto de Melo...............3945-6150
Diác. Jovaine M. de Castro..............9989-8991
Diác. Johnatan Pinheiro da Silva.....3282-3558
Diác. Peter Francisco Stival.............3249-3944
Diác. Saulo M. Melo........................9204-6792
CONGREGAÇÃO BETESDA
Evang. Antônio................3584-5688/ 9112-3975
ATIVIDADES SEMANAIS
DOMINGO
Escola Dominical: Sede e Congregação.....9Hs
Cultos: SEDE...............19H 30M às 21H 30M
CONGREGAÇÃO......................................19Hs
TERCA-FEIRA: Culto nos lares
SEDE...........................................................20Hs
CONGREGAÇÃO.....................................19Hs
QUARTA-FEIRA:
SEDE: Reunião de Oração........................19Hs
SEDE: Estudo Bíblico.........................19H 30M
Congregação: Reunião de oração nos lares
SEXTA-FEIRA:
CONGREGÃÇÃO: Estudo Bíblico..........19Hs
SÁBADO:
SEDE:UPA (Adolescentes):.......................20Hs
UMP (Mocidade).............................20Hs
CONGREGAÇÃO: Reunião de oração........19Hs

A IGREJA EM ORAÇÃO
Enfermos: Johnson com problemas
renais esposo da irmã Lucimara /
Edgar Antônio (diabete) / José Nunes / Eliete Carvalho / Lélia Leal
(Problema no Fígado) / Abimael
(Problemas na coluna, aguardando
cirurgia).
Idosos:
Sr. Antonio P. Rocha / Dª Mirtes
Carrijo/ Dª Maria Rosa (Mãe do
Presb. Éder) / Dª Maria Matos / Juvercino F. Rosa / Sr. Lima e Helena / Natanias Pereira Lopes.
Grávida:
Adriana Pereira da Cruz Miranda
Outros Pedidos:
Ana Ramos e família (Expansul) /
Renato filho da Irmã Gercina do Expansul / Irmã Elzina e família / Dennis Amaral e família (Luto) / Presb.
Régis e família (Luto).
www.ipspl.com.br –Site da igreja,
visite, e se tiver sugestões fale diretamente com o Presb. Jean.
boletim@ipspl.com.br (e-mail para
publicar no boletim da Igreja).
Conta da Igreja– Bco do Brasil
Ag. 3486-X...............C/C 10.059-5.

ESCALA DE CULTO: Pregadores para dia 25/08/2013
SEDE: Rev Afonso Barbosa
CONGREGAÇÃO BETESDA: Sem. Lauro Borges Júnior
ESCALA DE LITURGIA

ESCALA PARA DIACONIA

ESCALA SONOPLASTIA

01/09 - Presb. Sérgio

01/09 - Jovaine/ José Jacinto

01/09 - Lourival

08/09 - Diác. Saulo Melo

08/09 – Peter / Jovaine

08/09 - Elias

15/09 - Brazomar

15/09 - Saulo / Peter

15/09 - Augusto

22/09 - Presb. Jean

22//09 - Eude/ Saulo

22/09 - Ronaldo

25/08 - Presb. Jean

25/08– Peter / José Jacinto

25/08 - Ronaldo

Nosso alvo relacional: unidade nas coisas essenciais, Liberdade nas não essenciais, AMOR em TODAS.

CONSELHO
Rev Afonso Barbosa...............(Oi) 8592-1583
Pb. Éder Martins Teixeira................3094-3285
Pb. Jean Teixeira Lima.....................9243-5374
Pb. Lauro Borges Jr........8560-1361/9345-9961
Pb. Régis Wellington Miranda.........8114-0667
Pb. Sérgio Rodrigo Ribeiro..............3205-6880

IGREJA PRESBITERIANA - SETOR PEDRO LUDOVICO
58 ANOS DE HISTÓRIA
Pastor: Rev Afonso Barbosa..........8423-3686 (vivo)...4016-1900
Evang. Antônio Carlos Garcêz Lima............................9112-3975
Sem. Lauro Borges Júnior...........................8560-1361/9345-9961
Fundada em 1955......................Organizada em 09/12/1979
Boletim n° 1124...........Goiânia 25/08/2013..........ANO XVIII

A Alegria da Comunhão (Salmo 16.3)
Num tempo de muito individualismo, é muito importante saber e encontrar alegria nos outros, na
igreja. Por que?
Porque ADORAMOS E SERVIMOS A DEUS NO MEIO DOS SANTOS DE DEUS. Eles são
os pecadores que receberam de Deus o perdão de seus pecados. Ser santos é viver uma vida separada daqueles
que não honram a Deus (v.4), e viver uma vida que honra ao Deus junto com aqueles que assim o fazem. Os
santos são como nós e não separado de nós, o povo de Deus. A santidade não é santidade monástica (isolada),
mas viver no mundo sem ser contaminado por ele.
Porque os SANTOS DE DEUS SÃO NOTÁVEIS. Amizade não é consórcio, nem aliciamento de
oportunidades, mas é a expressão da nossa santidade em ação positiva para com os outros num mundo que
caminha sem Deus e sem direção! Às vezes, amamos mais as coisas que as pessoas. Queremos a igreja cheia
mais para fazer barulho e demonstrar ostentação, do que para glorificar a Deus e aprendermos a amarmos uns
aos outros.
Porque NELES TENHO TODO O MEU PRAZER. A Igreja é o local da alegria, que está no fato
de sermos quem somos para Deus e uns para com os outros. Somos filhos de Deus, o nosso Pai. E somos irmãos uns dos outros. A comunhão entre nós deve ser fonte de ânimo, contentamento e grande alegria! (Fm 7).
A Igreja pode suprir meus anseios de alegria, uma vez que, de repente, eu descubro que não preciso procurar
mais nada, pois entre os irmãos eu já tenho tudo! A minha alegria está nos outros (neles). A igreja é lugar para
se encontrar e adorar juntos, pois Cristo destruiu a inimizade na cruz provendo-nos de liberdade que produz
intimidade, sem medo, sem desconfiança; como deve ser entre irmãos. Algumas lições não podem nos escapar:
A base da comunhão em alegria é a santidade.
O foco da alegria na comunhão não está no poder que se possa exercer sobre os demais. Também
não se encontra no número que impõe o domínio da maioria sobre a minoria, pois todos são iguais e necessários no corpo de Cristo (1 Co 12.12-27). Não se encontra na tradição que nos ensina involuntariamente a tratar
os outros como meios e não fins. Nas Escrituras, a tradição é um meio de manter a vitalidade da fé por meio
da obediência, e não estabelecer o controle por meio do conformismo. A alegria da comunhão também não
está situada no carisma, que faz de alguns “estrelas” ou “super-estrelas” no meio dos outros.
A alegria da comunhão é encontrada no serviço prestado ao próximo e a Cristo. Sem santidade não
veremos o Senhor e estaremos impedidos de viver a eternidade com os irmãos. Nós estamos aqui para adorar
o Senhor juntos! É a santidade que nos levará ao respeito mútuo, à cordial distinção e à honra (Rm 12.10),
livrando-nos de competições, invejas e bajulações, que impedem a ação do amor e camuflam o pecado. Quando crescemos em santidade, fazemos para Deus e para os outros, e não só para nós somente.
Vivendo em comunhão, aprenderemos a valorizar uns aos outros.
Começando por nossas palavras (Ef 4.29). As palavras que saírem da nossa boca, devem transmitir
graça na vida do próximo e não ao contrário. Sendo mais ativos no compartilhamento de nossos bens (1 Jo
3.16). Não deixando nossos irmãos passarem necessidade! Falando de Cristo para os de fora. Falar de Cristo é
prova do nosso amor por Deus e pelo próximo. Somos de Deus, vivamos para Deus!
Texto do Rev. Hélio

Av. Circular esq. 1040, entre a T-63 e 4ª Radial - Setor Pedro Ludovico - 74821-970 - Goiânia - GO
Cx. Postal. 22.021 - Fone: 3241-2491- Email: ipspl@.ipsplcom.br

