PEQUENOS GRUPOS
Supremo Concílio da IPB (2018, Doc. 121, #4) resolve: “Reconhecer que os pequenos grupos são
instrumentos legítimos para o crescimento espiritual, discipulado, instrução, comunhão e oração por parte dos
membros das igrejas locais e a sua constituição e o seu funcionamento devem estar submetidos ao Conselho em
conformidade com os Símbolos de Fé da IPB.”
A PIPG possui mais de mil membros. Para promover maior eficácia da assistência pastoral e do
crescimento espiritual de tantas pessoas, além de tornar mais significativos os relacionamentos interpessoais,
contamos com o Ministério de Pequenos Grupos. Trata-se de encontros semanais, cuja finalidade é de ensino e
aplicação mais direcionada da Palavra de Deus, oração, evangelização e integração de relacionamentos na Igreja
local. Bem orientados, ainda viabilizam a melhor preparação de líderes piedosos e comprometidos. Eles se
concentram no ensino de temas abrangentes (conhecimento teológico, caráter, sentimentos e serviço), na
disciplina devocional semanal e nas práticas orientadas.
Incentivamos a sua participação em um deles, no qual terá oportunidade de estudar e interagir com o
ensino bíblico, esclarecer dúvidas, partilhar necessidades, orar e ser apoiado pelas orações dos outros, ser
estimulado na santificação e cultivar bons relacionamentos. Cada grupo se reúne semanalmente, em local e
horário fixos, possui uma média de 15 integrantes e uma pessoa ou casal responsável por sua condução. Há
grupos para jovens e casais, e grupos mistos (adolescentes, jovens e adultos).
Este ministério na PIPG não tem qualquer relação doutrinária ou organizacional com Igrejas em
Células, Igrejas Apostólicas, G12, MDA ou similares.
Entre em contato com o responsável pelo Pequeno Grupo mais próximo da sua casa, ou o que
corresponde ao seu maior interesse. PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE 3213 3320.
Confira a lista a seguir:
GRUPOS MISTOS

GRUPOS PARA CASAIS

Responsáveis: Diác. Marcos e Cynttia Ribeiro
Dia de semana: Terças-feiras, às 20h
Endereço: Rua Machado de Assis, Bairro Anhanguera

Responsável: Pr. Herley Souza
Dia de semana: Quintas-feiras, às 20:00
Endereço: Setor Sudoeste

Responsável: Presb. Alípio Lima
Dia de semana: Quartas-feiras, às 20h
Endereço: Rua R-11, Setor Oeste

GRUPOS PARA MULHERES

Responsável: Diác. Gustavo Ribeiro
Dia de semana: Quartas-feiras, às 20h
Endereço: Rua 6-A, Setor Aeroporto
Responsáveis: Pr. Marcos, Diác. Marcos e Cynttia
Dia de semana: Quartas-feiras, às 20h
Endereço: Entre em contato e se informe (Jd.
América/St. Bueno)
Responsáveis: Pr. Ericson e Andréa Liberato
Dia de semana: Quintas-feiras, às 20h
Endereço: Rua T 28-A, Setor Bueno
Responsáveis: Cláudio & Renata, Murilo & Ana
Dia da semana: Quintas-feiras, às 20h
Endereço: Rua F-18, Setor Faiçalville
Responsável: Pr. Marcos e Claudionor Carneiro
Dia de semana: Quintas-feiras, às 20h
Endereço: Rua Macau, Vila Militar, Jd. Guanabara
Responsável: Sem. Christopher Alves Ribeiro
Dia de semana: Quinzenais, Sábados, às 18h30
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, Jd. Diamantina
Responsáveis: Glauber e Angélica Santos
Encontros: Quinzenais, dias irregulares, às 19h
Endereço: Rua 22, Setor Central
Responsável: Sem. Christopher Alves Ribeiro
Dia da semana: : Sextas-feiras, às 19:30
Endereço: Jardim Curitiba II
GRUPOS PARA IDOSOS
Responsáveis: Pr. Marcos e Miss. Auta
Dia de semana: Quinzenais, às quintas-feiras, às 20h
Endereço: Setores Bueno e Oeste

Responsável: Lílian Pereira
Dia de semana: Segundas-feiras, às 19:00
Endereço: Setor Centro Oeste
Responsável: Valda Pessatto
Dia de semana: Quinzenais, segundas-feiras, às 08:00
Endereço: Setor Marista
Responsável: Ana Eliza
Dia de semana: Quinzenais, sextas-feiras, às 19:30
Endereço: Setor Central (Prédio de Educação Cristã PEC da PIPG)
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LITURGIA
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Prelúdio

PASTORAL

Oração
Leitura: Salmo 148

Oração
Leitura: Salmo 145.1-7

Hugo Valter Lisboa Ramos
Presbítero da PIPG

Hino: A Criação e seu Criador (NC nº 10)
Entrega de dízimos e ofertas

Hino: Louvor (NC nº 14)
Entrega de dízimos e ofertas

Oração de contrição

Oração de contrição

Cânticos

Cânticos

Oração pelas crianças

Oração pelas crianças

Exposição Bíblica

Exposição Bíblica

Hino: Necessidade (NC nº 68)

Hino: Maravilhas Divinas (NC nº 33)

Oração e bênção

Oração e bênção

Poslúdio

Poslúdio

GRUPOS DE JOVENS E JOVENS ADULTOS
Responsáveis: Pr. Gustavo Ribeiro e Diác. Paulo
Siqueira
Dia de semana: Conforme calendário do Ministério
Jovens Adultos, às 18:00
Endereço: Setor Central (PEC da PIPG)
Responsáveis: Sóstenes (Tote) e Alexandre Abdelaziz
Dia de semana: Quinzenais, aos sábados, às 14:30
Endereço: Setor Central (PEC da PIPG)
GRUPO PARA CASAIS JOVENS E DE
NAMORADOS

Entre o prelúdio e poslúdio, período de culto,
evite movimentação e dedique-se à oração.
CONSELHO:

JUNTA DIACONAL:

Pastores:
01. Rev. Ericson L. Martins (presidente)
02. Rev. Gustavo Nunes Ribeiro
03. Rev. Herley Rocha Souza
04. Rev. Lázaro de Oliveira
05. Rev. Marcos Nass

01. Braz Pereira Araújo
02. Cleiber M. M. Teixeira (tesoureiro)
03. Edésio Silva
04. Érico Eterno Rios Pinto
05. Fernando de Souza da Silva
06. Florentino dos Santos Filho
07. Gildo Alves Moreira
08. Gustavo A. Ribeiro (presidente)
09. Guilherme Maranhão (secretário)
10. Glauber Alves dos Santos
11. Israel Cândido Biagi de Souza
12. José Augusto de Oliveira
13. Leonardo de Oliveira
14. Milton Melo Júnior
15. Oara Rodrigues
16. Olmar da Costa Pinto
17. Paulo Henrique de Aquino
18. Roberto Ferreira Filho
19. Walter José Dias

Presbíteros:

Responsáveis: Pr. Gustavo, Anderson e Tamara
Encontros: Quinzenais, às quintas-feiras, às 20:00
Endereço: Res. Cândido de Queiroz, Aparecida de
Goiânia

Website: www.pipg.org | E-mail: secretaria@pipg.org

Prelúdio

Às 10h30-Transmissão do culto infantil:
PIPG Kids: www.youtube.com/pipgkids
ou acesse o site da PIPG e clique sobre o
banner

06. Alexandre Lustosa Pereira
07. Anício de Morais Terra
08. Fausto Mendanha Gonzaga
09. Hugo Valter Lisboa Ramos (secretário)
10. Jeferson O. Del´Arco (vice-presidente)
11. Joubert Amado Camelo
12. Manoel F. dos Reis Júnior (sup. PGNA)
CONGREGAÇÃO:
Trindade-GO - Rev. Lázaro de Oliveira
SEMINARISTAS:
01. Christopher Alves Ribeiro (4o. ano)
02. Eliel Gomes da Silva (3o. ano)

Mantenham aparelhos celulares desligados
ou em modo “silencioso” durante os cultos.
MISSIONÁRIAS LOCAIS:
01. Miss. Auta Silva Lemes (Melhor Idade)
02. Miss. Flórence D. Di Franco (Depto. Infantil)
MISSIONÁRIOS PARCEIROS:
03. Rev. Carlos e Rosa del Pino (Espanha)
04. Miss. César e Cáthrim (EUA/África)
05. Miss. Eliézer e Sara Camargo (Brasil)
06. Rev. Igor e Sayuri (Brasil)
07. Miss. L e E (Oriente Médio)
08. Miss. Dr. Manoel e Solange (Londres, Inglaterra)
09. Rev. Marcos Agripino e Mônica (São Paulo-SP)
10. Sem. Natan de Castro e Patrícia (Brasil)
11. Rev. Ronaldo e Rossana Lidório (Manaus-AM)
12. Miss. Sóstenes (Tote) e Valéria (Brasil)
CAPELANIA HOSPITALAR
13. Rev. João Batista da Silva (HAJ, Goiânia-GO)
ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS:
01. Asas de Socorro (Anápolis-GO).
Contato: (62) 4014 0333
02. Gideões Internacionais (Estado de Goiás)
03. Missão Vida (Anápolis-GO).
Contato: (62) 3318 1985 / 3318 2085
04. Ministério Jovens Livres (Goiânia-GO).
Contato: (62) 3261 7368 / 3261 3117
05. Ministério Pão e Vida (Goiânia-GO).
Contato: (62) 3926 1703
06. Projeto Lusófono (Lisboa, Portugal)

Goiânia, 05 de julho de 2020

QUEM É O SEU DEUS?
Não sei ao certo se a controvérsia que vemos hoje acerca do dízimo é somente um
efeito colateral da facilidade com que os assuntos são debatidos nas redes sociais ou se trata de
um debate antigo remodelado para os tempos digitais.
Manipulações, falta de transparência, falso ensino da teologia da prosperidade, a nova
"venda de indulgências", enriquecimento em nome da religião, são exemplos de erros antigos
mas ainda comuns em nossos dias.
No entanto, o que tem solapado a prática dos dízimos e ofertas em nossos dias é o
questionamento teológico, a indagação doutrinária se o dízimo é ou não é um mandamento para
a igreja neotestamentária.
Não tenho o objetivo de fazer exegese nem de garimpar textos bíblicos pró ou contra os
10% para os dias de hoje, mas, procurando perscrutar as motivações do nosso coração, não
posso deixar de perguntar: Quem é o seu Deus?
Quem é o seu Deus, você o conhece? A Bíblia nos mostra que Deus é soberano, que
ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Ele tem o domínio pois é dono de todo o
mundo: "Teu, SENHOR, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade; porque teu é
tudo quanto há nos céus e na terra; teu, SENHOR, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre
todos." 1Cr 29.11
Além disso, nosso Deus controla todas as circunstâncias, quer sejam boas ou ruins, e
tudo está debaixo da sua providência amorosa, mesmo que não compreendamos: "Sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito." Rm 8.28
A grande história da Bíblia é a história de um Deus amoroso que se humilhou para
morrer em uma cruz por você. Não duvide desse amor.
Mas ainda podemos novamente perguntar: Quem é o seu Deus, de quem você é
súdito? Vale aqui lembrar do sermão do monte proferido por Jesus: "Ninguém pode servir a
dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e
desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. " Mt 6.24
O assunto sobre o qual mais vezes Jesus falou foi sobre dinheiro e 16 das 38 parábolas
falam sobre dinheiro. Sem dúvida alguma, o dinheiro tem o grande poder de nos escravizar, de
nos fazer seus súditos, de nos fazer viver em um reino que não é o Reino de Deus.
Ora, se somos exortados a vivermos no Reino de Deus, a darmos nossa vida a serviço
de Deus, então, por que discutir sobre valores e porcentagens, como se estivéssemos pedindo
"um desconto" no pagamento de algum imposto devido?
A Escritura é farta em nos lembrar que a fé verdadeira envolve doação por inteiro,
entrega incondicional de tudo que somos, de tudo o que temos, como quem vendeu tudo que
tinha para "comprar o campo com o tesouro escondido" ou para "comprar a pérola de grande
valor" (Mt 13.44-46). Paulo também nos lembra dessa entrega total: "Porque, se vivemos,
para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou
morramos, somos do Senhor." Rm 14.8
Por isso, cabe a nós a reflexão, principalmente àqueles que ainda não concordam que
todo o seu dinheiro é do Senhor: Quem tem sido o nosso Deus?
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ASSISTÊNCIA PASTORAL

Se necessita de aconselhamento bíblico, alguém para orar ou
uma visita pastoral, ligue na Secretaria da PIPG e solicite
agendamento, de segunda a sexta-feira, entre às 07:30 às 12:00
ou das 13:30 às 17:00, através do telefone: (62) 3213 3320 ou
WhatsApp: (62) 98113 0461

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA : EDITAL DE CONVOCAÇÃO E ELEIÇÃO
Aditamento ao Edital PIPG nº 001/2020 (Eleição
de Presbíteros e Diáconos) - O CONSELHO da
Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia – PIPG,
reunido em 30 de junho de 2020, no exercício de suas
atribuições legais e eclesiásticas, em conformidade
com os Artigos 50, 83-D, 110 e 111, todos da
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil –
CI/IPB, tendo em vista o teor do Edital nº 001/2020,
publicado em 11/02/2020, para a eleição de
Presbíteros e Diáconos, CONSIDERANDO: a ) o
estado de calamidade pública, reconhecido, em todo
o território nacional, pelo Decreto Legislativo nº
6/2020, em razão da pandemia causada pelo vírus
SARS-CoV2 (COVID-19); b ) a s i t u a ç ã o d e
emergência na saúde pública, decretada, no Estado
de Goiás, pelo Decreto nº 9.633/2020, de
13/03/2020; c) a publicação do Decreto Estadual nº
9.685/2020 (29/06/2020) e do Decreto Municipal nº
1.242/2020 (30/06/2020), que aprofunda as medidas
de distanciamento social, impondo restrições às
atividades religiosas e instituindo o sistema de
revezamento, iniciando-se com 14 dias de suspensão
seguidos por 14 dias de funcionamento; d) a
persistência da situação de emergência na saúde
pública e as consequentes medidas de
distanciamento social, coincidindo com a realização
da segunda convocação da assembleia
extraordinária, marcada para o dias 05/07/2020;
RESOLVE: Art. 1º. Alterar a data prevista no artigo
3º, do Edital nº 001/2020, aditado em 19/05/2020
(Aditamento 001/2020), de forma a que os
dispositivos passem a ter a seguinte redação: Art. 3º.
Não havendo quorum, a Assembleia Geral
Extraordinária se reunirá, em segunda convocação,
com qualquer número de presentes, no dia 19 de
julho de 2020, com início às 9h e recepção de votos
até 19h30min. Art. 2º. Ficam mantidos os demais
termos do Edital 001/2020, bem como os termos do
aditamento 001/2020 de 19/05/2020, e todos os atos
até o momento praticados, em conformidade com
referido edital. Art. 3º. Fica estabelecido que o prazo
para recursos ao Conselho da PIPG, sobre as regras
do presente aditamento, será até o dia 13/07/2020.
Goiânia, 30 de Junho de 2020. Reverendo Ericson
Liberato Martins - Presidente do Conselho da PIPG
Presbítero Hugo Valter Lisboa Ramos - Secretário
do Conselho da PIPG.
EDITAL nº 001/2020: Eleição de Presbíteros e
Diáconos. (Texto consolidado, em conformidade
com a Resoluções do Conselho PIPG n. 001/2020, de
19/05/2020 e 002/2020, de 30/06/2020). O
CONSELHO da Primeira Igreja Presbiteriana de
Goiânia – PIPG, reunido em 11 de fevereiro de 2020,
no exercício de suas atribuições legais e eclesiásticas,
em conformidade com os Artigos 50, 83-D, 110 e
111, todos da Constituição da Igreja Presbiteriana do
Brasil – CI/IPB, resolve convocar a Assembleia
Geral da PIPG, para, em reunião extraordinária,
promover a eleição de Presbíteros e Diáconos,
fixando, ainda, as seguintes diretrizes que deverão
ser observadas no decorrer do pleito eleitoral.
Capítulo I – Disposições Gerais: Art. 1º. A eleição
para Presbíteros e Diáconos da Primeira Igreja
Presbiteriana de Goiânia – PIPG reger-se-á pelas
regras do presente Edital, além dos comandos
inseridos na CI/IPB, no estatuto da igreja local e
demais normas legais pertinentes. Art. 2º. Fica
convocada a Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 21 de
junho de 2020, com início às 9h e recepção de votos
até 19h30min, para eleição de oficiais, sendo 8 (oito)

Presbíteros e 11 (onze) Diáconos. Parágrafo Único –
Novas vagas para a eleição de Diáconos poderão
surgir, no decorrer da Assembleia – isto, na hipótese
de membro(s) da Junta Diaconal, com mandato ainda
vigente, vier(em) a ser eleito(s) Presbíteros. Art. 3º.
Não havendo quorum, a Assembleia Geral
Extraordinária se reunirá, em segunda convocação,
com qualquer número de presentes, no dia 19 de
julho de 2020, com início às 9h e recepção de votos
até 19h30min. Art. 4º. O mandato dos eleitos será de
05 (cinco) anos, contados a partir da ordenação e/ou
posse, conforme Art. 54, da CI/IPB. Capítulo II –
Das Indicações – Art. 5º. Serão admitidos como
candidatos ao oficialato (Presbítero e Diácono)
aqueles que atenderem as seguintes condições
pessoais: a) membro comungante da PIPG, em plena
comunhão, há mais de um ano; b) homem, maior de
18 (dezoito) anos e civilmente capaz; c) subscrever
os Símbolos de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil;
d) ser fiel à Palavra de Deus, tendo a Bíblia Sagrada
como sua regra de fé e prática; e) ser fiel à doutrina
presbiteriana, aceitando a sua forma de governo e
disciplina; f) ter bom testemunho de fé, de vida e de
oração; g) ser dizimista fiel; e, h) não estar sob
disciplina eclesiástica. Art. 6º. A indicação de
candidatos, feita exclusivamente por membro
comungante da PIPG, se dará por formulário próprio,
que deverá ser assinado e endereçado ao Conselho,
dentro do prazo limite estabelecido no presente
edital, a saber, entre o dia 16/02/2020 e o dia
08/03/2020. Parágrafo único – Não serão admitidas
indicações fora do período estabelecido no presente
artigo. Art. 7º. Após receber os nomes indicados pela
igreja, o Conselho adotará as providências
necessárias à verificação de conformidade, com os
requisitos delineados no Art. 5º deste Edital e com os
demais dispositivos constitucionais da Igreja
Presbiteriana do Brasil. Art. 8º. O Conselho entrará
em contato com os membros indicados e
considerados aptos, para confirmação de sua
disposição em participar da eleição. Parágrafo
único – Os candidatos serão convidados a
participarem de reunião de orientação e informação a
respeito do oficialato na Igreja Presbiteriana do
Brasil. Art. 9º. Os candidatos terão seus nomes
informados no dia da Assembleia Geral
Extraordinária. Capítulo III – Da Assembleia –
Art. 10. Além das diretrizes encontradas na CI/IPB,
o funcionamento da Assembleia Extraordinária
observará as seguintes regras: a) O quorum para a
realização da Assembleia, em primeira convocação,
será de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros
comungantes residentes na sede, conforme Cap. III,
Art. 6º do Estatuto da IPG, publicado em Diário
Oficial, no dia 24/08/1960; b) O rol atualizado de
membros comungantes da PIPG será utilizado como
lista de presença, na qual deverá ser aposta a
assinatura dos presentes, para fins de aferição do
quorum; c) A Assembleia terá início com o exercício
devocional, estendendo-se, ao longo do dia, para
viabilizar o direito de voto, por parte dos membros
que não puderam estar presentes no templo, quando
da abertura e encerramento dos trabalhos; d) Após a
abertura dos trabalhos, o presidente adotará as
seguintes providências: (i) instruirá a Assembleia,
quanto ao funcionamento da votação;(ii) apresentará
a Comissão previamente designada pelo Conselho,
para auxiliar na condução dos trabalhos da
Assembleia e para a recepção dos votos, no decorrer
do dia;(iii) apresentará, de forma breve, os
candidatos que participarão do pleito e) O livro/lista

de presença estará disponível, no hall de entrada do
templo, desde a abertura dos trabalhos, às 9h, até o
encerramento do prazo para votação, às 19h30min,
devendo ser assinado por todos os membros que
participarem da Assembleia; f) A eleição se dará em
escrutínio único e secreto; g) Findo o horário da
recepção dos votos (às 19h30min), tendo sido
constatada a existência de quorum, será o mesmo
registrado no corpo da ata da Assembleia Geral
Extraordinária, iniciando-se a apuração dos votos;
h) Em não havendo quorum, a ata será encerrada sem
a apuração dos votos (que serão prontamente
inutilizados), ficando a Assembleia Geral
Extraordinária convocada para se reunir, em segunda
convocação, com qualquer número de presentes, no
dia 19 de julho de 2020, observados todos os termos
do presente edital; i) Após a apuração, serão
declarados eleitos os candidatos dentre aqueles que
obtiverem pelo menos 1/3 (um terço) dos votos
válidos, apresentados pelos membros presentes no
decorrer do dia; j) Em havendo diferença a menor
entre o número de votantes e o quorum apurado,
considerar-se-á essa diferença como abstenção; l)
Cada membro poderá votar em tantos candidatos
quantas forem as vagas disponibilizadas na forma do
presente Edital; m) Como critério de desempate, o
candidato com maior idade será considerado eleito;
n) Caso o candidato seja eleito, simultaneamente,
para o Presbiterato e para o Diaconato, o mesmo
deverá optar por um de tais ofícios; o) Após todos os
registros necessários, será a ata lida e aprovada diante
dos presentes ao culto dominical, que se inicia às
19h15min. Art. 11. Será elaborada cédula única, por
meio eletrônico e impresso, para o dia da votação,
com o nome de todos os candidatos considerados
aptos pelo Conselho, nos termos do presente Edital.
Art. 12. Os casos omissos serão decididos pelo
Conselho da PIPG. Art. 13. Fica estabelecido que o
prazo para recursos ao Conselho da PIPG, sobre as
regras do presente Edital, será até o dia 13/07/2020.
Goiânia, 11 de fevereiro de 2020 (aditado em
19/05/2020 e em 30/06/2020).
Rev. Ericson Liberato Martins
Presidente do Conselho
Presbítero Hugo Valter Lisboa Ramos
Secretário

NOME / MOTIVO DE ORAÇÃO
Dna. Ruth e Seu Heitor: saúde
Daniel (amigo Hilda Melo): encontrar trabalho
Brenda Elias: família e saúde
Maurio Baiocchi: saúde e vida espiritual
Neusa Baiocchi: vida espiritual
Cléia/Raphael (filhos do coração D. Ruth):
gratidão, estavam com coronavírus e se
recuperaram
Vandorli da Silva: tratamento de câncer
João Vitor (sobrinho-neto de D. Ruth): saúde
Rev. Benjamin (da missão Caiuá): gratidão pela
saúde
Walkíria (irmã da Tânia): conversão
Marcos (irmão da Tânia): conversão
Márson (irmão da Tânia): vida espiritual e
profissional
Mário Zan Vieira (irmão de Maridalva): saúde
Rev. Adalberto Borges de Faria: gratidão pela saúde
João Terrey: filho de Andrea Freire, por segurança e
libertação de opressões
Glauber Santos: plena recuperação pós-acidente,
conclusão do curso de engenharia elétrica
Anemércio (avô do Glauber): conversão,
recuperação da saúde
Vinícius Martins (primo do Glauber): conversão,
trabalho, responsabilidade com a família
Maria Madalena Matias Matos: saúde, finanças e
vida espiritual.
Oberdan Matias Matos: trabalho, finanças, saúde,
relacionamento e luto.
Maria Engracia Nunes (Lia): saúde
Elizabete (filha do Lucas): saúde
Cláudia L. da Silva (irmã da Patrícia): conversão
Márcia Helena Lopes (irmã da Patrícia): conversão
Marcelo: vida financeira e sentimental e pela
família.
Luis Carlos (esposo da Sueli): saúde
Eduardo de Oliveira: saúde
Margareth de Lourdes: tratamento de câncer
Raimundo Nonato (pai da Aline Cantuaria): saúde
Helena Gonçalves (amiga da Vânia Sueli): saúde
Manoel Lauer Lemes: saúde
Francisco de Assis Rocha: vício
Maria Rosária de Sousa: saúde
Gilberto (irmão do sr. Heitor): saúde
Elza Motta: saúde
Emanuele: saúde
Luiz Antônio Lemos: conversão

SOCIEDADES INTERNAS E MINISTÉRIOS
As atividades presenciais com crianças, préadolescentes, adolescentes, jovens, jovens
adultos, jovens casais e do Ministério da Terceira
Idade estão suspensas provisoriamente.
Acompanhe as redes sociais da igreja, há várias
programações acontecendo virtualmente.
RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS
A recepção dos novos membros será no dia 19/07
(domingo, às 19h15).
SAF (SOC. AUXILIADORA FEMININA)
NOVO TEMA DO QUADRIÊNIO 2018/2022:
"Orai sem cessar" (1Ts 5.17)
Projetos de Oração
- Relógio de Oração: diariamente, das 12h às 15h.
Intercedamos por nossa igreja.
- Projeto ANA - Mães orando - Deus agindo.
- Caminhando Juntos - orando pelo Seminário
Presbiteriano Brasil Central, seminaristas e suas
famílias.
Mulheres PIPG- Participe dos trabalhos da nossa
Oficina Dorcas em sua casa. Procure a

ESCALAS

INTERCESSÃO

coordenadora Kenize (98164 2746) ou Ângela
Scarel.
- Continuamos a arrecadar doações para os
seminaristas que agora estudam online. Deixe na
casa administrativa ou ligue para Ângela Scarel.
V Encontro da Mulher Presbiteriana
Transferido para 04 a 07 de novembro de 2021, em
Caldas Novas. Os preços de inscrição
(www.saf.org.br) e hotel continuam os mesmos.
Grande Encontro das Mulheres Presbiterianas
On-line, promovido pela CNSAFS - 24 a
27/09/2020, pela plataforma Webex, transmitido
pelo YouTube e Facebook da CNSAFS.
Convite “A SAF ora on-line na madrugada”
Participem conosco das reuniões de oração online:
- 6/6/2020 até 6/6/2021, às 23h30min. Número da
reunião:1293958939. Senha: 123456. LINK
https://ipborg.webex.com/ipborg/j.php?MTID=mc
584252ccfcd63b749324ed2308c1c42
Instale o WEBEX. E-mail: orar@ipb.org.br. Mais
informações com Ângela Scarel 99678-5466 ou
com Ana Lucia 99637-2654.

05/07
E. D.
Culto
Culto

PIANO
-------------------

ÓRGÃO
-------------------

REGÊNCIA
-------------------

CORAL
-------------------

GRUPO
-------------------

LITURGIA
-------------------

12/07
E. D.
Culto
Culto

PIANO
-------------------

ÓRGÃO
-------------------

REGÊNCIA
-------------------

CORAL
-------------------

GRUPO
-------------------

LITURGIA
-------------------

Junta Diaconal
Plantão para 05 a 11 de julho:

DIA 05/07
TEMPLO: Guilherme, Fábio, Braz, Elian, Gustavo, Milton,
Glauber
Líder: Gustavo

Braz Pereira Araújo - 3218 7371
Elian da Silva Aguiar – 99800 8048
Fábio Rassi - 99972 3765
Glauber Alves dos Santos - 98449 5849
Guilherme Maranhão - 98111 3161
Gustavo Augusto Ribeiro – 99103 6363
Milton Melo Júnior - 99957 2547

DIA 12/07
TEMPLO: Paulo Siqueira, Cleiber, Fernado, Gilson,
Florentino, Joaquim, Oara
Líder: Paulo Siqueira

Ministério de Mídia
05/07
E. D.
Culto
Culto

SOM DATA SHOW INTERNET CÂMERA 12/07
------------E. D.
------------------------Culto
------------------------Culto
-------------

SOM
-------------------

DATA SHOW INTERNET CÂMERA
-------------------------------------------------------

Dia: 05, Domingo | Texto: Jó 7 a 9
Dia: 06, Segunda-Feira | Texto: Jó 10 a 12
Dia: 07, Terça-Feira | Texto: Jó 13 a 15
Dia: 08, Quarta-Feira | Texto: Jó 16 a 18

LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

Dia: 09, Quinta-Feira | Texto: Jó 19 a 21

Julho 2020

Dia: 10, Sexta-Feira | Texto: Jó 22 a 24
Dia: 11, Sábado | Texto: Jó 25 a 27
Dia: 12, Domingo | Texto: Jó 28 a 30

NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS
Orando pela Igreja Perseguida na Coréia do Norte (retirado do livreto de oração Missão Portas Abertas).
Encorajados via rádio: Agradeça a Deus pelos programas de rádio que alcançam muitos cristãos nortecoreanos. Ore para que eles continuem sendo encorajados através das mensagens, ao saber que não estão
sozinhos; Canções de vitória: Muitos cristãos ali não tem uma Bíblia, então eles tem de memorizar partes das
escrituras. Ore para que a fé deles seja fortalecida cada vez mais; Nenhuma Bíblia à mostra: Peça para que o
Senhor permita que os norte-coreanos tenham acesso à sua Palavra, sem precisar escondê-la ou correr riscos
caso alguém a encontre; Sobreviventes: Ore pelos cristãos secretos do país, para que sejam guardados e tenham
sabedoria para evangelizar e continuar crescendo. Que Deus lhes dê estratégia e ousadia; Vigilância constante:
Ore para que o presidente da Coréia do Norte tenha um encontro com Cristo e possa se render ao seu amor. Que
a salvação possa chegar a essa família e que o país tenha a liberdade de adorar a Deus; Prisioneiros: peça por
todos os cristãos que estão presos. Interceda para que eles sejam fortalecidos pela presença de Deus e consigam
testemunhar de Jesus aos outros prisioneiros.

ANIVERSARIANTES
MEMBROS COMUNGANTES
05/07 Délcio Gomes de Freitas
05/07 Divina Elisangela dos R. de S. Neto
05/07 Jade Lopes Rodrigues
05/07 Maria Lúcia Alves Costa
05/07 Maxsswilma Aparecida O. C. Tavares
06/07 Jona D'Arc Santos Oliveira
06/07 Renatha Rodrigues Salomão
07/07 Angela Bosso Faria Brito
07/07 Ivanilza Xavier de Sousa
07/07 Lucas Ferreira da Silva
07/07 Raquel Rodrigues Nava
07/07 Sissi Maria Nascimento Violatti
08/07 Cristiano de Mello da Costa
09/07 Aline Vieira Freitas
09/07 Fernando Abdelaziz Rodrigues
09/07 Murilo Henrique Mendes França
09/07 Rebeca Selani Sandre
10/07 Ana Débora Lopes da Silva
10/07 Andre Guedes Damasceno

3210 1485
99398 8763
3954 2546
3233 6060
3624 0338
3224 6397
3208 8623
3095 2650
98198 6830
98252 6027
3223 9418
3941 1620
3518 2786
98163 0342
3942 4906
3526 3524
3241 3291
3991 2841
3624 8574

10/07 Kelly Mary Franco Martins
10/07 Marcos Severino Pereira
10/07 Mateus de Sá Nass
11/07 Matheus Henrique Pereira Lima
11/07 Nelcinilda Pequeno Morais Cruvinel
11/07 Rebeca Guilarde Torres3291 0062

98198 5152
3205 2329
98629 2000
3645 3317
3626 0042

MEMBROS NÃO COMUNGANTES
07/07 Isabela Guimarães de Mesquita
11/07 Luciano Azevedo Alves da Costa
11/07 Raquel Rodrigues Freire

3241 7554
3284 2191

