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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Não haverá Escola Dominical
Pr. Nilson
Pr. Nilson
Pr. Filipe
Pr. Filipe

Manhã

Presb. Eliel
Presb. Rogério 
Presb. Vanderlei
Presb. Tony
Presb. Ricardo

Auxiliar

Pr. Nilson *
Pr. Nilson
Pr. Nilson
Pr. Filipe
Pr. Nilson

PregadorNoite

* Ceia do Senhor - responsável pela preparação

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 

Noite

Escola Bíblica Dominical 9h00

Culto Solene 18h30mim

*Ceia do Senhor 01/01
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Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Márcio Marques da Silva
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No Salmo 90 Moisés faz uma reflexão sobre a precariedade da vida neste mundo. 
Primeiro ele mostra que viver neste mundo é viver numa esfera onde a morte reina. A 
morte é uma realidade inegável. Ela se impõe a nós de maneira irrefutável. Não há como 
negar a realidade da morte. Não há como não reconhecer a sua presença constante na 
existência dos homens. Ela é nossa companheira constante, desde que nascemos, 
morremos um pouco a cada dia. A morte projeta a sua sombra sobre a totalidade da nossa 
vida neste mundo. Viver neste mundo é viver numa esfera onde a morte reina.
 Em segundo lugar ele mostra que viver neste mundo é viver na esfera do tempo. E para 
que entendamos a precariedade da esfera temporal o salmista contrasta o tempo com a 
eternidade. No verso 4 ele diz: “Pois mil anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem 
que se foi e como a vigília da noite”.
 Os judeus dividiam o tempo noturno em três vigílias de 4 horas cada. Contextualizando, 
ele está dizendo que mil anos, comparados a eternidade é como o tempo noturno, como 
um período de sono, é nada. Qual é a sensação que temos diante do tempo de sono? 
Quando acordamos parece-nos que havíamos nos deitado há minutos atrás. No verso 5, 
ele diz que mil anos, à luz da eternidade, são como um sono. E no verso 9 ele afirma: 
“acabam-se os nossos anos como um breve pensamento”. De modo que viver neste 
mundo é viver na esfera do tempo. A vida neste mundo é marcada pela transitoriedade; é 
passageira e efêmera.
 O salmista também busca penetrar as causas mais remotas desta precariedade. A 
respeito da morte ele diz: “Tu reduzes o homem ao pó e dizes” (verso 3). Ele não fala da 
morte como o resultado de leis naturais, mas como o resultado de uma ação deliberada 
de Deus. A morte existe e reina nesta esfera da vida, porque um dia Deus ordenou: “Tu és 
pó e ao pó tornarás”.
 Mas porque Deus ordenou assim? O verso 7 esclarece: “Pois somos consumidos pela tua 
ira e pelo teu furor, conturbados”. E ainda a primeira parte do verso 9: “Pois todos os 
nossos dias se passam na tua ira…” 
 Deus ordenou assim para manifestar a sua ira. A precariedade da presente vida se explica 
com a ira, com a manifestação do desagrado de Deus. Mas qual é a razão desta ira? O 
verso 8 responde: “Diante de ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do teu rosto, os 
nossos pecados ocultos”. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade dos 
homens. Os nossos pecados são o motivo desta ira. Assim, a precariedade da vida neste 
mundo é o resultado da manifestação da justa ira de Deus contra o pecado dos homens. 
“Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a 
sujeitou” (Romanos 8.20).
 No verso 11 o salmista faz as seguintes perguntas retóricas: “Quem conhece o poder da 
tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido?” Com isto ele quer dizer que 
estas constatações que acabara de fazer, a respeito da precariedade da vida neste 
mundo, não são compartilhadas por todos.
 Nem todos conseguem discernir a precariedade desta existência, nem todos reconhecem 
nesta precariedade a ira de Deus, e por isso não temem a Deus. Daí a oração do salmista: 
“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio” (verso 12). O 
salmista está pedindo que Deus lhe dê discernimento claro sobre a natureza da vida neste 
mundo, a fim de que possa viver sabiamente aqui.
 Em outras palavras ele está dizendo: “Senhor ajuda-nos a discernir a precariedade, a 
fugacidade, a transitoriedade da vida debaixo do sol, porque isso vai nos tornar pessoas 
sensatas na maneira de viver.” Estamos no apagar das luzes de mais um ano. O tempo 
passa muito rapidamente e nós voamos. Precisamos orar como o salmista, pois o homem 
que quer aprender a sabedoria de Deus avalia tudo à luz da eternidade e sabe que 
debaixo do sol tudo é vaidade. Ser sábio é estar consciente de que nesta esfera temporal 
da existência humana, não há nenhum valor permanente pelo qual valha a pena viver. Ser 
sábio é ter consciência de que o único valor permanente e absoluto, que pode dar sentido 
último a nossa existência está acima do sol. É Deus mesmo.
 Conscientes da transitoriedade, da vaidade e da precariedade da vida neste mundo 
tenhamos um feliz ano novo.

DÍZIMOS e OFERTAS

Temos envelopes disponíveis no templo para 
você entregar o seu dízimo ou fazer a sua 
oferta.

Aqui você sempre terá duas sugestões de leitura, 
para o seu crescimento espiritual.

AOS VISITANTES

Caro visitante, agradecemos a sua presença 
conosco hoje. Você é muito especial para nós. 
Esperamos que tenha se sentido bem em 
nosso meio e volte outras vezes. Leve o nosso 
abraço fraternal e, se desejar, deixe o telefone 
com o diácono para agendarmos uma visita.

Rev. Paulo Ribeiro Fontes

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos, daqueles que se 
preparam para professar a fé e receber o batismo 
ou crescerem nas doutrinas reformadas. 
Havendo interesse, solicitamos que procure o 
Pastor.

Denis e Márcio*
Sandro e Breno
Denis e Júlio
Vanderlei e Breno
Azarias e Rogério

Júlio
Azarias
Lucas
Márcio
Lucas

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

Acesse o nosso site e veja o Grupo Familiar 
mais próximo da sua residência.

Reunião de Oração

1º e 3º sábados 
de cada mês às 8h00

EBD - 9h00
Noite - 18h30min

Eliel

Tony

Rogério

Vanderlei

Ensina-nos a contar os nossos dias!!!



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
07/01 e 21/01, às 8h00, nos reuniremos na 
Igreja para buscar o Senhor, humilhar-nos na 
sua presença e entregar-lhe as nossas 
aflições. Essa é uma experiência ímpar para a 
qual convidamos você.

Quinta-feira dia 05/01 haverá Reunião de 
Oração às 20 horas na Igreja, todos os Grupos 
Familiares estão convocados.

BOLETIM

O Boletim é um dos meios importantes de 
divulgações das Programações, dos Eventos; 
outras informações de interesse coletivo da 
nossa igreja; bem como também um meio de 
Evangelização. Se você tiver alguma informação 
que deseja divulgar por esta mídia; favor passar 
para pessoal de Marketing até o terceiro 
domingo de cada mês.

PEDIDOS de ORAÇÃO

Os pedidos de “Oração” devem ser dirigidos ao 
Pr. Nilson. nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

AGENDA da IGREJA

01/01 – Ceia do Senhor

05/01 - Reunião de Oração - 20h00

07/01 – Reunião de Oração – 8h00

08/01 - Posse do Pr. Nilson

21/01 – Reunião do Conselho – 14h30

21/01 – Reunião de Oração – 8h00

02 a 04/02 – Reunião PRUN

Quem puder auxiliar este projeto social procure 
a Junta Diaconal da Igreja para entregar a sua 
doação. O recolhimento será feito até o terceiro 
domingo do mês.

ABRIGO das CRIANÇAS

CAMPANHA “CONSTRUINDO MINHA IGREJA”

A campanha “Construindo minha Igreja” 
encerrou-se no mês de dezembro e 
agradecemos a todos que participaram deste 
momento.

MISSÕES

Fazer missões é levar o evangelho do Senhor 
Jesus Cristo para o resgate do ser humano em 
sua totalidade no Brasil e no mundo. Ao orar, 
divulgar e contribuir, você se torna participante 
dessa obra.

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
21/01, às 14h30, na Igreja.

REUNIÃO do PRUN

Reunião do PRUN (Presbitério Unido) será 
realizada em nossa Igreja nos dias 02 a 04 de 
fevereiro de 2017.

GRUPOS FAMILIARES

Convidamos você para frequentar um dos 
grupos familiares de nossa Igreja. Converse com 
o pastor ou presbíteros e encontre o grupo mais 
conveniente para participar juntamente com a 
sua família.

TEMA do MÊS

No mês de janeiro, as devocionais da EBD, o 
hino ensinado na EBD e os sermões do culto 
noturno serão preferencialmente baseados no 
seguinte tema:

DÊ CARONA A QUEM TEM DIFICULDADE DE 
LOCOMOÇÃO DEVIDO À IDADE OU OUTRO 
MOTIVO.

Os motivos específicos de oração devem ser
comunicados ao Pr. Nilson.

D. Vivian: saúde
D. Margarida: neto Otávio
Tite: saúde
Kelcy: saúde da mãe
Pr. Ismael: saúde da mãe
D. Margarida: saúde
Angelina: saúde
Nilma: saúde da mãe
Dênis: saúde dos pais
Srª. Geni: filhos
D. Alvina: saúde

MOTIVOS de ORAÇÃO  (específicos)

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares

Sociedades Internas e Departamentos da Igreja

Missionários

Coral e Equipe de louvor

Escola Dominical e Culto Público

Vizinhança e afastados

Evangelização

Grupo de Teatro “RE9”

Oficiais da Igreja

Famílias da Igreja

Desempregados

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

16/01

17/01

18/01

13/01

28/01

Chiquinho e Cleene

Denis e Luiza

Tite e Leila

Felipe
(filho Rev.Raimundo) - Albânia

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

ANIVERSÁRIO do MÊS

Patricia de Araujo Melo

Geni Martins Lima

Ismael Rachid Júnior

Marli Camargo Soares Ribeiro

Mariana de Araujo Silva

Aluana Marjan Barboza de Moraes

Guilherme Barboza de Moraes

José Fernandes Batista

Thais Terra Ciaccio

Bárbara Terra

Azarias Braga

Eunice Martins Lima

Rafael Pereira Barbosa

Denis Rodrigues Siqueira

Andréia Oliveira Pinto Ribeiro

Agnailda da Silva

Marina Nogueira

Nadir de Oliveira Terra

Pedro Queiróz Lima

04/01

06/01

09/01

10/01

12/01

14/01

14/01

14/01

16/01

17/01

18/01

18/01

19/01

22/01

23/01

24/01

24/01

30/01

30/01

Ester 
(esposa Rev.Raimundo) - Albânia


