
PASTORES:
Rev. Jefferson Batista Neres (Efetivo) .............................. 3963-7922 – 8272-1211

rev.jeffersonipb@yahoo.com.br
Rev. José Marcos de Oliveira Silva (Auxiliar) .................... 3039-1994 – 8272-1221
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Rev. Alexandro Luiz Ramos (Auxiliar) ......................... (61) 3263-1821 – 9606-5014

rev.alexandroramos@gmail.com
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EVANGELISTAS:
Ev. Wilian Ronan de Oliveira .................3616-3670 – 8541-9288 (3ª Congregação)
Ev. Ronaldo Paixão Meira dos Santos ........3613-7354 – 9401-7717 (4ª Congregação)
Ev. Valdemir Belarmino da Silva ........ (38) 3674-2006 (Congregação em Garapuava-MG)
Ev. Rogério Pereira Balbino ....... 3394-3506 – 9638-1986 (Congregação Santa Maria)
Ev. Sílvio Sérgio Geraldini ...... (38) 3635-2065 – 9848-1227 (Congregação em Arinos-MG)
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento ................. 8198-5868 (Departamento Infantil)

E-mail: minfancia2ipt@gmail.com

PRESBÍTEROS:
Cícero de Sousa ................................................................................... 3543-5785
Emanuel Rafael ..................................................................................... 3353-4652
Joel Nogueira ........................................................................................ 3039-5583
Lusérgio de Souza ................................................................................ 3546-3708
Marcus Viana ........................................................................................ 3034-0225
Natanael Correa ................................................................................... 3964-5381
Paulo Honorato ..................................................................................... 3353-4310
Pedro Marra ..........................................................................................3562-2702
Sandro Soares ...................................................................................... 9298-7189
Sóstenes Cavalcante ............................................................................. 3877-1201
Israel Ferreira (Emérito)
Saulo Resente (Emérito)

DIÁCONOS
Anderson Poubel ........................... 3354-5869
Antônio Neto ................................ 8509-8568
Angelo de Matos ........................... 8311-1817
Arthur Figueiredo .......................... 9153-6469
Ataliba Resende ........................... 3352-1693
Claudennes Cunha .......................  3353-4811
Diego Ferreira .............................. 8259-3320
Elizeu Couto ................................. 3543-6296
Emanoel Silva .............................. 3372-1831
Evandro Assunção ......................... 8149-6158
Geazi de Sousa ............................. 3353-2230
José de Andrade ........................... 3397-5129
José Júnior .................................... 4101-7867

Júlio de Araújo ............................. 9918-8131
Lúcio Pereira ............................... 8521-1048
Marcelo Honorato ......................... 3353-3294
Moisés Ferreira ............................ 9986-7359
Moisés Couto ............................... 3374-9887
Robson da Silva ........................... 3475-9648
Robson da Conceição .................... 3032-5164
Rodrigo Andriazzi ......................... 3353-2231
Thiago Avelino ............................ 8560-6460
Tiago Ferreira .............................. 3353-2132
Wanderlúcio Júnior ....................... 8438-1914
Wesley de Araújo ......................... 3532-2174
William de Araújo ........................ 3435-7560

SONOPLASTIA DA IGREJA
E-mail: ........................................................................ sonoplastia2ipt@gmail.com

DISQUE PAZ ........................................................................................ 3354-1313

Nº 1.374 – 22 de novembro de 2015

TRABALHOS SEMANAIS
Quarta-Feira: .........................  Reunião de Orações e Estudo Bíblico, às 20 horas
Domingo: ........................... Escola Dominical, às 9 horas; Culto Solene, às 18h30

SECRETÁRIA DA IGREJA
Ana Paula ............................................................................................ 8185-6376

Uma Família, acolhendo pessoas e
famílias, no amor de Cristo
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Pastoral
Importância da Bíblia

Os cristãos autênticos reconhe-
cem a Bíblia Sagrada como elemen-
to fundamental em relação a fé, a
vida, a espiritualidade e ao pensa-
mento cristãos. A Bíblia é muito mais
do que um livro histórico. Ela ensina
sobre a Criação ressaltando a Deus
como Criador e mantenedor de todo
o vasto universo. Chama-nos a
atenção para a realidade inegável
da Queda, causa primária de todo o
sofrimento da boa Criação de Deus.
Revela-nos de forma inequívoca e
confortadora a boa notícia da Re-
denção em Cristo Jesus. E, nutre no
coração dos eleitos a esperança da
Consumação escatológica.

É bom refletir sobre qual moti-
vação temos ao ler as Escrituras.
Há crentes que não mantêm uma
leitura regular e sistemática da Bí-
blia. Buscam as suas páginas ape-
nas nos momentos de aflição, a fim
de obter orientação para suas vi-
das atribuladas. Não é errado bus-
car alento, refrigério, consolo e di-
reção na Palavra de Deus em mo-
mentos de angústia e perturbação.
Mas se o nosso contato com o livro
sacrossanto se limita a refrigério em
momentos difíceis, algo está errado
em relação a nossa compreensão
da importância do Livro Santo.

O Rev. Martinho Lutero, um dos
heróis da Reforma Protestante do
século 16, dizia que precisamos ler
o texto das Escrituras com toda a
expectativa de descobrir algo a res-
peito de Deus. A Bíblia é a revela-
ção especial de Deus direcionada
ao Seu povo. A Reforma é retrata-
da como um período de redescoberta
da Bíblia. Uma das principais lutas Rev. Jefferson Batista Neres

da Reforma foi na direção da Bíblia
ser acessível e disponível para to-
das as pessoas na linguagem que
elas pudessem compreender. Incen-
tivou o acesso as Escrituras para
todo o povo, doutos e indoutos.

A Bíblia nos revela a realidade
da existência de Deus: o Seu amor,
o Seu plano redentivo, as Suas con-
solações, o Seu juízo e a maneira
desejada por Ele para que Seus fi-
lhos vivam e o sirvam neste mundo.
De acordo com o teólogo
estadunidense do século passado,
Rev. David Clarck: “As Escrituras são
suficientemente completas. Tudo
que é necessário para a salvação e
à vida se contém explicitamente
nas Escrituras ou facilmente se
deduz delas”. São absolutamente
desnecessárias novas revelações
como as das seitas espalhadas pelo
mundo a fora. A Bíblia não trata de
todos os detalhes da vida, mas po-
demos em tudo ser guiados pelos
princípios gerais que nos fornece.

Que Deus desperte em nós, a
cada dia o desejo de conhecê-lo
mais. A fonte segura de compreen-
são do ser de Deus e de Suas mag-
níficas obras é a Bíblia, Antigo e
Novo Testamentos. O Rev. Charles
Haddon Spurgeon, príncipe dos pre-
gadores, no século 19, afirmou com
muita propriedade: “A Bíblia que está
caindo aos pedaços geralmente
pertence a alguém cuja vida não o
está”. Portanto, amados irmaos cul-
tivemos o salutar hábito de ler as
escrituras, sob a orientação do Es-
pírito Santo.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 104:1
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica:

Deuterônomio 32:1-4
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 139:23-24
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Robson Rangel

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Petrus

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 23:13-22
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 68

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado

para toda boa obra” (2ª Timóteo 3:16)

Aniversariantes da Semana
23/11 Hilda Conceição de Almeida ....................................................8172-5042
23/11 Graciele Dantas Rosendo Viana ...............................................8470-0810
24/11 Artur Soares de Sousa ............................................................3358-7937
26/11 Luciana Heringer Gadia ...........................................................9207-0947
27/11 Rosimar Guedes da Silva ........................................................9871-2449
28/11 Loide Dias Oliveira ..................................................................8412-9156

ção da Chácara Damando para reali-
zação de Acampamento da UMP para
o ano de 2016, no valor de R$
14.000,00 (quatorze mil reais).

Ata nº 879 – Data: 23/08/
2015: 1ª) Examinar e aprovar as ir-
mãs: Agláia e Amanda à Pública Pro-
fissão de Fé e Batismo.

Ata nº 880 – Data: 18/09/
2015: 1ª) Fazer um voto de apreci-
ação, in memorian, ao Presb. Eliezer
Targino Marques pelo bom trabalho
e importante contribuição ao longo
da sua jornada na 2ª Igreja Presbi-
teriana de Taguatinga; 2ª) Tomar
conhecimento do relatório da Tesou-
raria; 3ª) Atender pedido de verba
feito pela UMP em R$ 2.000,00 (dois
mil reais); 4ª) Atender pedido do Mi-
nistério da Infância para adquirir
uma máquina de fazer algodão doce;
5ª) Nos termos do art. 16, alínea “e”,
receber por jurisdição ex-ofício os ir-
mãos: Alexandre Ferreira Medeiros
Rodrigues e Iolanda Silva Resende;
6ª) Conceder carta de transferên-
cia aos irmãos Gustavo Mendes Pe-
reira e Daphne Renata Tavares do
Amaral para a 3ª Igreja Presbiteria-
na do Guará.

Ata nº 881 – Data: 02/10/
2015: 1ª) Tomar conhecimento do
relatório da tesouraria; 2ª) Infor-
mar a Igreja que o Conselho está
trabalhando em prol da reforma do
Predinho e Salão Branco; 3ª) Fa-
zer um voto de apreciação pelos 53
anos da nossa igreja, bem como
pela participação nas solenidades
do Rev.  Sau lo  e  do Quarteto
Master.

Ata nº 882 – Data: 18/10/
2015: 1ª) Ouvir e Examinar o
evangelista Daniel Pereira Pani, com
vistas a assumir o campo da 3ª Con-
gregação em Águas Lindas-GO.
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DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
“Que darei ao Senhor por todos

os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116:12). Nossa Junta Diaconal
está recolhendo donativos: roupas,
calçados, brinquedos (novos ou usa-
dos, em bom estado de conservação),
alimentos não perecíveis para a dis-
tribuição aos nossos irmãos necessi-
tados (da sede e congregações). As
doações poderão ser depositadas no
baú, na saída do templo até o próxi-
mo domingo. O clímax de tal trabalho
ocorrerá no culto pelo “Dia Nacional
de Ação de Graças”, próxima quarta-
feira, às 20 horas. Esperamos a par-
ticipação de toda a igreja.

XII CONGRESSO UNIFICADO
O Congresso Unificado do Presbi-

tério de Taguatinga Norte – PTAN será
no próximo sábado, a partir das 8 ho-
ras, nas dependências de nosso tem-
plo. As Sociedades Internas da 2ª IPT
deverão estar presentes por meio de
seus representantes. O acerto finan-
ceiro das refeições será com a UPH.

SANTA CEIA
Em decorrência de ajustes de

agenda, celebraremos a Ceia do Se-
nhor no Culto Solene do próximo
domingo. A Santa Ceia é um sublime
privilégio para o crente. Por ser um
meio de graça, o cristão é alimentado
espiritualmente quando participa dig-
namente. Portanto, teremos uma se-
mana para nos preparar, a fim de par-
ticiparmos dignamente desta inaudi-
ta bênção.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e

evangelistas), os presidentes das So-
ciedades Internas e as Superintenden-
tes da Escola Dominical deverão en-
tregar até o dia 25 de novembro, via
e-mail: ana.nazareth01@gmail.com ou
na secretaria da igreja, os relatórios
de suas atividades, em 2015, para se-
rem inseridos no Boletim Geral de Re-
latórios. Caso contrário, o responsá-
vel terá que apresentá-lo na Assem-
bleia Geral Ordinária da Igreja.

ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadastrais

na lista localizada em uma das
mesinhas na saída do templo até o
próximo domingo. Caso os seus da-
dos não estejam na referida lista, fa-
vor preencher ficha cadastral.

CONFRATERNIZAÇÃO SAF
Próxima sexta, às 20 horas, no sa-

lão de festas do prédio da irmã Tânia,
haverá a confraternização da SAF. Cada
Sócia deverá levar uma lembrancinha
para o amigo oculto. A Kombi saíra do
estacionamento do templo às 19h30.
Para mais informações, procurar as ir-
mãs Rosângela e Tânia.

JANTAR DE CASAIS
Sem casamentos fortes e sólidos em

Deus, a igreja estará repleta de famíli-
as enfermas. A felicidade conjugal não
é automática. É necessário construí-la
com muito esforço, inteligência e deter-
minação. O casamento é para aqueles
que estão dispostos a investir o melhor
do seu tempo, dos seus sentimentos e
dos seus sonhos na vida do cônjuge. O
Jantar ocorrerá em 5 de dezembro, às
20 horas, no Salão Social. O primeiro
momento, devocional: oração, cânticos
espirituais e ministração da Palavra de
Deus aos casais (Rev. Oswaldo Júnior).
Em outro momento, a parte social: jan-
tar e comunhão com os irmãos. Haverá
uma agradável surpresa. A taxa será
de R$ 30,00 por casal. Faça a sua ins-
crição com o Diác. Wesley e Tânia e/ou
Carol.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à casa
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riana Nacional, do culto solene em vir-
tude dos 156 anos da Igreja Presbi-
teriana no Brasil; 11ª) Aprovar loca-



PLANO DE AÇÃO 2016
Os presidentes das Sociedades

Internas, dos Departamentos e as
Superintendentes da Escola Domini-
cal estão convocados para se reuni-
rem com o Rev. Jefferson, dia 3 de
dezembro de 2016, quinta-feira, às 20
horas, na Sala do Conselho, para ela-
boração do “Plano de Ação” 2016.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Fora de Moda, pela Editora

Cultura Cristã, o Rev. William Graham
Tullian Tchividjian esclarece o que sig-
nifica estar fora do estilo corrente da
cultura para estar alinhado com os
caminhos de Deus no que se refere à
comunidade, ao estilo de vida, ao tra-
balho, ao dinheiro, aos relacionamen-
tos, ao culto e à igreja. A promessa
de recuperar uma presença autenti-
camente “fora deste mundo” signifi-
ca que os cristãos podem, mais uma
vez, tornar-se uma autêntica força de
renovação para Deus neste mundo.
“Fora de Moda nos dá uma vista pano-
râmica da vida cristã real, centralizada
em Cristo, comprometida com a igreja,
delineada pelo reino, focalizada no fu-
turo e totalmente contra cultural. Uma
leitura nutritiva” J. I. Packer.

AOS SECRETÁRIOS E TESOUREIROS
Os secretários e tesoureiros de

todas as sociedades internas, ano de
2015, deverão entregar os livros de
atas e da tesouraria de suas respec-
tivas sociedades na Secretaria da
igreja ou ao Rev. Jefferson até 13 de
dezembro de 2015 para serem exa-
minados pelo Conselho.

COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS
A Comissão de exame de livros da

tesouraria e atas das sociedades in-
ternas de 2015 é composta pelos se-
guintes presbíteros, Natanael Macha-
do e Cícero Celso.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 89: Que sucederá aos jus-

tos no dia do juízo? Resposta: No dia
do juízo os justos, sendo arrebatados
para encontrar a Cristo nas nuvens,

serão postas à sua destra e ali, aberta-
mente, reconhecidos e justificados, se
unirão com Ele para julgar os réprobos,
anjos e homens; e serão recebidos no
céu, onde serão plenamente e para
sempre libertados de todo o pecado e
miséria, cheios de gozos inefáveis, fei-
tos perfeitamente santos e felizes, no
corpo e na alma, na companhia de inu-
meráveis santos e anjos, mas especial-
mente na imediata visão e fruição de
Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cris-
to e do Espírito Santo, por toda a eter-
nidade. É esta a perfeita e plena comu-
nhão de que os membros da Igreja in-
visível gozarão com Cristo em glória, na
ressurreição e no dia do juízo. Referên-
cias: 1ª Tessalonicenses 4:17; Mateus
25:33 e 10:32; 1ª Coríntios 6:2-3;
Mateus 25:34 e 46; Efésios 5:27; Sal-
mo 16:11; Hebreus 12:22-23; 1ª João
3:2; 1ª Coríntios 13:12; 1ª Tessaloni-
censes 4:17-18.

TESOURARIA
Comunicamos às Diretorias das So-

ciedades Internas e Departamentos
que o saque da Verba referente a 2015,
se dará até o dia 27 de novembro, pois,
há necessidade de fechar o ano ecle-
siástico no final deste mês para a reu-
nião do Presbitério. Se, porventura,
houver saldo positivo, o valor deverá
retornar aos cofres da igreja.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento do culto, o Rev.

José Marcos estará na 3ª Congrega-
ção em Águas Lindas-GO e na próxi-
ma quarta-feira, no momento do cul-
to, estará na 4ª Congregação em
Águas Lindas-GO, assistindo pastoral-
mente aqueles irmãos.

REV. ALEXANDRO
Próximo domingo, o Rev. Alexan-

dro será o mensageiro no Culto Sole-
ne no período vespertino na Primeira
Igreja Presbiteriana de Planaltina-DF,
motivo pelo qual estará ausente.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito

edificantes. Escute gratuita e diaria-
mente uma mensagem pelo telefone
com temas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa paz
muitas vezes é abalada. “Disque Paz”
é um ministério de evangelização e
aconselhamento que funciona 24 ho-
ras por dia. Este é um importante mi-
nistério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que re-

cebemos os nossos visitantes. Espe-
ramos que se sintam bem entre nós
e que a fé que celebramos juntos
possa encher as suas vidas de ale-
gria e esperança. Sejam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo se-
guinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Ensaio na

Sala do Culto Mirim; Hoje após a Es-
cola Dominical e à noite, às 18h30 an-
tes do Culto Infantil; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Lilian e Silvana Pereira;
Próximo domingo: Noraci e Karine;
MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Antônia Silva e Jaciara Gonçalves; Pró-
ximo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2 (Ma-
nhã e Noite) – Hoje: Kamila Santiago
e Gabriela Cavalcante; Próximo domin-
go: Karen Cerqueira e Kataryne Araú-
jo. Observação: Queridos professo-
res, se por algum motivo não pude-
rem cumprir a escala, POR FAVOR, nos
avise com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crianças.
As auxiliares ficarão somente na es-
cala da noite. Durante a manhã deve-
rão participar da Escola Dominical em
sua classe normalmente; c) Culto In-

fantil: Hoje, para crianças de 4 a 8
anos; DIRIGENTES – Hoje:  Equipe 1
(4 a 5 anos), na Sala do Jardim 1:
Lucas Silva e Luísa Nery; Equipe 2 (6
a 8 anos), na Sala do Jardim 2: Évila
Cavalcante e Arthur Kishima; PRÓXI-
MO DOMINGO: Equipe 1 (4 a 5 anos),
na Sala do Jardim 1: Débora Pires e
Milena Caires; Equipe 2 (6 a 8 anos),
na Sala do Jardim 2: Victória Couto e
Beatriz Machado; d) Professores da
Escola Dominical: Queridos profes-
sores, solicitem o material a ser utili-
zado em sala com uma semana de an-
tecedência; e) Ensaios da Cantata
durante a semana: Em virtude da ne-
cessidade de ensaiarmos no templo,
os ensaios do Perfeito Louvor para a
Cantata de Natal passarão para as
QUINTAS-FEIRAS, às 20 horas.

CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe Única,

os professores das Classes dos Adul-
tos, Jovens e Adolescentes, estarão
de folga no próximo domingo.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 06/12. Classe I – Presb.
Paulinho; Classe II – Presb. Cícero;
Classe III – Presb. Sóstenes; Classe
IV – Rev. Jefferson; Classe de Jovens
– Rev. Alexandro; Classe de Adoles-
centes – Presb. Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

06/12. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 7; Classe de Jo-
vens, Lição nº 1; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 8.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Lusérgio; Próximo

Domingo: Presb. Marcus Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Liane.
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Pastoral
Importância da Bíblia

Os cristãos autênticos reconhe-
cem a Bíblia Sagrada como elemen-
to fundamental em relação a fé, a
vida, a espiritualidade e ao pensa-
mento cristãos. A Bíblia é muito mais
do que um livro histórico. Ela ensina
sobre a Criação ressaltando a Deus
como Criador e mantenedor de todo
o vasto universo. Chama-nos a
atenção para a realidade inegável
da Queda, causa primária de todo o
sofrimento da boa Criação de Deus.
Revela-nos de forma inequívoca e
confortadora a boa notícia da Re-
denção em Cristo Jesus. E, nutre no
coração dos eleitos a esperança da
Consumação escatológica.

É bom refletir sobre qual moti-
vação temos ao ler as Escrituras.
Há crentes que não mantêm uma
leitura regular e sistemática da Bí-
blia. Buscam as suas páginas ape-
nas nos momentos de aflição, a fim
de obter orientação para suas vi-
das atribuladas. Não é errado bus-
car alento, refrigério, consolo e di-
reção na Palavra de Deus em mo-
mentos de angústia e perturbação.
Mas se o nosso contato com o livro
sacrossanto se limita a refrigério em
momentos difíceis, algo está errado
em relação a nossa compreensão
da importância do Livro Santo.

O Rev. Martinho Lutero, um dos
heróis da Reforma Protestante do
século 16, dizia que precisamos ler
o texto das Escrituras com toda a
expectativa de descobrir algo a res-
peito de Deus. A Bíblia é a revela-
ção especial de Deus direcionada
ao Seu povo. A Reforma é retrata-
da como um período de redescoberta
da Bíblia. Uma das principais lutas Rev. Jefferson Batista Neres

da Reforma foi na direção da Bíblia
ser acessível e disponível para to-
das as pessoas na linguagem que
elas pudessem compreender. Incen-
tivou o acesso as Escrituras para
todo o povo, doutos e indoutos.

A Bíblia nos revela a realidade
da existência de Deus: o Seu amor,
o Seu plano redentivo, as Suas con-
solações, o Seu juízo e a maneira
desejada por Ele para que Seus fi-
lhos vivam e o sirvam neste mundo.
De acordo com o teólogo
estadunidense do século passado,
Rev. David Clarck: “As Escrituras são
suficientemente completas. Tudo
que é necessário para a salvação e
à vida se contém explicitamente
nas Escrituras ou facilmente se
deduz delas”. São absolutamente
desnecessárias novas revelações
como as das seitas espalhadas pelo
mundo a fora. A Bíblia não trata de
todos os detalhes da vida, mas po-
demos em tudo ser guiados pelos
princípios gerais que nos fornece.

Que Deus desperte em nós, a
cada dia o desejo de conhecê-lo
mais. A fonte segura de compreen-
são do ser de Deus e de Suas mag-
níficas obras é a Bíblia, Antigo e
Novo Testamentos. O Rev. Charles
Haddon Spurgeon, príncipe dos pre-
gadores, no século 19, afirmou com
muita propriedade: “A Bíblia que está
caindo aos pedaços geralmente
pertence a alguém cuja vida não o
está”. Portanto, amados irmaos cul-
tivemos o salutar hábito de ler as
escrituras, sob a orientação do Es-
pírito Santo.
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b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Petrus

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 23:13-22
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 68

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado

para toda boa obra” (2ª Timóteo 3:16)
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ção da Chácara Damando para reali-
zação de Acampamento da UMP para
o ano de 2016, no valor de R$
14.000,00 (quatorze mil reais).

Ata nº 879 – Data: 23/08/
2015: 1ª) Examinar e aprovar as ir-
mãs: Agláia e Amanda à Pública Pro-
fissão de Fé e Batismo.

Ata nº 880 – Data: 18/09/
2015: 1ª) Fazer um voto de apreci-
ação, in memorian, ao Presb. Eliezer
Targino Marques pelo bom trabalho
e importante contribuição ao longo
da sua jornada na 2ª Igreja Presbi-
teriana de Taguatinga; 2ª) Tomar
conhecimento do relatório da Tesou-
raria; 3ª) Atender pedido de verba
feito pela UMP em R$ 2.000,00 (dois
mil reais); 4ª) Atender pedido do Mi-
nistério da Infância para adquirir
uma máquina de fazer algodão doce;
5ª) Nos termos do art. 16, alínea “e”,
receber por jurisdição ex-ofício os ir-
mãos: Alexandre Ferreira Medeiros
Rodrigues e Iolanda Silva Resende;
6ª) Conceder carta de transferên-
cia aos irmãos Gustavo Mendes Pe-
reira e Daphne Renata Tavares do
Amaral para a 3ª Igreja Presbiteria-
na do Guará.

Ata nº 881 – Data: 02/10/
2015: 1ª) Tomar conhecimento do
relatório da tesouraria; 2ª) Infor-
mar a Igreja que o Conselho está
trabalhando em prol da reforma do
Predinho e Salão Branco; 3ª) Fa-
zer um voto de apreciação pelos 53
anos da nossa igreja, bem como
pela participação nas solenidades
do Rev.  Sau lo  e  do Quarteto
Master.

Ata nº 882 – Data: 18/10/
2015: 1ª) Ouvir e Examinar o
evangelista Daniel Pereira Pani, com
vistas a assumir o campo da 3ª Con-
gregação em Águas Lindas-GO.

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
“Que darei ao Senhor por todos

os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116:12). Nossa Junta Diaconal
está recolhendo donativos: roupas,
calçados, brinquedos (novos ou usa-
dos, em bom estado de conservação),
alimentos não perecíveis para a dis-
tribuição aos nossos irmãos necessi-
tados (da sede e congregações). As
doações poderão ser depositadas no
baú, na saída do templo até o próxi-
mo domingo. O clímax de tal trabalho
ocorrerá no culto pelo “Dia Nacional
de Ação de Graças”, próxima quarta-
feira, às 20 horas. Esperamos a par-
ticipação de toda a igreja.

XII CONGRESSO UNIFICADO
O Congresso Unificado do Presbi-

tério de Taguatinga Norte – PTAN será
no próximo sábado, a partir das 8 ho-
ras, nas dependências de nosso tem-
plo. As Sociedades Internas da 2ª IPT
deverão estar presentes por meio de
seus representantes. O acerto finan-
ceiro das refeições será com a UPH.

SANTA CEIA
Em decorrência de ajustes de

agenda, celebraremos a Ceia do Se-
nhor no Culto Solene do próximo
domingo. A Santa Ceia é um sublime
privilégio para o crente. Por ser um
meio de graça, o cristão é alimentado
espiritualmente quando participa dig-
namente. Portanto, teremos uma se-
mana para nos preparar, a fim de par-
ticiparmos dignamente desta inaudi-
ta bênção.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e

evangelistas), os presidentes das So-
ciedades Internas e as Superintenden-
tes da Escola Dominical deverão en-
tregar até o dia 25 de novembro, via
e-mail: ana.nazareth01@gmail.com ou
na secretaria da igreja, os relatórios
de suas atividades, em 2015, para se-
rem inseridos no Boletim Geral de Re-
latórios. Caso contrário, o responsá-
vel terá que apresentá-lo na Assem-
bleia Geral Ordinária da Igreja.

ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadastrais

na lista localizada em uma das
mesinhas na saída do templo até o
próximo domingo. Caso os seus da-
dos não estejam na referida lista, fa-
vor preencher ficha cadastral.

CONFRATERNIZAÇÃO SAF
Próxima sexta, às 20 horas, no sa-

lão de festas do prédio da irmã Tânia,
haverá a confraternização da SAF. Cada
Sócia deverá levar uma lembrancinha
para o amigo oculto. A Kombi saíra do
estacionamento do templo às 19h30.
Para mais informações, procurar as ir-
mãs Rosângela e Tânia.

JANTAR DE CASAIS
Sem casamentos fortes e sólidos em

Deus, a igreja estará repleta de famíli-
as enfermas. A felicidade conjugal não
é automática. É necessário construí-la
com muito esforço, inteligência e deter-
minação. O casamento é para aqueles
que estão dispostos a investir o melhor
do seu tempo, dos seus sentimentos e
dos seus sonhos na vida do cônjuge. O
Jantar ocorrerá em 5 de dezembro, às
20 horas, no Salão Social. O primeiro
momento, devocional: oração, cânticos
espirituais e ministração da Palavra de
Deus aos casais (Rev. Oswaldo Júnior).
Em outro momento, a parte social: jan-
tar e comunhão com os irmãos. Haverá
uma agradável surpresa. A taxa será
de R$ 30,00 por casal. Faça a sua ins-
crição com o Diác. Wesley e Tânia e/ou
Carol.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à casa

do Tesouro, para que haja manti-
mento em minha casa; e provai-
me nisto, diz o Senhor dos Exérci-
tos, se eu não vos abrir as janelas
do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida” (Malaquias
3:10). Mantenhamo-nos fiéis na en-
trega dos nossos dízimos e ofertas.
Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Diác. Robson;

Próximo domingo: Diác. Júlio e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Moisés C.,

Emanoel, Robson R., Arthur, Ataliba.
Próxima semana: Anderson, J.
Francelino, Moisés F., Marcelo, Geazi.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Tânia; Próximo

domingo: Noraci e Midiam.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-fei-

ra, às 14h30 horas, dona Maria Grippe.
Do Rev. Alexandro – Quinta-fei-

ra, às 20 horas, Diego Souza.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to de enfermidade, e da doença o
restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos en-
fermos pelos quais devemos orar e vi-
sitar: Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Diác. Sr. Manoel, pai do
Presb. Natanael; dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas Lousan,
tio do Diác. Anderson; dona Alice, es-
posa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene, mãe
da Josilene; dona Marluce, esposa do
Sr. Takeo; dona Ocinéia; dona Raquel
de Melo; dona Sônia Maria Magalhães,
irmã do Sr. Domingos; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona Wylliene
(9672-7688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Natália Pignata, sobrinha da Fabíola,
esposa do Rev. José Marcos; Patrícia
Vieira (3358-5160); Rafaela, sobrinha
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes.

DECISÕES DO CONSELHO
Ata nº 877 – Data: 02/08/

2015: 1ª) Proceder ao exame e apro-
var a Pública Profissão de Fé: Letícia
Fontenele e Gabriel Fontenele; Batis-
mo e Profissão de Fé: Luiz André
Cieslak de Oliveira.

Ata nº 878 – Data: 06/08/
2015: 1ª) Tomar conhecimento do
Relatório da Tesouraria; 2ª) Tomar
conhecimento da aquisição de uma
filmadora para uso da igreja; 3ª)
Designar o Presb. Lusérgio como
interlocutor da Junta Diaconal; 4ª)
Renovar os laços pastorais para o ano
de 2016 dos Reverendos: José Mar-
cos e Alexando, bem como os laços
ministeriais com os Evangelistas: Ana
Eliza Ribeiro do Nascimento, Rogério
Pereira Balbino, Valdemir Belarmino
da Silva, Silvio Sérgio Geraldini e
Ronaldo Paixão Meira dos Santos; 5ª)
Propor ao  Ev. Wilian Ronan de Olivei-
ra a licenciatura ao Sagrado Ministé-
rio em 2016, mantendo-o na 3ª Con-
gregação com as côngruas de
evangelista e permanência em sua
atual moradia; 6ª) Atender pedido de
contribuição de R$ 3.000,00 (três mil
reais), à CNHP, para evangelismo nos
1º Jogos Mundiais das Tribos Indíge-
nas, a ser realizado na cidade de Pal-
mas-TO; 7ª) Conceder R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) à Federa-
ção de UPAs do PTAN para custear as
despesas do ACAMP FEUPA, bem como
custear em 50% (cinquenta por cen-
to) as inscrições dos adolescentes
membros da 2ª IPT que participarão;
8ª) Receber por transferência:
Vanessa Nascimento dos Santos e
Arthur Luiz Nascimento Ramos, vindos
da 1ª Igreja Presbiteriana em Arrai-
as-TO; 9ª) Conceder carta de trans-
ferência às irmãs Bartira Neri Barbo-
sa para a Igreja Presbiteriana no
Guara II-DF, e à Valdivina Margarida
Vieira Figueiredo para Igreja Presbi-
teriana de Canela-RS; 10ª) Estender
à 2ª IPT, convite para participar, no
dia 12 de agosto, na Igreja Presbite-
riana Nacional, do culto solene em vir-
tude dos 156 anos da Igreja Presbi-
teriana no Brasil; 11ª) Aprovar loca-



Pastoral
Importância da Bíblia

Os cristãos autênticos reconhe-
cem a Bíblia Sagrada como elemen-
to fundamental em relação a fé, a
vida, a espiritualidade e ao pensa-
mento cristãos. A Bíblia é muito mais
do que um livro histórico. Ela ensina
sobre a Criação ressaltando a Deus
como Criador e mantenedor de todo
o vasto universo. Chama-nos a
atenção para a realidade inegável
da Queda, causa primária de todo o
sofrimento da boa Criação de Deus.
Revela-nos de forma inequívoca e
confortadora a boa notícia da Re-
denção em Cristo Jesus. E, nutre no
coração dos eleitos a esperança da
Consumação escatológica.

É bom refletir sobre qual moti-
vação temos ao ler as Escrituras.
Há crentes que não mantêm uma
leitura regular e sistemática da Bí-
blia. Buscam as suas páginas ape-
nas nos momentos de aflição, a fim
de obter orientação para suas vi-
das atribuladas. Não é errado bus-
car alento, refrigério, consolo e di-
reção na Palavra de Deus em mo-
mentos de angústia e perturbação.
Mas se o nosso contato com o livro
sacrossanto se limita a refrigério em
momentos difíceis, algo está errado
em relação a nossa compreensão
da importância do Livro Santo.

O Rev. Martinho Lutero, um dos
heróis da Reforma Protestante do
século 16, dizia que precisamos ler
o texto das Escrituras com toda a
expectativa de descobrir algo a res-
peito de Deus. A Bíblia é a revela-
ção especial de Deus direcionada
ao Seu povo. A Reforma é retrata-
da como um período de redescoberta
da Bíblia. Uma das principais lutas Rev. Jefferson Batista Neres

da Reforma foi na direção da Bíblia
ser acessível e disponível para to-
das as pessoas na linguagem que
elas pudessem compreender. Incen-
tivou o acesso as Escrituras para
todo o povo, doutos e indoutos.

A Bíblia nos revela a realidade
da existência de Deus: o Seu amor,
o Seu plano redentivo, as Suas con-
solações, o Seu juízo e a maneira
desejada por Ele para que Seus fi-
lhos vivam e o sirvam neste mundo.
De acordo com o teólogo
estadunidense do século passado,
Rev. David Clarck: “As Escrituras são
suficientemente completas. Tudo
que é necessário para a salvação e
à vida se contém explicitamente
nas Escrituras ou facilmente se
deduz delas”. São absolutamente
desnecessárias novas revelações
como as das seitas espalhadas pelo
mundo a fora. A Bíblia não trata de
todos os detalhes da vida, mas po-
demos em tudo ser guiados pelos
princípios gerais que nos fornece.

Que Deus desperte em nós, a
cada dia o desejo de conhecê-lo
mais. A fonte segura de compreen-
são do ser de Deus e de Suas mag-
níficas obras é a Bíblia, Antigo e
Novo Testamentos. O Rev. Charles
Haddon Spurgeon, príncipe dos pre-
gadores, no século 19, afirmou com
muita propriedade: “A Bíblia que está
caindo aos pedaços geralmente
pertence a alguém cuja vida não o
está”. Portanto, amados irmaos cul-
tivemos o salutar hábito de ler as
escrituras, sob a orientação do Es-
pírito Santo.
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que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado

para toda boa obra” (2ª Timóteo 3:16)
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ção da Chácara Damando para reali-
zação de Acampamento da UMP para
o ano de 2016, no valor de R$
14.000,00 (quatorze mil reais).

Ata nº 879 – Data: 23/08/
2015: 1ª) Examinar e aprovar as ir-
mãs: Agláia e Amanda à Pública Pro-
fissão de Fé e Batismo.

Ata nº 880 – Data: 18/09/
2015: 1ª) Fazer um voto de apreci-
ação, in memorian, ao Presb. Eliezer
Targino Marques pelo bom trabalho
e importante contribuição ao longo
da sua jornada na 2ª Igreja Presbi-
teriana de Taguatinga; 2ª) Tomar
conhecimento do relatório da Tesou-
raria; 3ª) Atender pedido de verba
feito pela UMP em R$ 2.000,00 (dois
mil reais); 4ª) Atender pedido do Mi-
nistério da Infância para adquirir
uma máquina de fazer algodão doce;
5ª) Nos termos do art. 16, alínea “e”,
receber por jurisdição ex-ofício os ir-
mãos: Alexandre Ferreira Medeiros
Rodrigues e Iolanda Silva Resende;
6ª) Conceder carta de transferên-
cia aos irmãos Gustavo Mendes Pe-
reira e Daphne Renata Tavares do
Amaral para a 3ª Igreja Presbiteria-
na do Guará.

Ata nº 881 – Data: 02/10/
2015: 1ª) Tomar conhecimento do
relatório da tesouraria; 2ª) Infor-
mar a Igreja que o Conselho está
trabalhando em prol da reforma do
Predinho e Salão Branco; 3ª) Fa-
zer um voto de apreciação pelos 53
anos da nossa igreja, bem como
pela participação nas solenidades
do Rev.  Sau lo  e  do Quarteto
Master.

Ata nº 882 – Data: 18/10/
2015: 1ª) Ouvir e Examinar o
evangelista Daniel Pereira Pani, com
vistas a assumir o campo da 3ª Con-
gregação em Águas Lindas-GO.


