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Pastoral

Privilégio de servir ao Senhor

“Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com
fidelidade” (Josué 24:14)
Indiscutivelmente um dos privilémias 8:10b). Servir a Deus sem alegria
gios da nossa jornada cristã por este
é, de fato, desanimador. Servir ao Semundo é servir ao Senhor. Ser chamanhor com alegria traz contentamento ao
do e instrumentalizado por Deus para
coração e contagia as pessoas ao retrabalhar em Sua obra é verdadeirador com ânimo renovado.
mente uma inaudita bênção. Servir
A quarta qualificação do servo do
está intimamente relacionado à nosSenhor é a integridade com as cousas
sa identidade e atual condição como
de Deus. Fidelidade é uma palavra
cristãos. Todo crente foi chamado para
muito bonita, mas que está em
servir a Deus de alguma forma. Se não
extinção. É difícil encontrar pessoas
sirvo a Deus, devo questionar se releais. Pessoas que de fato são o que
almente fui alcançado pela Redenção.
são. As pessoas tendem a assumir
A Escritura retrata a igreja organicadiversas faces conforme a conveniênmente, de tal modo que todos os seus
cia ou anseios do coração. Quem comembros têm uma função e, estão linhecerá os pensamentos do homem?
gados ao cabeça, Cristo Jesus.
Somente Deus. Nosso desafio é granVamos destacar algumas atitudes
de. A Bíblia diz que o que se requer
do servo do Senhor. A primeira é a
dos despenseiros é que sejam enconobediência, custe o que custar, até as
trados fiéis (1ª Coríntios 4:2).
últimas consequências. O servo no
Neste dia, decisões importantes
mundo antigo estava inteiramente
e necessárias ocorrerão nos plenárivoltado a cumprir rigorosa e primordios das Sociedades Internas. Haverá
almente as tarefas que seu senhor
eleição para as diretorias do próximo
designasse. A obediência ao seu seano. Cristo deixou-nos o maior exemnhor estava acima até mesmo de suas
plo de humildade e serviço: “Tende
necessidades mais básicas como aliem vós o mesmo sentimento que
mentação e descanso adequados.
houve também em Cristo Jesus,
Quando pensamos em obediência tepois ele, subsistindo em forma de
mos em vista a sujeição inquestionável
Deus, não julgou como usurpação
a Palavra e vontade de Deus. A obeo ser igual a Deus; antes, a si mesdiência do servo do Altíssimo está acimo se esvaziou, assumindo a forma de suas dúvidas, temores, aflições,
ma de servo, tornando-se em sedramas, questionamentos, vontade e
melhança de homens; e, reconheprioridades pessoais.
cido em figura humana” (Filipenses
A segunda característica do servo
2:5-7). De acordo com o Rev.
do Senhor é a dedicação na missão. O
Hernandes Dias Lopes, pastor e esserviço não deve ser feito com má voncritor presbiteriano: “Ele curou os dotade ou com mero senso pesaroso de
entes, tocou e purificou os leprosos,
obrigação. Precisamos servir a Deus de
levantou os paralíticos, deu vista aos
todo o nosso coração: “ameis o SEcegos, fez ouvir os surdos, fez falar os
NHOR, vosso Deus, andeis em todos
mudos, libertou os cativos, alimentou
os seus caminhos, guardeis os seus
os famintos, consolou os tristes, assismandamentos, e vos achegueis a
tiu os desamparados, encorajou os deele, e o sirvais de todo o vosso corasanimados. No lugar das trevas, Ele
ção e de toda a vossa alma” (Josué
levou a luz. Onde havia discórdia, Ele
22:5b). Não apenas ações e palavras,
levou a paz. Ao invés de confusão, Ele
mas a completude de nosso ser na
levou a verdade. No lugar de opressão,
obra do Todo-Poderoso.
Ele levou a libertação. Ao invés de perA terceira marca do servo do Senhor
dição, Ele levou a salvação”. Que Deus
é a alegria em trabalhar para o progresnos ajude a imitarmos corajosamenso da causa de Cristo. A alegria é um
te ao nosso Redentor.
estado peculiar ao povo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, (NeeRev. Jefferson Batista Neres
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saída do templo. O clímax de tal trabalho ocorrerá no culto pelo “Dia
Nacional de Ação de Graças”, na última quarta-feira deste mês, às 20
horas. Esperamos a participação de
toda a igreja.
XII CONGRESSO UNIFICADO
O Congresso Unificado do Presbitério de Taguatinga Norte – PTAN
será no último sábado deste
mês, a partir das 08h15, nas dependências de nosso templo. As
Sociedades Internas da 2ª IPT deverão estar presentes por meio de
seus representantes.
DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era
grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tirado
dos melhores despojos” (Hebreus
7:4). É indiscutível e visível as pródigas bênçãos materiais e financeiras de Deus em nossas famílias e
em nossa igreja. Deus é o dono do
ouro e da prata, todavia, a igreja
vive dos dízimos e das ofertas. Se
toda igreja fosse dizimista faríamos
mais. Louvamos a Deus pela fidelidade da maioria, razão pela qual a
nossa igreja oferece todo suporte
e conforto necessário para sustentação e promoção dos nossos trabalhos: alimentação, material didático, manutenção dos equipamentos, salários, etc. Que o Deus Provedor continue com as suas bênçãos repousadas sobre os dizimistas
fiéis e sensibilize os infiéis. Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Avante soldados de Cristo: uma reafirmação da igreja, o Rev.
John MacArthur e outros autores
discorrem que a falta de interesse
na igreja corresponde a rejeitar
aquilo que Cristo amou e pelo que

se entregou (Efésios 5:25). Uma das
grandes fraquezas desta geração de
crentes professos é a falta de entendimento da pessoa e da obra de
Cristo, promovida por uma carência
de entendimento da igreja que ele
veio
reunir
e
edificar.
Contrariamente à opinião popular em
nossa cultura atual, a igreja não é
uma instituição criada pelos religiosos. Segundo as Escrituras, é um
corpo de pessoas que foram reunidas por meio de um chamado ou
convocação. Além do mais, o conceito de assembleia não é tanto
centrado em ter uma reunião, mas
sim em uma reunião com Deus que
convocou o encontro. O propósito
de se reunir em assembleia é ouvir
a voz de Deus e servi-lo.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 88: Que se seguirá
imediatamente depois da ressurreição? Resposta: Imediatamente depois da ressurreição se seguirá o
juízo geral e final dos anjos e dos
homens, o dia e a hora do qual homem nenhum sabe, para que todos
vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Referências: Mateus 16:27; 2ª Pedro
2:4; 1ª Coríntios 5:10.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na 3ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente
aqueles irmãos e na próxima quarta-feira, no momento do culto, estará na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diariamente 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 evan-

gelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Este é
um importante ministério de
edificação para os cristãos e evangelização para não cristãos. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na saída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.
VISITANTES
É com alegria e satisfação que
recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem entre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas
de alegria e esperança. Sejam bemvindos.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.
ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de Cristo é um legado maravilhoso para a
Igreja. Pessoas de todos os tipos
e de todos os lugares do mundo
antigo o procuraram, movidas por
diversas razões: curiosidade, necessidade, esperança, antipatia,
etc. De acordo com Kistemaker:
“Cristo encontrou-se com diversas pessoas. Ele jantou com os
ricos, associou-se com os excluídos, teve piedade dos que viviam
no pecado e ajudou o pobre e o
necessitado. Jesus tinha acesso a
todos os níveis da sociedade, desde a base até o topo, como um
elevador que vai do piso ao teto
de um edifício muito alto e desce
novamente, e, em cada nível da
sociedade, Jesus dizia as palavras
certas na hora certa”. Portanto,
vamos nos voltar para as narrativas dos encontros de Jesus, por
meio do estudo bíblico, nesta quar-

ta-feira, sob a ministração do Rev.
Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça,
ou seja, é um recurso designado por
Deus para a nossa maturação na fé
cristã. Estamos sujeitos a toda sorte
de provações e tribulações. Por conta destes difíceis momentos nos vemos impotentes para tomar decisões
sérias, sem forças para agir, sufocados pela ansiedade, abatidos pela
tristeza e frustração. A oração nos
ajuda a direcionar a nossa atenção,
entendimento, esperança e discernimento para o Deus da nossa Eterna
Redenção: “lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque
ele tem cuidado de vós” (1ª Pedro
5:7). Mesmo que estejamos passando por um tempo de bonança é importante orar. Nas reuniões de orações temos a oportunidade única de
interceder a favor dos nossos irmãos
e cumprir os preceitos bíblicos:
“chorar com os que choram, se
alegrar com os que se alegram;
carregar as cargas uns dos outros; e, orar uns pelos outros”
(Romanos 12:15; Gálatas 6:2 e
Tiago 5:16). Portanto, com gratidão e devoção vamos todos participar da reunião de orações que
nesta quarta-feira, às 20 horas,
será dirigida pela SAF.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Ensaio na
Sala do Culto Mirim; Hoje após a Escola Dominical e à noite, às 18h30
antes do Culto Infantil; b) Escalas:
BERÇÁRIO – Hoje: Noraci e Karine;
Próximo domingo: Priscila e Wesdna
Barros; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje: Antônia Silva e Jaciara
Gonçalves; Próximo domingo: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcante; Próximo domingo: Karen Cerqueira
e Kataryne Araújo. Observação:

Pastoral

Queridos professores, se por algum talhes sobre o treinamento; i) Quemotivo não puderem cumprir a es- ridos Pais: Para o salutar andacala, POR FAVOR, nos avise com an- m e n t o d a s a u l a s e o e f i c i e n t e
tecedência, para que não haja pre- aprendizado dos pequeninos é muito
pois,
ao Senhor
servi-o comasintegridade
e com Bícrianças portarem
juízo “Agora,
no ensino
dastemei
crianças.
As au- e importante
fidelidade” (Josué 24:14)
xiliares ficarão somente na escala da blias para participarem das ativiIndiscutivelmente
umdeverão
dos privilémias 8:10b).
Servir a da
Deus
sem alegria
do Ministério
Infância.
Por
noite.
Durante a manhã
par- dades
gios da nossa jornada cristã por este
é, de fato, desanimador. Servir ao Seisso,
antes
de
saírem
de
suas
ticipar
da
Escola
Dominical
em
sua
mundo é servir ao Senhor. Ser chamanhor com alegria traz contentamento ao
POR FAVOR,
lembrem
classe
normalmente; c)por
Culto
Mirim:
do e instrumentalizado
Deus
para residências,
coração e contagia
as pessoas
ao refilhos
de pegar
suas Bíblias.
Hoje,
paraem
crianças
de 4
11 anos, seus
trabalhar
Sua obra
é a
verdadeirador com
ânimo
renovado.
mente
inaudita
Servir
na
Sala uma
do Culto
Mirim;bênção.
PRÓXIMO
DOA quarta qualificação do servo do
está intimamente
à nosSenhor é a integridade com as cousas
MINGO:
Equipe 1 relacionado
(4 a 5 anos),
na PROFESSORES
sa identidade
e atual
condição
como
de Professores
Deus. Fidelidade
é uma
palavra
da Escola
Dominical
Sala
do Jardim
1: Débora
Pires
e
cristãos.
Todo crente
para do
muito
bonita,
mas Ique
está em
dia 15/11.
Classe
– Wanildete;
Milena
Caires;
Equipefoi2 chamado
(6 a 8 anos),
servir a Deus de alguma forma. Se não
extinção. É difícil encontrar pessoas
II – Presb.
Classe
na
Sala
do Jardim
Victória Couto
sirvo
a Deus,
devo 2:
questionar
se re- Classe
leais. Pessoas
que deIsrael;
fato são
o que
III
Presb.
Pedro;
Classe
IV –
ealmente
Beatrizfui
Machado;
d)
Professores
alcançado pela Redenção.
são.–As
pessoas
tendem
a assumir
Kleber;
Classe de
Jovens –
da
Escola Dominical:
Queridos
pro- Presb.
A Escritura
retrata a igreja
organicadiversas
faces conforme
a conveniênmente, de solicitem
tal modo que
todos osaseus
Alexandro;
deQuem
Adolesfessores,
o material
ser Rev.
cia ou
anseios doClasse
coração.
comembros em
têmsala
umacom
função
e, semana
estão li- centes
nhecerá os
do homem?
– pensamentos
Vanessa; Classe
de
utilizado
uma
gados
ao cabeça, Cristo
Jesus.
Somente Deus.
Nosso desafio é granII – Cila.
de
antecedência;
e) Ensaios
da Juniores
Vamosdurante
destacara algumas
de. A Bíblia diz que o que se requer
Cantata
Semana:atitudes
Já inido servo do Senhor. A primeira é a
dos despenseiros é que sejam enconciamos
os ensaios
da Cantata
obediência,
custe o extras
que custar,
até as LIÇÕES
trados fiéis (1ª Coríntios 4:2).
Lições
Escola
Dominical
do dia
de
Natal.consequências.
Solicito aos pais
que traúltimas
O servo
no
Neste da
dia,
decisões
importantes
Classesocorrerão
de Adultos:
Classe
gam
seus
filhosestava
todas inteiramente
as quartas- 15/11.
mundo
antigo
e necessárias
nos plenárivoltadoàs
a cumprir
rigorosa
e primordiIIISociedades
e IV, Lição Internas.
nº 5; Classe
de
feiras,
20horas,
para os
ensaios. I,
osII,
das
Haverá
almente a
aschamada;
tarefas que
seu senhor
eleição para
do de
próximo
Liçãoasnºdiretorias
12; Classe
AdoFaremos
f) UCP:
Neste Jovens,
designasse.
A obediência
seu tese- lescentes,
ano. Cristo Lição
deixou-nos
nº 6.o maior exemdomingo,
antes
do Culto ao
Mirim,
nhor estava
acima
mesmoda
deUCP;
suas
plo de humildade e serviço: “Tende
remos
a eleição
daaté
diretoria
necessidades mais básicas como aliem vós o mesmo sentimento que
g)
Medidas
das Togas
Encerra- PREGADORES
mentação
e descanso
adequados.
houve também em Cristo Jesus,
Hoje:
CE/PTAN; Próximo
das:
Nospensamos
Boletins em
anteriores
publiQuando
obediência
tepois
ele, subsistindo
em formadode
Rev.
Jefferson.
camos
importância
e a ne- mingo:
mos emsobre
vista aasujeição
inquestionável
Deus, não
julgou
como usurpação
a Palavra ede
vontade
de Deus.
A obecessidade
medirmos
as crianças
o ser igual a Deus; antes, a si mesdiência
servo do de
Altíssimo
aci- PRESBÍTEROS
mo se esvaziou,
NOassumindo
PÚLPITO a forpara
a do
confecção
togasestá
novas.
ma de suasparticiparão
dúvidas, temores,
aflições,
maHoje:
de servo,
em sePresb.tornando-se
Emanuel; Próximo
Somente
da Cantata
dramas,
questionamentos,
vontade
e
melhança
de
homens;
e,
reconhede Natal as crianças que foram me- Domingo: Presb. Cícero.
prioridades pessoais.
cido em figura humana” (Filipenses
didas;
h) UCP/Noite
do Pijama:
A segunda
característica
do servo
2:5-7). De acordo com o Rev.
Aguardem!
será na
lançada
nos
do Senhor é Aa data
dedicação
missão.
O PIANISTAS
Hernandes Dias Lopes, pastor e esHoje:
Liane; Próximo
dominpróximos
Boletins;
Reunião:
serviço não
deve seri)
feito
com máApós
voncritor
presbiteriano:
“Ele curou
os doou com
mero senso
pesaroso
de go:
Hofmann.
atade
Escola
Dominical,
na sala
da Coentes,
tocou e purificou os leprosos,
obrigação. Precisamos
Deus de
levantou os paralíticos, deu vista aos
ordenação,
teremosservir
umaa reunião
todo definirmos
o nosso coração:
“ameis
o SE- EQUIPES
cegos, fez DE
ouvir
os surdos, fez falar os
CÂNTICOS
para
detalhes
da Cantata
NHOR,
vosso
Deus,
andeis
em
todos
mudos,
libertou
os Louvor;
cativos, Próximo
alimentou
Hoje: Atos de
de
Natal, pedimos a presença dos
os seus caminhos, guardeis os seus
os famintos, consolou os tristes, assisdomingo:
Kainós.
seguintes
irmãos:
Presb.
Sandro
mandamentos, e vos achegueis a
tiu os desamparados, encorajou os deSoares,
Diác.deEmanuel
Araújo,
ele, e o sirvais
todo o vosso
corasanimados. No lugar das trevas, Ele
Déborah
Viana,
Janete
Crivelaro,
ção e de toda
a vossa
alma”
(Josué SONOPLASTIA
levou a luz. Onde havia discórdia, Ele
22:5b).Honorato,
Não apenas
ações
e palavras,
levou
a paz.
Ao invés
Ele
Hoje:
Diác.
Júliode
e confusão,
Diác. ÂngeGisele
Érica
Araújo
e Ramas aGonçalves;
completudej)deTreinamento
nosso ser na lo;
levouPróximo
a verdade. No
lugar de opressão,
domingo
: Diác.
quel
obra do
Ele levou a libertação. Ao invés de perMãos
e Todo-Poderoso.
Coração: No próximo sá- Rodrigo/Leonardo.
A terceira marca do servo do Senhor
dição, Ele levou a salvação”. Que Deus
bado,
das
9
às
17
horas,
na
Igreja
é a alegria em trabalhar para o progresnos ajude a imitarmos corajosamenRECEPCIONISTAS
Presbiteriana
do
Gama.
Os
inscriso da causa de Cristo. A alegria é um
te ao nosso Redentor.
Hoje: dona Marta e Fernando;
tos,
por
favor,aoprocurar
a Ev.A Ana
estado
peculiar
povo de Deus.
aledomingo:
Noraci
e Mariinha.
Eliza
ouSenhor
o Diác.
Emanuel,
para(Neede- Próximo
gria do
é a
nossa força,
Rev.
Jefferson
Batista
Neres

Privilégio de servir ao Senhor

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,
William, Tiago B., Thiago V., Wanderlúcio. Próxima semana:
Elizeu, Antônio, Lúcio, Cludennes,
Diêgo.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo: Nice.
CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Rose; Próximo domingo: Diva e Antônia.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu
leito de enfermidade, e da doença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: 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, esposa 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; Patrícia Vieira (3358-5160);
Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Rosimeire Couto; Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 137
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 139
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 Perfeito Louvor
c) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Rodrigo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: CE/PTAN
b) Hino Congregacional nº 400
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
09/11
09/11
09/11
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
14/11
14/11

Gabrielle Ribeiro Couto ......................................................... 3374-9887
Maria Alice Malaquias Tomaz .................................................................
Douglas Armando Ferreira ..................................................... 9576-0025
Norberta Leite da Silva .......................................................... 3354-2498
Thiago Alves de Sales ........................................................... 8501-1481
Lucas Vidal Cardoso .............................................................. 3547-6819
Primadete Neri Barros ........................................................... 9649-3352
Larissa Matias Aranha Cavalcante ..........................................................
Marcelie Comaccio dos Reis Oliveira ...................................... 3353-3294
Ana Paula Álvares Nazareth .................................................. 8249-8608
Wendell Lúcio Mendes de Souza ............................................. 3264-5869

