Nº 1.365 – 20 de setembro de 2015
Nº 1.365 – 20 de setembro de 2015

UmaFamília,
Família,acolhendo
acolhendopessoas
pessoasee
Uma
famílias,no
noamor
amorde
deCristo
Cristo
famílias,

Pastoral

RESENHA HISTÓRICA
Às 15 horas do dia 11 de julho de
1961, na QNE 27, Lote 16, foi inaugurado
um salão de cultos, sob o pastorado do
Rev. Paul John Cobletz, missionário norte americano vinculado à Missão Oeste
do Brasil, pastor da 1ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga – 1ª IPT. No domingo seguinte, dia 18 do mesmo mês e ano,
foi organizada neste local uma Escola
Dominical, com 110 alunos matriculados,
tendo como obreiro responsável o
Evangelista Severino Francisco da Silva.
Sob a proteção de Deus, os esforços
dos obreiros acima citados e de diversos
irmãos, bem como pela transferência de
outros membros, o trabalho desenvolveu-se rapidamente.
Atendendo ao pedido do Conselho da
1ª IPT, o Presbitério de Brasília, reunido
em Anápolis-GO, entre os dias 10 e 13
de janeiro de 1962, resolveu organizar
em igreja sua Congregação da QNE 27,
nomeando para tal expediente a seguinte comissão: Rev. Eudaldo Silva Lima e
os presbíteros: Eudox Inácio Ramos e
Sólon Emerick de Souza, cuja organização e instalação ocorreram, respectivamente, nos dias 5 e 9 de setembro de
1962, nascendo assim a Segunda Igreja
Presbiteriana de Taguatinga – 2ª IPT. A
referida igreja foi organizada com 196
membros, sendo 108 comungantes e 88
não comungantes. É uma igreja que já
nasceu forte e forte continua, até hoje,
graças a Deus.
Seu primeiro Conselho foi formado
pelos seguintes presbíteros: José Pereira dos Santos, Horácio Luiz da Silva, Eloy
Martins de Oliveira e Eudox Inácio Ramos. O Sr. Eloy ainda continua em nosso
meio. O Sr. Horácio e Sr. Eudox já estão
na glória com o Senhor.
Sua primeira Junta Diaconal foi constituída pelos seguintes diáconos: Alfredo
Mendes Calazans, Olímpio Pereira Cardoso, Welson Alves dos Santos, Manoel
Calaça Filho e Sebastião de Freitas
Queiroz.
Pastores que tiveram e têm a oportunidade e o privilégio de servir a Deus
por meio do pastorado desta igreja:

Rev. Paul John Cobletz, 1962 a 1963;
Rev. Saulo Afonso Miranda, 1963;
Rev. David Wayne Smith e o
Evangelista José Silvério Júnior,
1965;
Rev. Benon Wanderley Paes, 1966 a 1988;
Rev. Jader Sathler da Silva, 1989 a 1993;
Rev. Humberto Costa de Sousa, 1994;
Rev. Evando Honorato de Oliveira,
1995 a 2013;
Rev. Rogério
Ferreira
de
Almeida, 2001 a 2004;
Rev. Alexandre Ribeiro da Silva,
2002;
Rev. José Reinaldo Pimentel,
2002 a 2006;
Rev. Denoel José de Andrade,
2004 a 2008;
Rev. Jefferson Batista Neres, 2009 –
atual pastor titular;
Rev. José Marcos de Oliveira Silva, 2009 – atual pastor auxiliar;
Rev. Charles Oliveira Mota, 2012;
Rev. Dilson Domingos da Silva,
2014 – pastor auxiliar;
Rev. Alexandro Luiz Ramos, 2015
– atual pastor auxiliar.
Nos dias 21 e 22 de outubro de 2000
foi inaugurado e consagrado a Deus seu
novo, bonito e confortável templo. No dia
8 de agosto de 2004 foi inaugurado e
consagrado a Deus o amplo e confortável prédio de educação cristã. A igreja
conta atualmente com 502 membros comungantes e 101 não comungantes.
Possui cinco Congregações: duas em
Águas Lindas, uma em Santa Maria, uma
em Garapuava-MG e uma em Arinos-MG.
O projeto de construção do templo da 5ª
Congregação em Águas Lindas-GO está
em curso.
Esta igreja reconhece a dedicação de
cada um de seus obreiros, e de todos os
seus membros ao longo desses cinquenta
e três anos de organização. E, de modo
especial, reconhece a gloriosa ação de
Deus em toda a sua história. Por isso,
Lhe tributa toda honra e glória.

Rev. Evando Honorato de Oliveira
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FALECIMENTO
Em decorrência das complicações
do tratamento de leucemia, na terça-feira passada, aos 52 anos, faleceu, a irmã Miriam Dias Dourado
Cavalcante, esposa do Presb.
Sóstenes. No dia seguinte, os nossos pastores celebraram o culto de
gratidão pelos dias que o Senhor
Deus concedeu à nossa irmã: “O
Senhor a deu e o Senhor a tomou;
bendito seja o nome do Senhor”
(Jó 1:21). Que o Deus de toda consolação conforte aos familiares enlutados.
LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à
casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar
sobre vós bênção sem medida”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-nos
fiéis na entrega dos nossos dízimos
e ofertas. 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.
PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da Escola Dominical, as plenárias da SAF,
UPH e UPA ocorrerão respectivamente, Sala da Classe I, Sala da
Classe II e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referidas
reuniões.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Nos períodos de aflições nosso
coração perde o foco, e nos concentramos nos problemas, e não nas
soluções. Ficamos apreensivos, angustiados e esquecemo-nos das
preciosas promessas de nosso Se-

nhor. Nesse contexto, temos necessidade de uma palavra amiga, confortante e que use a Palavra de Deus
para reforçar a nossa fé e trazer
alento ao nosso coração. Uma palavra que nos relembre que o
Consolador está presente, e que
nenhuma de nossas crises pegou
Deus de surpresa. E o fato de saber que Ele está no controle absoluto de toda nossa vida, trará um
novo alento e uma perspectiva de
vitória e superação dos períodos difíceis. É essa palavra que o Rev.
Saulo Carvalho trata em seu livro
de Meditações Para Dias de Aflição, apresentando uma abordagem
pastoral do livro de Salmos.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 81: Têm todos os
crentes sempre a certeza de que
estão no estado da graça e de que
serão salvos? Resposta: A certeza
da graça e salvação, não sendo da
essência da fé, crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes do consegui-la; e depois de gozar dela podem sentir enfraquecida
e interrompida essa certeza, por
muitas perturbações, Pecados, tentações e deserções; contudo nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus,
que os guarda de caírem em desespero absoluto. Referências: Salmo
22:1, 23, 31:22, 73:13-15 e 77:79; Isaías 54:7-11; João 3:9; 2ª
Pedro 1:10 e 1ª João 5:13.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, por ocasião da Escola Dominical, o Rev. José Marcos estará
na 3ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente
àqueles 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
evangelização 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.
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 quarta-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 UMP/UPA.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, após
a Escola Dominical, ensaio na sala
do Culto Mirim. Pais, as crianças que
participarão da liturgia, devem estar na igreja às 18 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Noraci e
Karine; Próximo domingo: Wesdna e
Priscila Barros; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; Próximo domingo: Antônia Silva e Jaciara Gonçalves. MATERNAL 2 (Manhã e Noite)
– Hoje: Karen Cerqueira e Kataryne
Araújo (Auxiliar: Lílian Cerqueira);
Próximo domingo: Kamila Santiago
e Gabriela Cavalcante (Auxiliar:
Luísa Nery). Observação: Queridos
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PRESBÍTEROS
PÚLPITO
Rev. Jefferson NO
Batista
Neres, 2009 –
Hoje:
Presb.
Lusérgio;
atual
pastor
titular; Próximo
Domingo:
Marcus
Kleber.SilRev. Presb.
José Marcos
de Oliveira
va, 2009 – atual pastor au-

PIANISTAS xiliar;
Rev.Nathália;
Charles Oliveira
Mota, 2012;
Hoje:
Próximo
doDilson Domingos da Silva,
mingo:Rev.
Liane.

2014 – pastor auxiliar;
Rev.
Alexandro
Luiz Ramos, 2015
EQUIPES DE
CÂNTICOS
– atual pastor auxiliar.
Hoje: Kainós;
Próximo dominNos dias 21 e 22 de outubro de 2000
go: Kainós.
foi inaugurado e consagrado a Deus seu
novo, bonito e confortável templo. No dia
SONOPLASTIA
8 de agosto de 2004 foi inaugurado e
Hoje: Diác.
Mauro;
consagrado
a Deus Rodrigo
o amplo ee confortáPróximo
e
vel prédio domingo:
de educaçãoDiác.
cristã.Ângelo
A igreja
Leonardo.
conta atualmente com 502 membros comungantes e 101 não comungantes.
Possui cinco Congregações: duas em
RECEPCIONISTAS
Águas
Lindas,
uma em
Santa Maria,
uma
Hoje:
Presb.
Cláudio
e Presb.
em Garapuava-MG
e uma
em Arinos-MG.
Natanael;
Próximo
domingo:
dona
O projeto
de construção do templo da 5ª
Marta
e Fernando.
Congregação em Águas Lindas-GO está
em curso.
DIÁCONOS
DE PLANTÃO
Esta igreja reconhece a dedicação de
Nesta
semana:
Elizeu,
cada um de seus obreiros, e de todos os
Claudennes,
Diêgo, Antônio N., Lúseus membros ao longo desses cinquenta
cio.
semana: Moisés
C.,
e trêsPróxima
anos de organização.
E, de modo
Arthur,
Emanoel,
Robson
R.
especial,Ataliba,
reconhece
a gloriosa
ação de
Deus em toda a sua história. Por isso,
ZELADORA
DEhonra
PLANTÃO
Lhe tributa toda
e glória.

Hoje: Nice; Próximo domingo:
Rev. Evando Honorato de Oliveira
Rosana.

CHAZINHO
Hoje: Solange e Isabel; Próximo domingo: Leila e Eliana.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terçafeira, às 14h30, Sheilla; Quarta-feira, às 14 horas, dona
Rosimere; Às 15h30, dona Suely;
Quinta-feira, às 14 horas, dona
Wylliene.
Do Rev. José Marcos – Terça-feira, às 14h30, Rev. Benon e
dona Alzira – essa visita é juntamente com a SAF; Quinta-feira,
às 14h30, o casal sr. Saul e dona
Alfa.
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas, Davi Kishima;
Quinta-feira, às 20 horas, Lucas
Silva.
INTERCESSÃO
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 Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce,
esposa do sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
Lília, irmã da Dra. Leila; Patrícia
Vieira (3358-5160); Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev. Benon e dona
A l zi ra (3 3 5 2 - 1 2 7 4); R o sim eir e
Couto; Sheilla Kiyomi; Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 126:1-3
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Música Especial: Quarteto Master (2)
e) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
f) Música Especial: Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo119:2-3
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
d) Música Especial: Quarteto Master (1)
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Música Especial: Coral Perfeito Louvor
c) Música Especial: Coral Canto Livre
d) Música Especial: Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Elizeu
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Saulo
b) Música Especial: Quarteto Master (2)
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
21/09
21/09
22/09
22/09
22/09
23/09
24/09
26/09

Daiane de Souza Oliveira ........................................................ 9196-7280
Iago de Souza Andrade .........................................................................
Rev. Benon Wanderley Paes .................................................... 3352-1274
Eliane da Silva Couto Kishima ................................................. 3034-0592
Karolina Vieira da Silva Bastos ................................................ 9662-5345
Eliana de Oliveira Alves .........................................................................
Kataryne Louzada de Araújo ................................................... 3532-2174
Camila Almeida ...................................................................... 8148-4766

