
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. Evando Honorato de Oliveira (Emérito) ...................................... 8181-2424
Rev. Benon Wanderley Paes (Emérito) ............................................... 3352-1274

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
Eliezer Marques ................................................................................ 3041-1425
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 ............................. 3354-4536
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 da Silva .......................... 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

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

DISQUE PAZ ................................................................................... 3354-1313
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Quarta-Feira: ....................  Reunião de Orações e Estudo Bíblico, às 20 horas
Domingo: ...................... Escola Dominical, às 9 horas; Culto Solene, às 18h30
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Uma Família, acolhendo pessoas e
famílias, no amor de Cristo
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Pastoral

Culto prestado com reverência

A expressão “Guarda o
pé, quando entrares na
casa de Deus” implica em
respeito e reverência quando
nos dirigimos à igreja para
prestarmos culto a Deus. A
palavra, culto, no entendi-
mento cristão é sinônima da
palavra adoração. As palavras
adoração e adorar são deri-
vadas do latim “adoratione e
adorare” e significa ato de
adorar, reverenciar com mui-
to respeito, um ser, render
culto a, merecimento, méri-
to, dignidade, reconhecimen-
to outorgado ou devido a es-
sas coisas, prestar homena-
gem ou respeito. No mundo re-
ligioso, o termo é usado para
devoção reverente, serviço, ou
honra prestada a Deus, quer
pública quer individual.

Isso significa que quando
nós vamos ao culto, ou ao mo-
mento de adoração, estamos
indo prestar um serviço a
Deus com muita reverência,
pois, queremos honrá-lo por
meio desse serviço. Nas pa-
lavras do pastor e escritor Rev. Alexandro Luiz Ramos

presbiteriano Rev. Hermisten
Maia Pereira da Costa “O cul-
to cristão é a expressão da
alma que conhece a Deus e
que deseja dialogar com seu
criador, mesmo que esse di-
álogo, por alguns instantes,
consista num monólogo
edificante no qual Deus nos
fale através da Palavra”.

A definição acima nos
mostra que, o culto é um
momento reservado para uma
conversa com Deus. É um
momento para falarmos a
Deus e ouvirmos Ele falar
conosco. Assim sendo, o
momento do culto não pode
ser regado por conversas ho-
rizontais com o irmão ao lado,
ou com aquele que está no
banco da frente ou de trás.
Há que se evitar também o
uso indevido de aparelhos
eletrônicos. O culto é um mo-
mento para uma conversa
vertical, na qual devemos
estar dispostos a falar me-
nos e ouvir mais.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 134:1-3
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 24:1-10
e) Hino Congregacional nº 55

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 4:1
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Rodrigo V. Golfi Andriazzi
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Filipenses 2:5-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 219
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

“Guarda o pé, quando entrares na Casa de Deus;
chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer

sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal”
(Eclesiastes 5:1)

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo do-

mingo: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo do-

mingo: Diva e Antônia.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos

quais devemos orar e visitar:
Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus K leber;  D iác.  sr.
Manoe l ,  pa i  do Presb.
Natanael; dona Alvina, mãe da
Roberta; dona Elza e Douglas
Lousan, respectivamente, avó
e t io  do Diác.  Anderson
Lousan; dona Hormezinda
(3532-2595); dona Mar ia
Grippe; dona Marluce, esposa
do sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona
Sant í l ia  e  famí l ia;  dona
Terezinha Queiroz (3354-
5079); Presb. Eliezer Targino;
Levi, filho da irmã Joselina; Pa-
trícia Vieira (3358-5160);
Rafaela e sr. Antônio, respec-
tivamente, sobrinha e pai da
Hél ia; Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
02/08 Ellen Machado Mendes de Sousa ..............................................8447-9101
03/08 Lenir Teixeira Vasconcelos .......................................................8428-2436
05/08 Évila Cavalcante de Sousa ......................................................9618-8607
06/08 Cleber Eduardo Morais Brandão ..............................................9170-9596
06/08 Marinez Guimarães Bezerra ....................................................3354-5190
07/08 Sarah Valeriano Dantas .........................................................................
07/08 Alenyr de Souza Borges ..........................................................3354-8681
08/08 Wesdna Barros Ferreira ..........................................................3353-2132
08/08 Ocinéia Martins Bueno.............................................................8118-1048
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CORAL EM DESCANSO
Até o final deste mês, o nosso

Coral Cantares gozará de um pe-
ríodo de descanso. No primeiro sá-
bado de agosto retornará às suas
atividades. O Coral precisa de vo-
zes, especialmente masculinas.
Portanto, solicitamos aos coristas
afastados que aproveitem a opor-
tunidade e voltem em agosto.

TESOURARIA
Durante as férias do Rev.

Jefferson, o tesoureiro, Presb.
Marcus Kleber fará todos os pa-
gamentos da igreja.

JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamente

com as suas famílias, exercem uma
função de extrema importância na
edificação da igreja de Cristo. Os
oficiais têm uma missão diretamen-
te conferida pelo Senhor da Igre-
ja, Cristo Jesus. O Deus que
vocaciona, chama e institui os ofi-
ciais há de sustentá-los para o êxi-
to do Seu chamamento. Para inici-
armos o segundo semestre com
comunhão e reafirmação de pro-
pósito no trabalho do Senhor, na
primeira sexta-feira do mês de
agosto, a partir das 20 horas, no
Salão Branco, haverá um Jantar de
Oficiais e suas esposas. Os irmãos
que, por motivo justo, estiverem
impedidos de participar deverão
comunicar na secretaria da igreja.

PRESB. ELIEZER
O Presb. Eliezer está receben-

do visitas, no quarto 205, do Hos-
pital Santa Marta em Taguatinga
Sul, das 14 às 20 horas. Vamos
orar e visitar este amado irmão.

PLENÁRIAS
Há Igrejas Presbiterianas que

nasceram por meio do protago-
nismo das Sociedades Internas.
Projetos evangelísticos, missio-
nários e sociais surgiram a par-
tir do dinamismo de jovens, ho-
mens e mulheres organizados
nas Sociedades Internas, e com-
prometidos com o evangelho e
a denominação. Além disto, mui-
tos dos nossos líderes – pas-
tores, presbíteros e diáconos –
descobriram sua vocação em
reuniões e Congressos de So-
ciedades Internas. As Socieda-
des Internas sempre foram
a cara da IPB. Ao longo da his-
tória, elas identificaram e mar-
caram a identidade presbiteriana
e diferenciaram a nossa deno-
minação das demais. As Socie-
dades Internas sempre expres-
saram a força da organização
presbiteriana e reforçaram a
federalidade da nossa denomi-
nação. Hoje, após a Escola Do-
minical, as plenárias da SAF,
UPH, UPA e UMP ocorrerão res-
pectivamente, Sala da Classe I,
Sala da Classe II, Sala da Clas-
se da UPA e Sala da Classe da
Mocidade. Ressaltamos que a
ausência dos sócios gera pre-
juízos às referidas reuniões.

REUNIÃO CÍRCULO SAF
Próximo sábado, às 15 horas,

nas dependências da Igreja Pres-
biteriana M Norte, acontecerá a
segunda Reunião de Círculo da Fe-
deração de SAF’s do Presbitério
de Taguatinga Norte – PTAN. A
kombi sairá do nosso templo às
14h30.

prejuízo no ensino das crianças.
As auxiliares ficarão somente na
escala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Do-
minical em sua classe normalmen-
te; c) Culto Infantil: Hoje, culto
Infantil, dirigentes: Évila Cavalcan-
te e Arthur Kishima; Próximo do-
mingo: Culto Mirim; d) Escala de
Férias: A partir do próximo do-
mingo iniciaremos as classes es-
peciais de férias, do Jardim ao In-
termediário. Solicitamos aos pro-
fessores e aos pais que fiquem
atentos às escalas e aos profes-
sores que solicitem o material a
ser usado em classe na Coorde-
nação. Segue a escala: 26/07 –
Lição: Deus fez a família – Clas-
se 1 (4 a  anos) – Eliete e Carina
Almeida (Classe Jardim 1); Classe
2 (8 a 11 anos) – Raquel Santos
(Culto Mirim); e) Durante a au-
sência da Ev. Ana Eliza: A res-
ponsável pelo Ministério da Infân-
cia é a Rayane, aspirante a mis-
sões, estudante do IBEL enviada
pela nossa Igreja. Ela estará nes-
te período realizando um estágio
no Ministério da Infância; f) Que-
ridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem
das atividades do Ministério da In-
fância. Por isso, antes de saírem
de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas
Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 02/08. Classe I –
Presb. Paulinho; Classe II –

Presb. Pedro; Classe III – Presb.
Sandro; Classe IV – Rev.
Jefferson; Classe de Jovens –
Rev. Alexandro; Classe de Ado-
lescentes – Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 02/08. Classes de Adultos:
Classe I, II, III e IV, Lição nº 6;
Classe de Jovens, lição nº 12;
Classe de Adolescentes, Lição nº
8.

PREGADORES
Hoje: Rev. José Marcos; Pró-

ximo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác Robson e Mauro;

Próximo domingo: Diác Ângelo
e Diác. Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e
Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N., J.

Cláudio., Anderson., Geazi., J.
Francelino. Próxima semana:
Wanderlúcio, Lúcio, Marcelo,
Robson Rangel, Elizeu.



VIAGEM OFICINA DORCAS
De 14 a 21 de agosto deste ano,

em Fortaleza-CE ocorrerá mais uma
viagem organizada pela Oficina
Dorcas. A hospedagem será no
Hotel Vila Galé. Para mais informa-
ções, procurar a irmã Marilene.

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 re-
pousadas sobre os dizimistas fi-
éis e sensibilize os infiéis. Soli-
citamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lis-
ta de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanal-
mente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
As Origens da Adoração

Cristã de Larry W. Hurtado. Esta
obra presta uma contribuição va-
liosa ao debate em torno das ori-
gens e do desenvolvimento do
Cristianismo no que diz respeito
a esse importante e indispensá-
vel assunto na história e vida da
Igreja do Senhor Jesus. Isso se
deve ao fato de que as práticas
devocionais dos primeiros cristãos
colocava em evidência os títulos
cristológicos e outras manifesta-
ções da fé cristã que marcaram
profundamente a história da Igre-

ja – fato este que tem sido am-
plamente negligenciado.

REV. JEFFERSON
A partir da próxima quarta-fei-

ra, o Rev. Jefferson voltará às suas
atividades. A este nobre irmão e sua
esposa as nossas boas vindas.

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza, está ausente

dos trabalhos da nossa igreja no
período de 13 a 29 de julho, pois,
realizará treinamentos e EBFs, na
cidades mineiras de Passabém e
Belo Horizonte. Pedimos que a
Igreja continue orando para que
muitas crianças possam ser
alcançadas por este trabalho
evangelístico e que a equipe trei-
nada se motive a continuar o tra-
balho em sua Igreja local.

CASAMENTO
“Coisas grandiosas fez o Se-

nhor por nós, por isso estamos
alegres” (Salmo 126:3). Confia-
dos na graça de Deus e sob a bên-
ção de nossos pais, nós,
NATHÁLIA e ANDERSON, convida-
mos os irmãos, amigos e familia-
res para a cerimônia de nosso ca-
samento, a realizar-se no próxi-
mo sábado, às 19h30 horas, no
templo da 2ª Igreja Presbiteriana
de Taguatinga – 2ª IPT. Toda a 2ª
IPT está convidada.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 73: Como justifica

a fé o pecador diante de Deus?
Resposta: A fé justifica o peca-
dor diante de Deus, não por cau-
sa das outras graças que sempre
a acompanham, nem por causa

das boas obras que são os fru-
tos dela, nem como se fosse a
graça da fé, ou qualquer ato dela,
que lhe é imputado para a justifi-
cação; mas unicamente porque a
fé é o instrumento pelo qual o
pecador recebe e aplica a si Cris-
to e a sua justiça. Referências:
Gálatas 3:11; Romanos 3:28 e
4:5; João 1:12; Gálatas 2:16.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e dia-
riamente uma mensagem pelo te-
lefone com temas variados sobre
as muitas áreas da vida nas quais
nossa paz muitas vezes é abala-
da. “Disque Paz” é um ministério
de evangelização e aconselhamen-
to 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 apara-
dores na saída do nosso templo.
Disque paz, 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é um meio

pelo qual Deus fala ao coração do
crente. Muitas vezes, ensinando-
o como desfrutar do Seu poder e
da Sua misericórdia. Ou, às ve-
zes, advertindo o crente sobre

negligências ou displicências pre-
judiciais ao devido e necessário
crescimento espiritual. Portanto,
vamos todos desfrutar desta
bem-aventurança, participando
do estudo bíblico, quarta-feira,
sob a ministração do Rev.
Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça.

Quando nos dobramos em ora-
ção compreendemos a majesta-
de de Deus e a limitação humana.
Precisamos orar. Tendo em vista
a importância do exercício da ora-
ção vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pelo
Presb. Pedro.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Perfeito

Louvor está de férias. Retornará
às suas atividades no próximo do-
mingo, após a Escola Dominical,
na sala do Culto Mirim; b) Esca-
las: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila
Barros e Wesdna Barros; Próxi-
mo domingo: Lílian Lima e Silvana
Pereira; MATERNAL 1 (Manhã e
Noite) – Hoje: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; Próximo domingo:
Janete Crivelaro e Jaciara Gonçal-
ves; MATERNAL 2 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Luísa
Nery – noite); Próximo domingo:
Kamila Santiago e Gabriela Caval-
cante (Auxiliar: Milena Caires –
noite). Observação: Queridos
professores, se por algum moti-
vo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avise com an-
tecedência, para que não haja



VIAGEM OFICINA DORCAS
De 14 a 21 de agosto deste ano,

em Fortaleza-CE ocorrerá mais uma
viagem organizada pela Oficina
Dorcas. A hospedagem será no
Hotel Vila Galé. Para mais informa-
ções, procurar a irmã Marilene.

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 re-
pousadas sobre os dizimistas fi-
éis e sensibilize os infiéis. Soli-
citamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lis-
ta de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanal-
mente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
As Origens da Adoração

Cristã de Larry W. Hurtado. Esta
obra presta uma contribuição va-
liosa ao debate em torno das ori-
gens e do desenvolvimento do
Cristianismo no que diz respeito
a esse importante e indispensá-
vel assunto na história e vida da
Igreja do Senhor Jesus. Isso se
deve ao fato de que as práticas
devocionais dos primeiros cristãos
colocava em evidência os títulos
cristológicos e outras manifesta-
ções da fé cristã que marcaram
profundamente a história da Igre-

ja – fato este que tem sido am-
plamente negligenciado.

REV. JEFFERSON
A partir da próxima quarta-fei-

ra, o Rev. Jefferson voltará às suas
atividades. A este nobre irmão e sua
esposa as nossas boas vindas.

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza, está ausente

dos trabalhos da nossa igreja no
período de 13 a 29 de julho, pois,
realizará treinamentos e EBFs, na
cidades mineiras de Passabém e
Belo Horizonte. Pedimos que a
Igreja continue orando para que
muitas crianças possam ser
alcançadas por este trabalho
evangelístico e que a equipe trei-
nada se motive a continuar o tra-
balho em sua Igreja local.

CASAMENTO
“Coisas grandiosas fez o Se-

nhor por nós, por isso estamos
alegres” (Salmo 126:3). Confia-
dos na graça de Deus e sob a bên-
ção de nossos pais, nós,
NATHÁLIA e ANDERSON, convida-
mos os irmãos, amigos e familia-
res para a cerimônia de nosso ca-
samento, a realizar-se no próxi-
mo sábado, às 19h30 horas, no
templo da 2ª Igreja Presbiteriana
de Taguatinga – 2ª IPT. Toda a 2ª
IPT está convidada.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 73: Como justifica

a fé o pecador diante de Deus?
Resposta: A fé justifica o peca-
dor diante de Deus, não por cau-
sa das outras graças que sempre
a acompanham, nem por causa

das boas obras que são os fru-
tos dela, nem como se fosse a
graça da fé, ou qualquer ato dela,
que lhe é imputado para a justifi-
cação; mas unicamente porque a
fé é o instrumento pelo qual o
pecador recebe e aplica a si Cris-
to e a sua justiça. Referências:
Gálatas 3:11; Romanos 3:28 e
4:5; João 1:12; Gálatas 2:16.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e dia-
riamente uma mensagem pelo te-
lefone com temas variados sobre
as muitas áreas da vida nas quais
nossa paz muitas vezes é abala-
da. “Disque Paz” é um ministério
de evangelização e aconselhamen-
to 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 apara-
dores na saída do nosso templo.
Disque paz, 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é um meio

pelo qual Deus fala ao coração do
crente. Muitas vezes, ensinando-
o como desfrutar do Seu poder e
da Sua misericórdia. Ou, às ve-
zes, advertindo o crente sobre

negligências ou displicências pre-
judiciais ao devido e necessário
crescimento espiritual. Portanto,
vamos todos desfrutar desta
bem-aventurança, participando
do estudo bíblico, quarta-feira,
sob a ministração do Rev.
Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça.

Quando nos dobramos em ora-
ção compreendemos a majesta-
de de Deus e a limitação humana.
Precisamos orar. Tendo em vista
a importância do exercício da ora-
ção vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pelo
Presb. Pedro.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Perfeito

Louvor está de férias. Retornará
às suas atividades no próximo do-
mingo, após a Escola Dominical,
na sala do Culto Mirim; b) Esca-
las: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila
Barros e Wesdna Barros; Próxi-
mo domingo: Lílian Lima e Silvana
Pereira; MATERNAL 1 (Manhã e
Noite) – Hoje: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; Próximo domingo:
Janete Crivelaro e Jaciara Gonçal-
ves; MATERNAL 2 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Luísa
Nery – noite); Próximo domingo:
Kamila Santiago e Gabriela Caval-
cante (Auxiliar: Milena Caires –
noite). Observação: Queridos
professores, se por algum moti-
vo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avise com an-
tecedência, para que não haja



Pastoral

Culto prestado com reverência

A expressão “Guarda o
pé, quando entrares na
casa de Deus” implica em
respeito e reverência quando
nos dirigimos à igreja para
prestarmos culto a Deus. A
palavra, culto, no entendi-
mento cristão é sinônima da
palavra adoração. As palavras
adoração e adorar são deri-
vadas do latim “adoratione e
adorare” e significa ato de
adorar, reverenciar com mui-
to respeito, um ser, render
culto a, merecimento, méri-
to, dignidade, reconhecimen-
to outorgado ou devido a es-
sas coisas, prestar homena-
gem ou respeito. No mundo re-
ligioso, o termo é usado para
devoção reverente, serviço, ou
honra prestada a Deus, quer
pública quer individual.

Isso significa que quando
nós vamos ao culto, ou ao mo-
mento de adoração, estamos
indo prestar um serviço a
Deus com muita reverência,
pois, queremos honrá-lo por
meio desse serviço. Nas pa-
lavras do pastor e escritor Rev. Alexandro Luiz Ramos

presbiteriano Rev. Hermisten
Maia Pereira da Costa “O cul-
to cristão é a expressão da
alma que conhece a Deus e
que deseja dialogar com seu
criador, mesmo que esse di-
álogo, por alguns instantes,
consista num monólogo
edificante no qual Deus nos
fale através da Palavra”.

A definição acima nos
mostra que, o culto é um
momento reservado para uma
conversa com Deus. É um
momento para falarmos a
Deus e ouvirmos Ele falar
conosco. Assim sendo, o
momento do culto não pode
ser regado por conversas ho-
rizontais com o irmão ao lado,
ou com aquele que está no
banco da frente ou de trás.
Há que se evitar também o
uso indevido de aparelhos
eletrônicos. O culto é um mo-
mento para uma conversa
vertical, na qual devemos
estar dispostos a falar me-
nos e ouvir mais.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 134:1-3
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 24:1-10
e) Hino Congregacional nº 55

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 4:1
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Rodrigo V. Golfi Andriazzi
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Filipenses 2:5-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 219
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

“Guarda o pé, quando entrares na Casa de Deus;
chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer

sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal”
(Eclesiastes 5:1)

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo do-

mingo: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo do-

mingo: Diva e Antônia.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos

quais devemos orar e visitar:
Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus K leber;  D iác.  sr.
Manoe l ,  pa i  do Presb.
Natanael; dona Alvina, mãe da
Roberta; dona Elza e Douglas
Lousan, respectivamente, avó
e t io  do Diác.  Anderson
Lousan; dona Hormezinda
(3532-2595); dona Mar ia
Grippe; dona Marluce, esposa
do sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona
Sant í l ia  e  famí l ia;  dona
Terezinha Queiroz (3354-
5079); Presb. Eliezer Targino;
Levi, filho da irmã Joselina; Pa-
trícia Vieira (3358-5160);
Rafaela e sr. Antônio, respec-
tivamente, sobrinha e pai da
Hél ia; Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
02/08 Ellen Machado Mendes de Sousa ..............................................8447-9101
03/08 Lenir Teixeira Vasconcelos .......................................................8428-2436
05/08 Évila Cavalcante de Sousa ......................................................9618-8607
06/08 Cleber Eduardo Morais Brandão ..............................................9170-9596
06/08 Marinez Guimarães Bezerra ....................................................3354-5190
07/08 Sarah Valeriano Dantas .........................................................................
07/08 Alenyr de Souza Borges ..........................................................3354-8681
08/08 Wesdna Barros Ferreira ..........................................................3353-2132
08/08 Ocinéia Martins Bueno.............................................................8118-1048

CORAL EM DESCANSO
Até o final deste mês, o nosso

Coral Cantares gozará de um pe-
ríodo de descanso. No primeiro sá-
bado de agosto retornará às suas
atividades. O Coral precisa de vo-
zes, especialmente masculinas.
Portanto, solicitamos aos coristas
afastados que aproveitem a opor-
tunidade e voltem em agosto.

TESOURARIA
Durante as férias do Rev.

Jefferson, o tesoureiro, Presb.
Marcus Kleber fará todos os pa-
gamentos da igreja.

JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamente

com as suas famílias, exercem uma
função de extrema importância na
edificação da igreja de Cristo. Os
oficiais têm uma missão diretamen-
te conferida pelo Senhor da Igre-
ja, Cristo Jesus. O Deus que
vocaciona, chama e institui os ofi-
ciais há de sustentá-los para o êxi-
to do Seu chamamento. Para inici-
armos o segundo semestre com
comunhão e reafirmação de pro-
pósito no trabalho do Senhor, na
primeira sexta-feira do mês de
agosto, a partir das 20 horas, no
Salão Branco, haverá um Jantar de
Oficiais e suas esposas. Os irmãos
que, por motivo justo, estiverem
impedidos de participar deverão
comunicar na secretaria da igreja.

PRESB. ELIEZER
O Presb. Eliezer está receben-

do visitas, no quarto 205, do Hos-
pital Santa Marta em Taguatinga
Sul, das 14 às 20 horas. Vamos
orar e visitar este amado irmão.

PLENÁRIAS
Há Igrejas Presbiterianas que

nasceram por meio do protago-
nismo das Sociedades Internas.
Projetos evangelísticos, missio-
nários e sociais surgiram a par-
tir do dinamismo de jovens, ho-
mens e mulheres organizados
nas Sociedades Internas, e com-
prometidos com o evangelho e
a denominação. Além disto, mui-
tos dos nossos líderes – pas-
tores, presbíteros e diáconos –
descobriram sua vocação em
reuniões e Congressos de So-
ciedades Internas. As Socieda-
des Internas sempre foram
a cara da IPB. Ao longo da his-
tória, elas identificaram e mar-
caram a identidade presbiteriana
e diferenciaram a nossa deno-
minação das demais. As Socie-
dades Internas sempre expres-
saram a força da organização
presbiteriana e reforçaram a
federalidade da nossa denomi-
nação. Hoje, após a Escola Do-
minical, as plenárias da SAF,
UPH, UPA e UMP ocorrerão res-
pectivamente, Sala da Classe I,
Sala da Classe II, Sala da Clas-
se da UPA e Sala da Classe da
Mocidade. Ressaltamos que a
ausência dos sócios gera pre-
juízos às referidas reuniões.

REUNIÃO CÍRCULO SAF
Próximo sábado, às 15 horas,

nas dependências da Igreja Pres-
biteriana M Norte, acontecerá a
segunda Reunião de Círculo da Fe-
deração de SAF’s do Presbitério
de Taguatinga Norte – PTAN. A
kombi sairá do nosso templo às
14h30.

prejuízo no ensino das crianças.
As auxiliares ficarão somente na
escala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Do-
minical em sua classe normalmen-
te; c) Culto Infantil: Hoje, culto
Infantil, dirigentes: Évila Cavalcan-
te e Arthur Kishima; Próximo do-
mingo: Culto Mirim; d) Escala de
Férias: A partir do próximo do-
mingo iniciaremos as classes es-
peciais de férias, do Jardim ao In-
termediário. Solicitamos aos pro-
fessores e aos pais que fiquem
atentos às escalas e aos profes-
sores que solicitem o material a
ser usado em classe na Coorde-
nação. Segue a escala: 26/07 –
Lição: Deus fez a família – Clas-
se 1 (4 a  anos) – Eliete e Carina
Almeida (Classe Jardim 1); Classe
2 (8 a 11 anos) – Raquel Santos
(Culto Mirim); e) Durante a au-
sência da Ev. Ana Eliza: A res-
ponsável pelo Ministério da Infân-
cia é a Rayane, aspirante a mis-
sões, estudante do IBEL enviada
pela nossa Igreja. Ela estará nes-
te período realizando um estágio
no Ministério da Infância; f) Que-
ridos Pais: Para o salutar anda-
mento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem
das atividades do Ministério da In-
fância. Por isso, antes de saírem
de suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas
Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 02/08. Classe I –
Presb. Paulinho; Classe II –

Presb. Pedro; Classe III – Presb.
Sandro; Classe IV – Rev.
Jefferson; Classe de Jovens –
Rev. Alexandro; Classe de Ado-
lescentes – Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 02/08. Classes de Adultos:
Classe I, II, III e IV, Lição nº 6;
Classe de Jovens, lição nº 12;
Classe de Adolescentes, Lição nº
8.

PREGADORES
Hoje: Rev. José Marcos; Pró-

ximo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Natanael.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác Robson e Mauro;

Próximo domingo: Diác Ângelo
e Diác. Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e
Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N., J.

Cláudio., Anderson., Geazi., J.
Francelino. Próxima semana:
Wanderlúcio, Lúcio, Marcelo,
Robson Rangel, Elizeu.



Pastoral

Culto prestado com reverência

A expressão “Guarda o
pé, quando entrares na
casa de Deus” implica em
respeito e reverência quando
nos dirigimos à igreja para
prestarmos culto a Deus. A
palavra, culto, no entendi-
mento cristão é sinônima da
palavra adoração. As palavras
adoração e adorar são deri-
vadas do latim “adoratione e
adorare” e significa ato de
adorar, reverenciar com mui-
to respeito, um ser, render
culto a, merecimento, méri-
to, dignidade, reconhecimen-
to outorgado ou devido a es-
sas coisas, prestar homena-
gem ou respeito. No mundo re-
ligioso, o termo é usado para
devoção reverente, serviço, ou
honra prestada a Deus, quer
pública quer individual.

Isso significa que quando
nós vamos ao culto, ou ao mo-
mento de adoração, estamos
indo prestar um serviço a
Deus com muita reverência,
pois, queremos honrá-lo por
meio desse serviço. Nas pa-
lavras do pastor e escritor Rev. Alexandro Luiz Ramos

presbiteriano Rev. Hermisten
Maia Pereira da Costa “O cul-
to cristão é a expressão da
alma que conhece a Deus e
que deseja dialogar com seu
criador, mesmo que esse di-
álogo, por alguns instantes,
consista num monólogo
edificante no qual Deus nos
fale através da Palavra”.

A definição acima nos
mostra que, o culto é um
momento reservado para uma
conversa com Deus. É um
momento para falarmos a
Deus e ouvirmos Ele falar
conosco. Assim sendo, o
momento do culto não pode
ser regado por conversas ho-
rizontais com o irmão ao lado,
ou com aquele que está no
banco da frente ou de trás.
Há que se evitar também o
uso indevido de aparelhos
eletrônicos. O culto é um mo-
mento para uma conversa
vertical, na qual devemos
estar dispostos a falar me-
nos e ouvir mais.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 134:1-3
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 24:1-10
e) Hino Congregacional nº 55

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 4:1
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Rodrigo V. Golfi Andriazzi
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Filipenses 2:5-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 219
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

“Guarda o pé, quando entrares na Casa de Deus;
chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer

sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal”
(Eclesiastes 5:1)

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo do-

mingo: Rosana.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo do-

mingo: Diva e Antônia.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos

quais devemos orar e visitar:
Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus K leber;  D iác.  sr.
Manoe l ,  pa i  do Presb.
Natanael; dona Alvina, mãe da
Roberta; dona Elza e Douglas
Lousan, respectivamente, avó
e t io  do Diác.  Anderson
Lousan; dona Hormezinda
(3532-2595); dona Mar ia
Grippe; dona Marluce, esposa
do sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona
Sant í l ia  e  famí l ia;  dona
Terezinha Queiroz (3354-
5079); Presb. Eliezer Targino;
Levi, filho da irmã Joselina; Pa-
trícia Vieira (3358-5160);
Rafaela e sr. Antônio, respec-
tivamente, sobrinha e pai da
Hél ia; Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi.

Aniversariantes da Semana
02/08 Ellen Machado Mendes de Sousa ..............................................8447-9101
03/08 Lenir Teixeira Vasconcelos .......................................................8428-2436
05/08 Évila Cavalcante de Sousa ......................................................9618-8607
06/08 Cleber Eduardo Morais Brandão ..............................................9170-9596
06/08 Marinez Guimarães Bezerra ....................................................3354-5190
07/08 Sarah Valeriano Dantas .........................................................................
07/08 Alenyr de Souza Borges ..........................................................3354-8681
08/08 Wesdna Barros Ferreira ..........................................................3353-2132
08/08 Ocinéia Martins Bueno.............................................................8118-1048


