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Pastoral

Culto prestado com reverência
“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)
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 entendimento cristão é sinônima da
palavra adoração. As palavras
adoração e adorar são derivadas do latim “adoratione e
adorare” e significa ato de
adorar, reverenciar com muito respeito, um ser, render
culto a, merecimento, mérito, dignidade, reconhecimento outorgado ou devido a essas coisas, prestar homenagem ou respeito. No mundo religioso, 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 momento de adoração, estamos
indo prestar um serviço a
Deus com muita reverência,
pois, queremos honrá-lo por
meio desse serviço. Nas palavras do pastor e escritor

presbiteriano Rev. Hermisten
Maia Pereira da Costa “O culto cristão é a expressão da
alma que conhece a Deus e
que deseja dialogar com seu
criador, mesmo que esse diálogo, 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 horizontais 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 momento para uma conversa
vertical, na qual devemos
estar dispostos a falar menos e ouvir mais.
Rev. Alexandro Luiz Ramos
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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 informações, 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 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
As Origens da Adoração
Cristã de Larry W. Hurtado. Esta
obra presta uma contribuição valiosa ao debate em torno das origens e do desenvolvimento do
Cristianismo no que diz respeito
a esse importante e indispensável 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 manifestações da fé cristã que marcaram
profundamente a história da Igre-

ja – fato este que tem sido amplamente negligenciado.
REV. JEFFERSON
A partir da próxima quarta-feira, 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 treinada se motive a continuar o trabalho em sua Igreja local.
CASAMENTO
“Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos
alegres” (Salmo 126:3). Confiados na graça de Deus e sob a bênção de nossos pais, nós,
NATHÁLIA e ANDERSON, convidamos os irmãos, amigos e familiares para a cerimônia de nosso casamento, a realizar-se no próximo 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 pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre
a acompanham, nem por causa

das boas obras que são os frutos dela, nem como se fosse a
graça da fé, ou qualquer ato dela,
que lhe é imputado para a justificação; mas unicamente porque a
fé é o instrumento pelo qual o
pecador recebe e aplica a si Cristo 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 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
O estudo bíblico é um meio
pelo qual Deus fala ao coração do
crente. Muitas vezes, ensinandoo como desfrutar do Seu poder e
da Sua misericórdia. Ou, às vezes, advertindo o crente sobre

negligências ou displicências prejudiciais 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 oração compreendemos a majestade de Deus e a limitação humana.
Precisamos orar. Tendo em vista
a importância do exercício da oração 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 domingo, após a Escola Dominical,
na sala do Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila
Barros e Wesdna Barros; Próximo domingo: Lílian Lima e Silvana
Pereira; MATERNAL 1 (Manhã e
Noite) – Hoje: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; Próximo domingo:
Janete Crivelaro e Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Luísa
Nery – noite); Próximo domingo:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Milena Caires –
noite). Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não puderem cumprir a escala, POR FAVOR, nos avise com antecedência, para que não haja

prejuízo no ensino das crianças.
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Culto prestado com reverência

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domingo: Rosana.
CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo: Diva e Antônia.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Cícero Viana, tio do Presb.
M a r c u s K l e b e r ; D i á c . s r.
Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Alvina, mãe da
Roberta; dona Elza e Douglas
Lousan, respectivamente, avó
e tio do Diác. Anderson
Lousan; dona Hormezinda
(3532-2595); dona Maria
Grippe; dona Marluce, esposa
do sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona
Santília e família; dona
Te r e z i n h a Q u e i r o z ( 3 3 5 4 5079); Presb. Eliezer Targino;
Levi, filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-5160);
Rafaela e sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai da
H é l i a ; Re v. B e n o n e d o n a
Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi.

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

Aniversariantes da Semana
02/08
03/08
05/08
06/08
06/08
07/08
07/08
08/08
08/08

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

