
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

rev.josemarcosipb@hotmail.com
Rev. Alexandro Luiz Ramos (Auxiliar) ...................... (61) 3263-1821 – 9606-5014

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

ADMINISTRADOR DA IGREJA
Presb. Eliezer ...................................................................................................

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

Da Oração

A oração é algo mais profun-
do do que meras palavras
desferidas ao vento. É algo a
arder n’alma antes mesmo de
expressar-se em palavras, e
continua no espírito após have-
rem os últimos termos da pre-
ce externada pelos lábios. A ora-
ção depende da atitude do co-
ração e da disposição do espíri-
to para com Deus. A mera
verbalização de frases não sig-
nifica muito para Deus.

A oração e o senso de insu-
ficiência ou humildade não se
dissociam. Somente aqueles que
se reconhecem insuficientes po-
dem realmente orar. Atentemos
para a atitude do fariseu e do
publicano. Qual dos dois, de
fato, orou? O jogo de palavras
usado pelo fariseu, embora diri-
gido ao Senhor, jamais poderia
ser considerado como oração e
sim como diversas ofensas ao
próprio Deus e ao próximo, re-
sultando no acúmulo de peca- Rev. Jefferson Batista Neres

dos para si. Por outro lado, o
publicano, absolutamente côns-
cio da presença de Deus, alheio
às acusações ou difamações de
seu arrogante vizinho, em pou-
cas e simples palavras, derra-
mou a sua vida indigna e mise-
rável aos pés de Deus e “des-
ceu justificado”.

Com a atitude deste, mise-
rável, publicano aprendemos a
forma de nos apresentarmos,
em orações, diante do Deus que
tem cuidado de nós. A melhor
forma de aprender orar é oran-
do. Sempre estaremos em dé-
bito no exercício deste meio de
graça. Passamos por
incontáveis provações, tenta-
ções, tribulações e momentos
de sofrimento. Deus, na Sua
soberania, providenciou a ora-
ção para nos acomodar a Sua
Soberana vontade que é boa,
agradável e perfeita.

ma semana: Thiago V., Emanoel,
Moisés C., Arthur, Diêgo.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Rose.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

SAF.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-

feira, às 14h30, dona Odete Aranha,
(essa visita é juntamente com a SAF).

Do Rev. Evando – Presb. Eliezer.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. sr.
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 Ra-
quel de Melo; dona Santília e família;
dona Terezinha Queiroz (3354-5079);
Presb. Eliezer Targino; Levi, filho da
irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela e sr. Antônio, respec-
tivamente, sobrinha e pai da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sheilla Kiyomi.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 147:1
b) Hino Congregacional nº 64
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
e) Hino Congregacional nº 71

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1º Reis 8:30
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Robson

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Hebreus 11:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 93
e) Ceia do Senhor

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-
sariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

“O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta
forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os
demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem

ainda como este publicano; jejuo duas vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano,

estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os
olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê
propício a mim, pecador! Digo-vos que este desceu

justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que
se exalta será humilhado; mas o que se humilha será

exaltado” (Lucas 18:11-14)

Aniversariantes da Semana
05/07 Cláudio Machado Gonçalves .................................................. 3042-2469
06/07 Noraci Bastos de Araújo ........................................................ 8452-5267
06/07 Ketlen Lorrane F. de Assunção ............................................... 8424-8464
06/07 Luzia de Araújo Resende ....................................................... 3355-6604
07/07 Sheylla Kioymi Nogueira ........................................................ 3039-5583
07/07 Nadir Gonçalves Afonso dos Santos ....................................... 3354-9004
07/07 Felipe Ferreira de Assunção ................................................... 8313-3993
08/07 Jennifer Breder ..................................................................... 3435-4349
09/07 Nádia Martins de Paula Souza ................................................ 3382-0727
09/07 Maria Noêmia Batista ............................................................. 3351-1874
10/07 Arthur Couto Kishima ............................................................ 3034-0592
10/07 Dayseanne Melo Rios de Cerqueira ........................................ 9158-5996
10/07 Ivonete Lopes Cavalcante de Sousa ...................................... 9664-0444
10/07 Alberto Martins de Almeida Neto ............................................ 3532-3200
10/07 Hévila Ramos de Oliveira ...................................................... 9507-4449
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SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramen-

tos instituídos pelo Senhor Jesus. É
um santo sinal e um selo do Pacto da
Graça, por meio do qual recebemos
graça da parte de Deus. A sua práti-
ca é essencial para o crescimento na
fé. Participar da Santa Ceia é dever
de todo aquele que verdadeiramen-
te crê no Senhor Jesus, que se santi-
fica e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram
pelo Batismo e Pública Profissão de
Fé. Portanto, hoje, conforme nosso
bom costume, por ocasião do culto,
será ministrada a Santa Ceia do Se-
nhor: “Examine-se, pois, o homem
a si mesmo, e, assim, coma do pão,
e beba do cálice” (1ª Coríntios
11:28).

REUNIÃO PAIS
Hoje, após a Escola Dominical, na

sala do Culto Mirim, haverá uma reu-
nião com os pais de todas as crian-
ças da nossa Igreja. É necessária a
presença dos pais, pois, comunicare-
mos algumas decisões e orientações
importantes para o bom andamento
dos trabalhos do Departamento In-
fantil.

SOPÃO UPH
Próxima quinta-feira, às 20 horas,

a UPH e a Junta Diaconal estarão
evangelizando, distribuindo sopa e
algumas doações (roupas e agasa-
lhos) para os moradores de rua nas
proximidades do Carrefour de
Taguatinga. Quem quiser fazer doa-
ções ou participar da atividade, pro-
cure o Diác. Ângelo ou o Diác. Rodrigo.

PROGRAMAÇÃO UPH
Próxima sexta-feira, a UPH esta-

rá comemorando os aniversariantes
do primeiro semestre. Será na resi-
dência do Presb. Ailton Ferreira (Ita),
às 20 horas. Todos os sócios estão

convidados. É necessário confirmar a
presença e pagar a contribuição de
R$ 10,00, por pessoa. O Diác. Rodrigo
e o Presb. Ailton estarão recebendo
a contribuição e esclarecendo qual-
quer dúvida sobre o assunto.

GINCANA FEMOTAN
Próximo domingo, no horário da

Escola Dominical, na sala dos jovens,
haverá uma gincana para a UPM, pro-
jeto frutos da Escola Dominical. A
gincana será sobre o livro de Esdras,
recomendamos a leitura deste livro
no decorrer da semana.

PMF ARINOS-MG
Disse Cristo: “Ide por todo o

mundo e pregai o evangelho a toda
criatura” (Marcos 16:15). O Projeto
Missionário de Férias – PMF, da Fede-
ração de Mocidades do Presbitério do
Distrito Federal – FEMODF, será reali-
zado de 19 a 25 de julho, na Congre-
gação da 2ª IPT na cidade de Arinos-
MG.

USO DA KOMBI
As Sociedades Internas e Depar-

tamentos que eventualmente preci-
sarem fazer uso da Kombi da igreja
para realização dos seus trabalhos
deverão agendar o uso com o Rev.
Alexandro.

COZINHA
Os itens da cozinha são para se-

rem utilizados, apenas, nas ativida-
des da igreja e poderão ser reserva-
dos com a Suelangia, guardiã do tem-
plo.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do após-

tolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela pala-
vra de Cristo” (Romanos 10:17). Cre-
mos que Deus somente é conhecido
o suficiente para proporcionar salva-
ção ao eleito, por meio da fiel prega-

ticipar da Escola Dominical em sua
classe normalmente; c) Culto Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim, para crianças
de 4 a 11 anos. Dirigentes: Ev. Ana
Eliza; próximo domingo: Culto Infan-
til, dirigentes: Évila Cavalcante e
Arthur Kishima; d) EBF: Com as féri-
as escolares chegando, vem aí mais
uma Escola Bíblica de Férias – EBF, sob
o tema: “Caçadores do Tesouro Per-
dido”, teremos brincadeiras, oficinas,
histórias, músicas, lanche e muito
mais. Dias: 9, 10, 11 de julho, das 14
às 17 horas com encerramento dia 12
de julho, às 9 horas da manhã. Parti-
cipe e traga seus filhos. Continuem
intercedendo por este evento, para
que Deus cumpra a sua vontade por
meio das nossas vidas, e que nos use
em Sua obra sempre; e) Classe Es-
pecial com a Equipe da EBF: Neste
domingo, teremos uma aula especial
na sala do Culto Mirim, após a aber-
tura da Escola Dominical, com todos
os voluntários da EBF. Pedimos a pre-
sença de todos; f) Escala de Férias:
A partir do próximo domingo, iniciare-
mos as classes especiais de férias,
para o Jardim ao Intermediário. Pedi-
mos aos professores e pais que fi-
quem atentos as escalas, e aos pro-
fessores que solicitem o material a ser
usado em classe na Coordenação.
Segue a escala: 12/07 – Classe Úni-
ca: encerramento EBF (4 a 11 anos)
Ev. Ana Eliza; 19/07 – Lição: Deus
me fez completo – Classe 1 (4 a 7
anos) – Natália e Anderson (Classe
Jardim 01);  Classe 02 (8 a 11 anos)
– Raquel Santos (Culto Mirim); 26/07
– Lição: Deus fez a família – Classe
1 (4 a  anos) – Eliete e Carina Almeida
(Classe Jardim 1); Classe 2 (8 a 11
anos) – Rosangela Vasconcelos (Cul-
to Mirim); g) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o efi-
ciente aprendizado dos pequeninos
é muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem das

atividades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 12/07. Classe I – Sônia; Clas-
ses II e III – Rev. Jefferson; Classe
IV – Rev. José Marcos; Classe de Jo-
vens – Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes – Cila; Classe de
Catecúmenos – Presb. Cícero.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

12/07. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 3; Classe de Jo-
vens, Lição nº 10; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 5; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 11.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo do-

mingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Liane.
Próximo domingo: Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor.
Próximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson/ Diác. Arthur.
Próximo domingo: Diác. Rodrigo/
Mauro

RECEPCIONISTAS
Hoje: Dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wesley, Elizeu,

Sandro, Marcelo, Wanderlúcio. Próxi-



ção da Escritura. A distribuição das
“Biblinhas” é um meio eficaz para a
difusão do evangelho. Foram impres-
sos 105.000 exemplares das
“Biblinhas”. As “Biblinhas” foram
impressas para que os membros de
nossa igreja evangelizem distribu-
indo-as a pessoas que não conhe-
cem a Cristo. O material está em um
dos aparadores na saída do nosso
templo.

REVENDA DE BÍBLIAS
A revenda de Bíblias está, tempo-

rariamente, suspensa. Em breve o
expositor estará a disposição dos ir-
mãos.

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 so-
bre vós bênção sem medida”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-nos
fiéis na entrega dos nossos dízimos
e ofertas. Que o Deus Provedor con-
tinue com as suas bênçãos repou-
sadas sobre os dizimistas fiéis e sen-
sibilize os infiéis. Solicitamos a to-
dos os irmãos que confirmem seus
nomes na lista de dizimistas fixa-
da no mural do Salão Social, se-
manalmente.

GRUPO FIOS DE PRATA
Os membros do referido grupo

devem estar atentos as seguintes
atividades: a) Próxima sexta-feira, às
15 horas, haverá um culto na residên-
cia do casal Ataliba e Lúcia, na QND
17, Casa 35. Sairemos do estaciona-
mento do templo às 14h30. Todos os
membros do deste grupo estão con-
vidados. b) De 14 a 18 de setembro
deste ano, em Caldas Novas-GO, ha-
verá o Encontro da Terceira Idade,
organizado pela Secretaria Sinodal da

Terceira Idade, com o seguinte tema:
“Eu e a minha casa serviremos ao
Senhor”. O investimento individual
para participar do Encontro será de
R$ 630,00. Os irmãos interessados
deverão procurar a dona Marta
Resende ou a Fabíola.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Disciplina na Igreja, pela Edi-

tora Vida Nova, o pastor e escritor
Russell Shedd expõe a visão
neotestamentária da disciplina ecle-
siástica. Entre as analogias que des-
crevem a igreja do Novo Testamento,
uma das mais sugestivas é a da famí-
lia de Deus. Ele é o Pai. Os pastores,
dirigentes e os próprios membros têm
a responsabilidade de cooperar com
o Pai na disciplina da família. Segun-
do o autor, existem dois tipos de dis-
ciplina. A disciplina positiva tem por
finalidade desenvolver a maturidade
dos membros da igreja. Já a discipli-
na negativa lida com as questões do
pecado e da rebeldia na igreja. É sur-
preendente descobrir quantas instru-
ções Deus nos proporciona em sua
Palavra, a fim de orientar os que se
empenham no árduo ministério de
conduzir a igreja para o aperfeiçoa-
mento em Cristo (Colossenses 1:28).

REV. JEFFERSON
Hoje, à noite, o Rev. Jefferson será

o mensageiro no culto de gratidão
pelo aniversário da Igreja Presbite-
riana do Vicente Pires, razão pela qual
estará ausente dos trabalhos vesper-
tinos de nossa igreja.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará

na Congregação em Santa Maria, as-
sistindo pastoralmente aqueles ir-
mãos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 71: Como é a justifica-

ção um ato da livre graça de Deus?

Resposta: Ainda que Cristo, pela sua
obediência e morte, prestasse uma
verdadeira satisfação real e plena à
justiça de Deus a favor dos que são
justificados, contudo a sua justifica-
ção é de livre graça para eles desde
que Deus aceita a satisfação de um
fiador, a qual podia ter exigido de-
les; e proveu este fiador, Seu único
Filho, imputando-lhes a justiça des-
te e não exigindo deles nada para a
sua justificação senão a fé, a qual
também é dom de Deus. Referên-
cias: Isaías 53:5-6; Mateus 20:28;
Romanos 3:25, 5:8-10 e 19 e 8:32;
1ª Coríntios 5:21 e Efésios 1:7 e 2.8
e Hebreus 7:22.

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.

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.

ESTUDO BÍBLICO
O Estudo Bíblico é o meio pelo  qual

Deus fala ao coração do crente. Mui-
tas vezes, ensinando-o como desfru-
tar do seu poder e da sua misericór-
dia. Ou, às vezes, advertindo o cren-

te sobre negligências ou displicênci-
as prejudiciais ao devido e necessá-
rio crescimento espiritual. Estamos
estudando o livro do profeta Amós. O
texto de estudo desta semana será
Amós 9:11-15. Vamos todos desfru-
tar desta bem-aventurança, partici-
pando do estudo bíblico, quarta-fei-
ra. Nesta semana, sob a ministração
do Rev. Jefferson.

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 par-
ticipar da reunião de orações que
nesta quarta-feira será dirigida pela
Ev. Ana Eliza.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, após a

Escola Dominical, ensaio do Perfeito
Louvor, na sala do Culto Mirim. Hoje,
as crianças participarão da liturgia no
culto, pais tragam seus filhos às 18
horas. Neste mês de julho do dia 12
a 26, o coral Perfeito Louvor estará
de férias, retornando suas atividades
no dia 1º de Agosto; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Lílian e Silvana Perei-
ra; Próximo domingo: Karine e Noraci;
MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Janete Crivelaro e Jaciara Gonçalves;
Próximo domingo: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; MATERNAL 02 - (Manhã
e Noite) Hoje: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lílian
Silva – noite); Próximo domingo:
Karen Cerqueira e Kataryne Araújo
(Auxiliar: Luísa Nery – noite). Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As auxi-
liares ficarão somente na escala da
noite. Durante a manhã deverão par-
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Pastoral

Da Oração

A oração é algo mais profun-
do do que meras palavras
desferidas ao vento. É algo a
arder n’alma antes mesmo de
expressar-se em palavras, e
continua no espírito após have-
rem os últimos termos da pre-
ce externada pelos lábios. A ora-
ção depende da atitude do co-
ração e da disposição do espíri-
to para com Deus. A mera
verbalização de frases não sig-
nifica muito para Deus.

A oração e o senso de insu-
ficiência ou humildade não se
dissociam. Somente aqueles que
se reconhecem insuficientes po-
dem realmente orar. Atentemos
para a atitude do fariseu e do
publicano. Qual dos dois, de
fato, orou? O jogo de palavras
usado pelo fariseu, embora diri-
gido ao Senhor, jamais poderia
ser considerado como oração e
sim como diversas ofensas ao
próprio Deus e ao próximo, re-
sultando no acúmulo de peca- Rev. Jefferson Batista Neres

dos para si. Por outro lado, o
publicano, absolutamente côns-
cio da presença de Deus, alheio
às acusações ou difamações de
seu arrogante vizinho, em pou-
cas e simples palavras, derra-
mou a sua vida indigna e mise-
rável aos pés de Deus e “des-
ceu justificado”.

Com a atitude deste, mise-
rável, publicano aprendemos a
forma de nos apresentarmos,
em orações, diante do Deus que
tem cuidado de nós. A melhor
forma de aprender orar é oran-
do. Sempre estaremos em dé-
bito no exercício deste meio de
graça. Passamos por
incontáveis provações, tenta-
ções, tribulações e momentos
de sofrimento. Deus, na Sua
soberania, providenciou a ora-
ção para nos acomodar a Sua
Soberana vontade que é boa,
agradável e perfeita.

ma semana: Thiago V., Emanoel,
Moisés C., Arthur, Diêgo.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Rose.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

SAF.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-

feira, às 14h30, dona Odete Aranha,
(essa visita é juntamente com a SAF).

Do Rev. Evando – Presb. Eliezer.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. sr.
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 Ra-
quel de Melo; dona Santília e família;
dona Terezinha Queiroz (3354-5079);
Presb. Eliezer Targino; Levi, filho da
irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela e sr. Antônio, respec-
tivamente, sobrinha e pai da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sheilla Kiyomi.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 147:1
b) Hino Congregacional nº 64
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
e) Hino Congregacional nº 71

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1º Reis 8:30
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Robson

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Hebreus 11:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 93
e) Ceia do Senhor

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-
sariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

“O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta
forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os
demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem

ainda como este publicano; jejuo duas vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano,

estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os
olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê
propício a mim, pecador! Digo-vos que este desceu

justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que
se exalta será humilhado; mas o que se humilha será

exaltado” (Lucas 18:11-14)

Aniversariantes da Semana
05/07 Cláudio Machado Gonçalves .................................................. 3042-2469
06/07 Noraci Bastos de Araújo ........................................................ 8452-5267
06/07 Ketlen Lorrane F. de Assunção ............................................... 8424-8464
06/07 Luzia de Araújo Resende ....................................................... 3355-6604
07/07 Sheylla Kioymi Nogueira ........................................................ 3039-5583
07/07 Nadir Gonçalves Afonso dos Santos ....................................... 3354-9004
07/07 Felipe Ferreira de Assunção ................................................... 8313-3993
08/07 Jennifer Breder ..................................................................... 3435-4349
09/07 Nádia Martins de Paula Souza ................................................ 3382-0727
09/07 Maria Noêmia Batista ............................................................. 3351-1874
10/07 Arthur Couto Kishima ............................................................ 3034-0592
10/07 Dayseanne Melo Rios de Cerqueira ........................................ 9158-5996
10/07 Ivonete Lopes Cavalcante de Sousa ...................................... 9664-0444
10/07 Alberto Martins de Almeida Neto ............................................ 3532-3200
10/07 Hévila Ramos de Oliveira ...................................................... 9507-4449

SANTA CEIA
A Santa Ceia é um dos Sacramen-

tos instituídos pelo Senhor Jesus. É
um santo sinal e um selo do Pacto da
Graça, por meio do qual recebemos
graça da parte de Deus. A sua práti-
ca é essencial para o crescimento na
fé. Participar da Santa Ceia é dever
de todo aquele que verdadeiramen-
te crê no Senhor Jesus, que se santi-
fica e tem a esperança e a certeza da
vida eterna. Só podem participar da
Santa Ceia aqueles que já passaram
pelo Batismo e Pública Profissão de
Fé. Portanto, hoje, conforme nosso
bom costume, por ocasião do culto,
será ministrada a Santa Ceia do Se-
nhor: “Examine-se, pois, o homem
a si mesmo, e, assim, coma do pão,
e beba do cálice” (1ª Coríntios
11:28).

REUNIÃO PAIS
Hoje, após a Escola Dominical, na

sala do Culto Mirim, haverá uma reu-
nião com os pais de todas as crian-
ças da nossa Igreja. É necessária a
presença dos pais, pois, comunicare-
mos algumas decisões e orientações
importantes para o bom andamento
dos trabalhos do Departamento In-
fantil.

SOPÃO UPH
Próxima quinta-feira, às 20 horas,

a UPH e a Junta Diaconal estarão
evangelizando, distribuindo sopa e
algumas doações (roupas e agasa-
lhos) para os moradores de rua nas
proximidades do Carrefour de
Taguatinga. Quem quiser fazer doa-
ções ou participar da atividade, pro-
cure o Diác. Ângelo ou o Diác. Rodrigo.

PROGRAMAÇÃO UPH
Próxima sexta-feira, a UPH esta-

rá comemorando os aniversariantes
do primeiro semestre. Será na resi-
dência do Presb. Ailton Ferreira (Ita),
às 20 horas. Todos os sócios estão

convidados. É necessário confirmar a
presença e pagar a contribuição de
R$ 10,00, por pessoa. O Diác. Rodrigo
e o Presb. Ailton estarão recebendo
a contribuição e esclarecendo qual-
quer dúvida sobre o assunto.

GINCANA FEMOTAN
Próximo domingo, no horário da

Escola Dominical, na sala dos jovens,
haverá uma gincana para a UPM, pro-
jeto frutos da Escola Dominical. A
gincana será sobre o livro de Esdras,
recomendamos a leitura deste livro
no decorrer da semana.

PMF ARINOS-MG
Disse Cristo: “Ide por todo o

mundo e pregai o evangelho a toda
criatura” (Marcos 16:15). O Projeto
Missionário de Férias – PMF, da Fede-
ração de Mocidades do Presbitério do
Distrito Federal – FEMODF, será reali-
zado de 19 a 25 de julho, na Congre-
gação da 2ª IPT na cidade de Arinos-
MG.

USO DA KOMBI
As Sociedades Internas e Depar-

tamentos que eventualmente preci-
sarem fazer uso da Kombi da igreja
para realização dos seus trabalhos
deverão agendar o uso com o Rev.
Alexandro.

COZINHA
Os itens da cozinha são para se-

rem utilizados, apenas, nas ativida-
des da igreja e poderão ser reserva-
dos com a Suelangia, guardiã do tem-
plo.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do após-

tolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela pala-
vra de Cristo” (Romanos 10:17). Cre-
mos que Deus somente é conhecido
o suficiente para proporcionar salva-
ção ao eleito, por meio da fiel prega-

ticipar da Escola Dominical em sua
classe normalmente; c) Culto Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim, para crianças
de 4 a 11 anos. Dirigentes: Ev. Ana
Eliza; próximo domingo: Culto Infan-
til, dirigentes: Évila Cavalcante e
Arthur Kishima; d) EBF: Com as féri-
as escolares chegando, vem aí mais
uma Escola Bíblica de Férias – EBF, sob
o tema: “Caçadores do Tesouro Per-
dido”, teremos brincadeiras, oficinas,
histórias, músicas, lanche e muito
mais. Dias: 9, 10, 11 de julho, das 14
às 17 horas com encerramento dia 12
de julho, às 9 horas da manhã. Parti-
cipe e traga seus filhos. Continuem
intercedendo por este evento, para
que Deus cumpra a sua vontade por
meio das nossas vidas, e que nos use
em Sua obra sempre; e) Classe Es-
pecial com a Equipe da EBF: Neste
domingo, teremos uma aula especial
na sala do Culto Mirim, após a aber-
tura da Escola Dominical, com todos
os voluntários da EBF. Pedimos a pre-
sença de todos; f) Escala de Férias:
A partir do próximo domingo, iniciare-
mos as classes especiais de férias,
para o Jardim ao Intermediário. Pedi-
mos aos professores e pais que fi-
quem atentos as escalas, e aos pro-
fessores que solicitem o material a ser
usado em classe na Coordenação.
Segue a escala: 12/07 – Classe Úni-
ca: encerramento EBF (4 a 11 anos)
Ev. Ana Eliza; 19/07 – Lição: Deus
me fez completo – Classe 1 (4 a 7
anos) – Natália e Anderson (Classe
Jardim 01);  Classe 02 (8 a 11 anos)
– Raquel Santos (Culto Mirim); 26/07
– Lição: Deus fez a família – Classe
1 (4 a  anos) – Eliete e Carina Almeida
(Classe Jardim 1); Classe 2 (8 a 11
anos) – Rosangela Vasconcelos (Cul-
to Mirim); g) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o efi-
ciente aprendizado dos pequeninos
é muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem das

atividades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 12/07. Classe I – Sônia; Clas-
ses II e III – Rev. Jefferson; Classe
IV – Rev. José Marcos; Classe de Jo-
vens – Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes – Cila; Classe de
Catecúmenos – Presb. Cícero.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

12/07. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, Lição nº 3; Classe de Jo-
vens, Lição nº 10; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 5; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 11.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo do-

mingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Liane.
Próximo domingo: Luciano.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor.
Próximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson/ Diác. Arthur.
Próximo domingo: Diác. Rodrigo/
Mauro

RECEPCIONISTAS
Hoje: Dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wesley, Elizeu,

Sandro, Marcelo, Wanderlúcio. Próxi-



Pastoral

Da Oração

A oração é algo mais profun-
do do que meras palavras
desferidas ao vento. É algo a
arder n’alma antes mesmo de
expressar-se em palavras, e
continua no espírito após have-
rem os últimos termos da pre-
ce externada pelos lábios. A ora-
ção depende da atitude do co-
ração e da disposição do espíri-
to para com Deus. A mera
verbalização de frases não sig-
nifica muito para Deus.

A oração e o senso de insu-
ficiência ou humildade não se
dissociam. Somente aqueles que
se reconhecem insuficientes po-
dem realmente orar. Atentemos
para a atitude do fariseu e do
publicano. Qual dos dois, de
fato, orou? O jogo de palavras
usado pelo fariseu, embora diri-
gido ao Senhor, jamais poderia
ser considerado como oração e
sim como diversas ofensas ao
próprio Deus e ao próximo, re-
sultando no acúmulo de peca- Rev. Jefferson Batista Neres

dos para si. Por outro lado, o
publicano, absolutamente côns-
cio da presença de Deus, alheio
às acusações ou difamações de
seu arrogante vizinho, em pou-
cas e simples palavras, derra-
mou a sua vida indigna e mise-
rável aos pés de Deus e “des-
ceu justificado”.

Com a atitude deste, mise-
rável, publicano aprendemos a
forma de nos apresentarmos,
em orações, diante do Deus que
tem cuidado de nós. A melhor
forma de aprender orar é oran-
do. Sempre estaremos em dé-
bito no exercício deste meio de
graça. Passamos por
incontáveis provações, tenta-
ções, tribulações e momentos
de sofrimento. Deus, na Sua
soberania, providenciou a ora-
ção para nos acomodar a Sua
Soberana vontade que é boa,
agradável e perfeita.

ma semana: Thiago V., Emanoel,
Moisés C., Arthur, Diêgo.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:

Rose.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

SAF.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-

feira, às 14h30, dona Odete Aranha,
(essa visita é juntamente com a SAF).

Do Rev. Evando – Presb. Eliezer.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais de-

vemos orar e visitar: Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. sr.
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 Ra-
quel de Melo; dona Santília e família;
dona Terezinha Queiroz (3354-5079);
Presb. Eliezer Targino; Levi, filho da
irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela e sr. Antônio, respec-
tivamente, sobrinha e pai da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); Sheilla Kiyomi.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 147:1
b) Hino Congregacional nº 64
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
e) Hino Congregacional nº 71

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

1º Reis 8:30
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Robson

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Hebreus 11:1-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 93
e) Ceia do Senhor

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniver-
sariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

“O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta
forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os
demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem

ainda como este publicano; jejuo duas vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano,

estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os
olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê
propício a mim, pecador! Digo-vos que este desceu

justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que
se exalta será humilhado; mas o que se humilha será

exaltado” (Lucas 18:11-14)

Aniversariantes da Semana
05/07 Cláudio Machado Gonçalves .................................................. 3042-2469
06/07 Noraci Bastos de Araújo ........................................................ 8452-5267
06/07 Ketlen Lorrane F. de Assunção ............................................... 8424-8464
06/07 Luzia de Araújo Resende ....................................................... 3355-6604
07/07 Sheylla Kioymi Nogueira ........................................................ 3039-5583
07/07 Nadir Gonçalves Afonso dos Santos ....................................... 3354-9004
07/07 Felipe Ferreira de Assunção ................................................... 8313-3993
08/07 Jennifer Breder ..................................................................... 3435-4349
09/07 Nádia Martins de Paula Souza ................................................ 3382-0727
09/07 Maria Noêmia Batista ............................................................. 3351-1874
10/07 Arthur Couto Kishima ............................................................ 3034-0592
10/07 Dayseanne Melo Rios de Cerqueira ........................................ 9158-5996
10/07 Ivonete Lopes Cavalcante de Sousa ...................................... 9664-0444
10/07 Alberto Martins de Almeida Neto ............................................ 3532-3200
10/07 Hévila Ramos de Oliveira ...................................................... 9507-4449


