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Pastoral
Ano Findo e Ano Novo
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o
vosso trabalho não é vão” (1ª Coríntios 15:58)
É natural e até mesmo salutar
chegarmos ao final do ano e elaborarmos um balanço das realizações
e da não concretização do que planejamos para o ano que se finda.
Quando observamos o que não realizamos, avaliamos as causas das
frustrações para que no próximo ano
não incorramos nos mesmos desacertos. Somos tomados de uma retrospectiva do ano que termina e
ao mesmo tempo muitas expectativas em relação ao ano de começará em poucos dias.
Não há nenhum tipo de mudança mística ou espiritual do dia 31
de dezembro para o dia 1º de janeiro. Há apenas uma mudança de
calendário. Mas não há nada de errado no estabelecimento de alvos,
objetivos e metas para o próximo
ano, inclusive o Conselho, as Sociedades e os Departamentos da igreja tracejaram o “Plano de Ação” para
2015. É absolutamente salutar e
edificante fixar as diretrizes que
nortearão o caminho a ser percorrido, a fim de alcançar os objetivos
almejados.
Todavia, quando pensamos na
“Ação da Igreja”, há um número expressivo de irmãos que desanimam
no cumprimento do que foi planejado. Infelizmente a perseverança não
é uma característica de muitas pessoas. Mas louvamos a Deus pelo
grupo significativo de irmãos da nossa igreja que trabalharam incansavelmente na obra do Senhor durante este ano.
O ano de 2014 foi repleto de
incontáveis e pródigas bênçãos dispensadas pelo nosso bondoso
Deus. Estamos na aurora de um

novo ano. O ano de 2015 será de
muitos desafios para a nossa querida Segunda Igreja Presbiteriana
de Taguatinga. Desafios enfrentados pressupõem grandes vitórias.
Porém, há um percurso a trilhar.
Com a ajuda de Deus colheremos
auspiciosos frutos.
Precisamos encorajar àqueles
que estão envolvidos na obra de
Deus a se dedicarem ainda mais. Há
necessidade da manutenção da lealdade dos irmãos nos dízimos e nas
ofertas para que os nossos projetos sejam atingidos. Aos infiéis neste propósito, que façam um compromisso, não meramente com a
igreja, mas com o dono da Igreja,
Cristo Jesus.
Outro elemento desafiador a
focar, é um comprometimento maior
com os trabalhos que estarão
listados em nosso “Plano de Ação
2015”. Precisamos uns dos outros
na caminhada da fé. Aproveitemos
todas as oportunidades para estarmos juntos, sem vacilar. Há necessidade de revermos as nossas prioridades de tempo. Meu irmão,
adéque o seu tempo à agenda de
Deus. Naturalmente, existem muitos compromissos urgentes, mas
congregar é NECESSÁRIO para nossa edificação.
Espero que os irmãos assimilem
estes desafios de Deus para nossa
igreja. Que seja um ano proveitoso,
repleto de realizações, momentos de
muito contentamento, saúde, e, paz
para todos. Que Deus nos ajude a
responder, positivamente, à Sua
vontade no ano porvir.
Rev. Jefferson Batista Neres
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vejo muito fraco. Livra-me dos
meus perseguidores, porque são
mais fortes do que eu” (Salmo
142:1-2 e 5-6). A partir da próxima
sexta-feira, às 20 horas, iniciaremos a semana Mundial de Orações.
A semana Mundial de Orações acontecerá da seguinte maneira em nossa igreja: sexta-feira, às 20 horas,
SAF; e segunda-feira, às 20 horas,
UMP; Terça-feira, às 20 horas, UPH;
quarta-feira, às 20 horas; Junta
Diaconal e, quinta-feira, às 20 horas, Fios de Prata. Vamos todos participar com muita alegria e devoção.

Alexandro e família à Sede da 2ª
IPT; Congregação da 2ª IPT na cidade Administrativa de Santa Maria-DF – saída do Ev. Fernando e
família para outra igreja e transferência do Ev. Rogério e sua esposa;
Congregação em Arinos-MG – saída
do Rev. Dilson e família para outra
igreja e chegada do Ev. Silvio e família. Aos que estão saindo da 2ª
IPT, rogamos as bênçãos do Senhor
da Seara em seus ministérios e aos
que estão chegando, as nossas
boas vindas seguidas de nossas súplicas a Deus pelo êxito dos seus
trabalhos em 2015.

ENCONTRO DE CASAIS 2015
De 12 a 13 de setembro de 2015
será o Encontro de Casais da 2ª IPT,
no Hotel Fazenda Estância Park Hotel, conforto em contato com a natureza, Anápolis-GO. O Preletor especialmente convidado será o Rev.
Ludgero Bonilha Morais, pastor da
1ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte-MG. O local está reservado
para uso exclusivo de nossa igreja.
O valor da inscrição será de R$
750,00. As pré-inscrições já estão
abertas e poderão ser realizadas
com a secretária da igreja. A inscrição somente será efetivada mediante sinal de R$ 150,00, mais 6X de
R$ 100,00. A partir de 16 de março
de 2015, o valor da inscrição será
de R$ 900,00. As acomodações, o
local e os serviços oferecidos são
excelentes e atendem perfeitamente
as demandas do nosso Encontro de
Casais. Garanta a sua inscrição.

ACAMPAMENTO FEMOTAN 2015
A cada 2 anos a Federação de
Mocidades do Presbitério de Taguatinga Norte – PTAN, realiza o seu
acampamento durante o período de
Carnaval. Ótima oportunidade para
reunir os nossos jovens para ouvir
mais da Palavra de Deus e estarem
em um ambiente cristão. Ocorrerá
entre de 13 a 17 de fevereiro, no
Recanto Nova Esperança, em Águas
Lindas-GO, por um valor de R$
180,00, para quem efetuar a inscrição até o dia 31 de dezembro. A
partir do dia 1º de janeiro as inscrições subirão para R$ 190,00. O Conselho da 2ª IPT apoia e incentiva a
participação de nossos jovens reembolsando R$ 90,00 do valor pago
na inscrição. Efetue sua inscrição o
quanto antes! Mais informações,
falar com Hugo Ferreira, Thiago
Vinhal ou Gustavo Mendes.

MUDANÇAS OBREIROS 2ª IPT
Com o término do ano eclesiástico de 2014 está ocorrendo à transição de obreiros como segue: Sede
2ª IPT – saída do Sem. Wilian e família para a 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO e chegada do Rev.

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. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes na lista de dizimistas fixada
no mural do Salão Social, semanalmente.

Pão Diário possui diversos recursos
para sua leitura diária: a) Uma meditação para cada dia do ano; b)
Leitura e versículos que norteiam o
tema; c) Exemplos práticos e ilustrações oportunas; e, d) Plano de
leitura da Bíblia em um ano.

REV. JEFFERSON
Por concessão de nosso Conselho, o Rev. Jefferson estará em gozo
de férias, de 2 a 20 de janeiro de
2015. Desejamos ao pastor e sua
querida família as bênçãos de Deus
para o seu descanso.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 44: Como exerce Cristo as funções de sacerdote? Resposta: Cristo exerce as funções de
sacerdote oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula, a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e
fazendo contínua intercessão por
ele. Referências: Hebreus 2:17;
7:35; 9:14 e 28.

PASTORADO
Conforme preceitua o Art. 33, §
2º da CI/IPB, o Rev. José Marcos
assumirá o pastorado efetivo da
igreja durante o período de férias
do Rev. Jefferson.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento da Escola Dominical, o Rev. José Marcos estará
na 4ª Congregação em Águas Lindas-GO, e no culto estará na Congregação em Santa Maria-DF, assistindo pastoralmente àqueles irmãos.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
O livro devocional, O Pão Diário, de diversos autores, é o
devocional mais lido no Brasil. O Pão
Diário, volume 18, ano 2015 possui reflexões de escritores de vários países com diferentes culturas,
buscando meditações que podem
chegar aos mais diversos povos. O
propósito do devocional Pão Diário
é inspirar famílias e indivíduos a ter
um relacionamento mais íntimo com
Jesus, encorajá-los a ler e meditar
diariamente na Palavra, convidá-los
a uma resposta pessoal de adoração, confiança e amor a Deus em
obediência à Sua Palavra. O livro

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados
irmãos professores da Escola Dominical, das classes de: adulto, casais, jovens e adolescentes que se
encontra em nosso mural a escala
para os próximos meses. Observação: Esta escala é apenas
indicativa, a definitiva será sempre
a do Boletim Dominical.
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.
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RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo domingo: dona Marta e
Fernando.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,
Thiago V., Geazi, J. Cláudio. Próxima semana: Diêgo, Demetrius,
Ataliba, Moisés F., William.
CHAZINHO
Hoje: Suely e Izabel; Próximo
domingo: SAF.
VISITAS PASTORAIS
Serão marcadas pela secretária
da igreja, mediante as necessidades e solicitações dos irmãos.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Rodrigues (3039-3196); dona Hormezinda (3532-2595); Patrícia Vieira
(3358-5160); dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona Maria
Grippe; dona Raquel de Melo; Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Rafaela, sobrinha da Hélia; dona
Honorita Maria de Jesus, mãe Presb.
Cícero; Levi, filho da irmã Joselina;
Ataliba Barbosa; dona Ocinéia; dona
Lilian Maciel; dona Elza Eli, mãe do
Presb. Lutércio e avó do Diác. Anderson; Pedro Rodrigues, irmão
Presb. Argimiro; Sr. Antônio, Pai da
irmã Hélia.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 148:1-4
b) Hino Congregacional nº 49
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 145:1-21
e) Hino Congregacional nº 104
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 119:36-37
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Júlio Bastos
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: João 15:1-12
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 299
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
28/12
30/12
30/12
01/01
02/01
02/01
03/01
03/01

Claudenes de Sousa Cunha .....................................................
Evandro Ferreira de Assunção .................................................
Gustavo Mendes Pereira ..........................................................
Lauren Duarte Aguiar ..............................................................
Liane Rezende Nery ................................................................
William Alves de Araújo ..........................................................
Francisca Maria Silva dos Santos .............................................
Juliana Cavalcante Borges .......................................................

9608-7484
8149-6158
9377-3004
3563-7162
9974-9024
9964-1773
9912-0497
9370-1416

