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Pastoral
Resenha Histórica
Às 15 horas do dia 11 de julho de 1961, na QNE 27, Lote 16, em Taguatinga
Norte, foi inaugurado um salão de cultos, sob o pastorado do Rev. Paul John Cobletz,
missionário norte americano vinculado à Missão Oeste do Brasil, pastor da 1ª Igreja
Presbiteriana de Taguatinga – 1ª IPT. No domingo seguinte, dia 18 do mesmo mês e
ano, foi organizada neste local uma Escola Dominical, com 110 alunos matriculados,
tendo como obreiro responsável o evangelista Severino Francisco da Silva.
Sob a proteção de Deus, os esforços dos obreiros acima citados e de diversos
irmãos, bem como pela transferência de outros membros, o trabalho desenvolveuse rapidamente.
Atendendo ao pedido do Conselho da 1ª IPT, o Presbitério de Brasília, reunido em
Anápolis-GO, entre os dias 10 e 13 de janeiro de 1962, resolveu organizar em igreja
sua Congregação da QNE 27, nomeando para tal expediente a seguinte comissão:
Rev. Eudaldo Silva Lima e os presbíteros: Eudox Inácio Ramos e Sólon Emerick de
Souza, cuja organização e instalação ocorreram, respectivamente, nos dias 5 e 9 de
setembro de 1962, nascendo assim a Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga – 2ª
IPT. A referida igreja foi organizada com 196 membros, sendo 108 comungantes e 88
não comungantes. É uma igreja que já nasceu forte e forte continua, até hoje, graças
a Deus.
Seu primeiro Conselho foi formado pelos seguintes presbíteros: José Pereira dos
Santos, Horácio Luiz da Silva, Eloy Martins de Oliveira e Eudox Inácio Ramos. O Sr.
Eloy ainda continua em nosso meio. O Sr. Horácio e Sr. Eudox já estão na glória com
o Senhor.
Sua primeira Junta Diaconal foi constituída pelos seguintes diáconos: Alfredo
Mendes Calazans, Olímpio Pereira Cardoso, Welson Alves dos Santos, Manoel Calaça
Filho e Sebastião de Freitas Queiroz.
Pastores que tiveram e têm a oportunidade e o privilégio de servir a Deus através do pastorado desta igreja:
Rev. Paul John Cobletz, 1962 a 1963;
Rev. Saulo Afonso Miranda, 1963;
Rev. David Wayne Smith e o Evangelista José Silvério Júnior, 1965;
Rev. BenonWanderley Paes, 1966 a 1988;
Rev. Jader Sathler da Silva, 1989 a 1993;
Rev. Humberto Costa de Sousa, 1994;
Rev. Evando Honorato de Oliveira, 1995 a 2013;
Rev. Rogério Ferreira de Almeida, 2001 a 2004;
Rev. Alexandre Ribeiro da Silva, 2002;
Rev. José Reinaldo Pimentel, 2002 a 2006;
Rev. Denoel José de Andrade,2004 a 2008;
Rev. Charles Oliveira Mota, 2012;
Rev. Jefferson Batista Neres, pastor auxiliar desde 2009 e atual pastor titular;
Rev. José Marcos de Oliveira Silva, pastor auxiliar desde 2009
Rev. Dilson Domingos da Silva, pastor auxiliar desde 2014
Nos dias 21 e 22 de outubro de 2000 foi inaugurado e consagrado a Deus seu
novo, bonito e confortável templo. No dia 8 de agosto de 2004 foi inaugurado e consagrado a Deus o amplo e confortável prédio de educação cristã. A igreja conta atualmente com, aproximadamente, 476 membros comungantes e 158 não comungantes.
Possui cinco Congregações: duas em Águas Lindas-GO, uma em Santa Maria-DF,
uma em Garapuava-MG e uma em Arinos-MG. O projeto de construção do templo da
5ª Congregação em Águas Lindas-GO está em curso.
Esta igreja reconhece a dedicação de cada um de seus obreiros, e de todos os
seus membros ao longo desses cinquenta e dois anos de organização. E, de modo
especial, reconhece a gloriosa ação de Deus em toda a sua história. Por isso, Lhe
tributa toda honra e glória.

Rev. Evando Honorato de Oliveira
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o nosso tesouro, aí também estará
o nosso coração (Mateus 6:21). No
que diz respeito ao dízimo não há
meio termo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia Cristã,
que é a administração correta de todos os bens que Deus colocou à nossa disposição. Em decorrência da fidelidade da maioria, a Casa do Tesouro tem condições de desempenhar o trabalho do Senhor com ousadia e desembaraço financeiro. Temos muitos desafios, como construção da 5ª Congregação em Águas
Lindas-GO e diversas reformas na
estrutura do nosso templo para melhor desenvolvimento de nossas atividades. 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.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho convocou a Assembleia Geral da
igreja para se reunir extraordinariamente no dia 28 de setembro de
2014, às 9 horas em nosso templo,
para deliberar sobre as seguintes
matérias: a) eleição e/ou reeleição de
três diáconos. Estão com o mandato
vencendo os irmãos: Henrique Barbosa Neri, Robson Rangel da Silva e
Rodrigo V. Golfi Andriazzi; b) eleição e/ou reeleição de dois presbíteros. Estão com o mandato vencendo
os irmãos: Joel Nogueira e Natanael
Machado Correa. Todos os membros
comungantes, da sede e congregações estão convocados. Desde já,
vamos orar em favor da Assembleia a
fim de que as decisões estejam de
acordo com a soberana vontade do
nosso bondoso Deus.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em O Cristão e a Cultura, o escritor e pesquisador estadunidense
Dr. Rev. Michael S. Horton demonstra que as divisões entre secular e

sagrado frequentemente se baseiam em pressupostos falsos ou em
teologia equivocada. Ele apresenta um desafiante e provocante chamado aos cristãos para estarem inseridos no mundo, embora permanecendo distinto dele. Muitos cristãos têm adotado a mentalidade do
“nós-contra-eles”. Evitam qualquer
coisa que pareça “secular”, da arte
à política, da ciência ao lazer. O resultado é uma subcultura repleta de
coisas “cristãs”: música, viagens,
reuniões de executivos, seminários,
redes de televisão, etc. De acordo
com o Dr. Rev. Horton: “Alguns cristãos têm dificuldade em entender sua
relação para com o mundo porque
percebem a terra como sob o reinado
de Satanás, portanto, é melhor concentrar no evangelismo e no crescimento espiritual particular do que se
envolver numa atividade secular.
Através deste livro exploraremos o
caráter da espiritualidade evangélica
que afirme o mundo, desde a Reforma aos Puritanos e em algumas expressões contemporâneas.
OBREIROS 2015
Em suas duas últimas reuniões, o
Conselho decidiu convidar os seguintes obreiros para o trabalho da 2ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga no
ano eclesiástico de 2015: Assistência
pastoral e supervisão dos trabalhos
das Congregações – Rev. José Marcos de Oliveira Silva; Trabalho com a
juventude na Sede – Rev. Alexandro
Luiz Ramos; Departamento Infantil na
Sede – Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento; 3ª Congregação em Águas
Lindas-GO – Ev. Wilian Ronan de Oliveira; 4ª Congregação em Águas Lindas-GO – Ev. Ronaldo Paixão Meira
dos Santos; Congregação na Região
Administrativa de Santa Maria-DF –
Ev. Rogério Pereira Balbino; Congregação em Arinos-MG – Rev. Dilson
Domingos da Silva; Congregação em
Garapuava-MG – Ev. Valdemir
Belarmino da Silva. Que o Senhor da
seara abençoe a obra das mãos destes irmãos.

BREVE CATECISMO
Pergunta 30: Deixa Deus todo
o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta:
Deus não deixa todos os homens
perecerem no estado de pecado e
miséria em que caíram pela violação
do primeiro pacto comumente chamado o pacto das obras; mas, por
puro amor e misericórdia livra os escolhidos desse estado e os introduz
num estado de salvação pelo segundo pacto comumente chamado
o pacto da graça; Referências:
Gálatas 3:1; 1ª Tessalonicenses
5:9 e Tito 3:4-7 e 1:2.
FALECIMENTO
No domingo, próximo passado, em
Brasília-DF, aos 68 anos, por conta de
diversas complicações de saúde, faleceu o Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e da dona Isabel. Que o Deus
das consolações conforte aos familiares enlutados: “No teu livro foram
escritos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles havia ainda” (Salmo 139:16b).
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
Assim como estudar todo o conteúdo Bíblico, minerar o Sermão do
Monte é uma preciosa dádiva. São
palavras de vida, muito relevantes.
Palavras desafiadoras para o homem
moderno. De acordo com o Dr. Rev.
Martyn Lloyd-Jones, destacado pastor e escritor britânico do século passado: “O sermão do monte destina-se
a todo o povo cristão. Trata-se de uma
perfeita representação da vida no reino
de Deus. O reino é, antes de tudo, algo
que está dentro de nós. Trata-se daquilo que controla e governa o coração,
a mente e as atitudes do indivíduo. Se
ao menos todos estivéssemos vivendo
conforme o Sermão do Monte, então os
homens saberiam que o evangelho é
deveras dinâmico; reconheceriam que
o cristianismo é uma realidade viva. Que
Deus nos conceda a graça para levar a
sério o Sermão do Monte, de forma honesta e sob oração, até nos tornarmos
exemplos vivos do mesmo, modelares
quanto a esse glorioso ensinamento”.
Portanto, convictos da importância
dos ensinamentos de nosso Senhor
Jesus Cristo, vamos participar do Estudo no Sermão do Monte que, nesta
quarta-feira, às 20 horas, será ministrado pelo Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Quantos de nós, honestamente,
poderíamos afirmar que estamos contentes com a nossa vida de oração?
Quem já usufruiu de forma exaustiva
de todos os mistérios e conhecem todos os segredos que circundam este
tema? Ao falar sobre oração, o escritor
Richard Foster disse: “Deus nos aceita
como somos e aceita a nossa oração tal
como é feita. Na oração apresentamo-nos
a Deus exatamente como somos, com
todos os nossos defeitos. Orar é mudar.
Isso é uma graça maravilhosa. Deus, por
sua bondade, providenciou um meio pelo
qual nossa vida pode ser tomada por
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando oramos, a condição verdadeira de nosso coração é revelada. É assim que deve ser. É quando
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CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:
Leila e Silvana.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Sexta-feira, às 14 horas, Sr. Manoel de Souza; Quinta-feira, às 20 horas,
Eliane.
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14 horas, dona Primadete;
Às 15 horas o casal Antônio e Izabel;
Quinta-feira, às 14h30, dona Maria
Gripe.
Do Sem. Wilian – Quinta-feira, às 19 horas, Jéssica Barros;
Sábado, às 15 horas, Arthur
Menezes Ramos. Às 16 horas, Bruno Benfica.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
d e v e m o s o r a r e v i s i t a r : R e v.
Evando (8181-2424); Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); dona Fátima Rodrigues (3039-3196); dona
Hormezinda (Telefone: 3532-2595);
Patrícia Vieira (3358-5160); dona
Te r e z i n h a Q u e i r o z ( 3 3 5 4 - 5 0 7 9 ) ;
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha
da Hélia; José Ferreira, irmão dos
Presbs. Israel, Ivo e Ailton; Sr. Saul,
esposo da dona Alfa; dona
Honorita Maria de Jesus, mãe
Presb. Cícero; Sr. Natalício Ferreira
Porfirio, tio do Presb. Cícero; dona
Maria Rita; Presb. Sebastião Barros; Levi, filho da irmã Joselina; O
recém-nascido Ramon, sobrinho da
irmã Lucivany; José Martins, (Diácono da 2ª IPC).

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 116:12
b) Hino Congregacional nº 14
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 108:1-13
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 85:1-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Elizeu Couto
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Valter Moura
b) Coral Cantares
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
14/09
14/09
15/09
15/09
16/09
16/09
18/09
19/09

Guilherme Antonio Essado ..................................................... 9696-5969
Gabriel Fontenele Vasconcelos ...............................................................
Laila Santanna de Oliveira ..................................................... 8100-0016
Rozadália Andrade Ramos ..................................................... 9604-7033
Raquel Cardoso Chaves ........................................................ 3346-1071
Gabriela Cavalcante de Sousa ............................................... 9622-5164
Silvia Raquel R. Machado ........................................................ 99797444
Marta Resende de Faria ......................................................... 3352-5510

