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Emanoel Araujo da Silva ............ 3372-1831
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Júlio Bastos de Araújo ................ 9918-8131
Lúcio Marciel Pereira .................. 8495-3103
Marcelo Alves Honorato .............. 3353-3294
Moisés Ferreira da Silva ............. 9986-7359
Moisés da Silva Couto ................ 3374-9887
Robson Rangel da Silva .............. 3475-9648
Robson Santos da Conceição ....... 3032-5164
Rodrigo V. Golfi Andriazzi ........... 3353-2231
Sandro Daniel Soares ................ 9298-7189
Thiago Vinhal Avelino ................ 8560-6460
Tiago Barros Ferreira ................. 3353-2132
Wanderlúcio Mendes S. Júnior ..... 8438-1914
Wesley Carneiro de Araújo ......... 3532-2174
William Alves de Araújo ............. 3435-7560

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

DISQUE PAZ ................................................................................... 3354-1313

Nº 1.313 – 14 de setembro de 2014

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 ................................................................................... 8139-1069

Uma Igreja Reformada sempre se
Reformando



Pastoral

Resenha Histórica

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

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 desenvolveu-
se 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 atra-
vés 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 consa-
grado a Deus o amplo e confortável prédio de educação cristã. A igreja conta atual-
mente 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

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

Leila e Silvana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Sexta-fei-

ra, às 14 horas, Sr. Manoel de Sou-
za; Quinta-feira ,  às 20 horas,
Eliane.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, dona Primadete;
Às 15 horas o casal Antônio e Izabel;
Quinta-feira, às 14h30, dona Maria
Gripe.

Do Sem. Wilian – Quinta-fei-
ra, às 19 horas, Jéssica Barros;
Sábado ,  às  15 horas,  Ar thur
Menezes Ramos. Às 16 horas, Bru-
no Benfica.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar  e  v is i tar:  Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); dona Fá-
tima Rodrigues (3039-3196); dona
Hormezinda (Telefone: 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; José Ferreira, irmão dos
Presbs. Israel, Ivo e Ailton; Sr. Saul,
esposo da dona A l fa;  dona
Honor i ta  Mar ia  de Jesus,  mãe
Presb. Cícero; Sr. Natalício Ferreira
Porfirio, tio do Presb. Cícero; dona
Maria Rita; Presb. Sebastião Bar-
ros; Levi, filho da irmã Joselina; O
recém-nascido Ramon, sobrinho da
irmã Lucivany; José Martins, (Diá-
cono da 2ª IPC).

Aniversariantes da Semana
14/09 Guilherme Antonio Essado ..................................................... 9696-5969
14/09 Gabriel Fontenele Vasconcelos ...............................................................
15/09 Laila Santanna de Oliveira ..................................................... 8100-0016
15/09 Rozadália Andrade Ramos ..................................................... 9604-7033
16/09 Raquel Cardoso Chaves ........................................................ 3346-1071
16/09 Gabriela Cavalcante de Sousa ............................................... 9622-5164
18/09 Silvia Raquel R. Machado ........................................................99797444
19/09 Marta Resende de Faria ......................................................... 3352-5510
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52 ANOS DE BÊNÇÃOS
São inegáveis as pródigas e abun-

dantes bênçãos de Deus na vida da
nossa igreja ao longo dos anos: “Ben-
dize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo
o que há em mim bendiga ao seu
santo nome. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e não te esqueças de nem
um só de seus benefícios” (Salmo
103:1-2). Com intensa e profunda gra-
tidão a Deus, desde ontem, estamos
celebrando o aniversário de 52 anos de
organização da nossa igreja. O preletor
especialmente convidado é o Rev. Valter
Moura, pastor da Igreja Presbiteriana
de Brasília. Hoje, às 9 horas, Lição Es-
pecial em Classe Única; às 18h30, culto
de louvor e gratidão pelo aniversário e
logo após será servido o bolo em co-
memoração pelos 52 anos da 2ª IPT.
Vamos, pois, participar, convidar e orar
por esse momento tão expressivo e
relevante para a nossa igreja.

REV. VALTER MOURA
O Rev. Valter Moura é pastor titu-

lar da Igreja Presbiteriana de Brasília
– IPBSB, Mestre em Sociologia pela
Southern Connecticut State University
– EUA, especialização em Missiologia
pelo Centro Evangélico de Missões
(CEM), Viçosa. Foi diretor do Seminá-
rio Presbiteriano de Brasília – SPB, de
2006 a 2008. A esse amado irmão e
aos seus familiares as nossas boas
vindas seguidas de súplicas a Deus
pelos trabalhos deste dia.

RETINIQUE
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos... Ali,
ordena o Senhor a sua bênção para
sempre” (Salmo 133:1 e 3b). Como
é do conhecimento da igreja, no mês
de maio, por irresponsabilidade dos
locatários da Chácara Jovanne, não
foi possível a realização do
Acampfamília. Mas com a graça de
Deus, no dia 27 de setembro, sába-
do, a partir das 8 horas, ocorrerá um
Retinique da 2ª IPT, na Chácara Re-
canto Riacho Doce. Não deixe de par-
ticipar, pois serão momentos de mui-
ta comunhão com Deus (cânticos, ora-

ções e estudo da Bíblia), e com os ir-
mãos (atividades de lazer e confra-
ternização de toda a igreja). O Con-
selho aprovou verba para custear as
despesas do Retinique. Faça a sua
inscrição com o Presb. Eliezer.

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza foi submetida a

uma cirurgia de lifting corporal, razão
pela qual estará ausente dos traba-
lhos de nossa igreja, a fim de recu-
perar-se.

ALMOÇO DOS ESTADOS
Em comemoração ao dia da Esco-

la Dominical, numa promoção da Su-
perintendência dessa Escola, próximo
domingo, haverá o almoço dos Esta-
dos.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova se-

cretaria, sala de arquivo morto e sala
da tesouraria foi finalizada. Toda igre-
ja está convidada para apreciar como
as novas dependências do setor ad-
ministrativo de nossa igreja ficaram
bonitas, confortáveis e funcionais.

NOITE TEMÁTICA UMP
Próximo sábado, às 20 horas, no

Salão Branco a Mocidade terá uma
noite temática intitulada: “Tempos
Bíblicos”. Uma programação com o
objetivo de estudar o modo de vida
das personagens bíblias do passado,
fazendo um paralelismo com os nos-
sos dias. Nesta ocasião haverá uma
interação entre os jovens de nossa
igreja com os jovens da 1ª Igreja Pres-
biteriana de Ceilândia – 1ª IPC. A
participação dos nossos jovens é im-
prescindível. Convide visitantes.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo,

Ele requer o nosso coração. Antes de
Deus ordenar trazer o dízimo, Deus
ordena trazer a vida. O princípio bí-
blico é que o coração precisa vir pri-
meiro para Deus, depois o bolso virá
naturalmente. Jesus expressou isso
naturalmente ao dizer que onde está

Deus começa verdadeiramente a traba-
lhar em nós”. Tendo em vista a relevân-
cia da prática da oração,vamos todos
participar da reunião de orações desta
quarta-feira, 20 horas, a ser dirigida
pela UPA e/ou UMP.

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

Escola Dominical, ensaio na sala do
Culto Mirim. Pais, as crianças que par-
ticiparão da liturgia hoje, tragam seus
filhos, às 18 horas para colocarem a
toga; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lílian Lima e Luciana Rangel; Próximo
domingo: Josilene Cavalcante e
Josiane Andrade; MATERNAL 1 – Hoje:
Patrícia Ferreira e Janete Crivelaro;
Auxiliar da noite: Milena Caires; Pró-
ximo domingo: Rose Assunção e
Caroline Bezerra; MATERNAL 2 – Hoje:
Nyda e Sonia (Lição, A pesca maravi-
lhosa); Auxiliar da noite: Luísa Nery.
Próximo domingo Karen Cerqueira e
Jaciara Gonçalves (Lição, A Arca de
Nóe); Observação: Queridos profes-
sores, se por algum motivo não pu-
derem cumprir a escala, POR FAVOR
nos avise com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Infantil: Hoje, para
crianças de 4 a 8 anos, após o mo-
mento de cânticos. Dirigente: Victória
Couto e Beatriz Machado; Próximo
domingo: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima; d) Licença Médica: Duran-
te licença médica da Ev. Ana Eliza, os
responsáveis pelo Ministério Infantil,
serão: Érica Araújo e Diác. Emanoel
Araújo. Caso algum professor, diri-
gente ou auxiliar precise de algo, fa-
vor, procurar estes irmãos; e)
Juniores: Hoje, no templo. Lembrem-
se de pegar as cadernetas; Próximo
domingo: Aula na salda do intermedi-
ário, após o momento de cânticos; f)
Queridos Pais: As crianças que não
trouxerem Bíblias para as atividades
do Ministério da Infância retornarão
ao templo ou as Classes de Escola
Dominical onde os senhores estive-
rem para acompanharem a mensagem
bíblica junto aos PAIS. Por isso, an-
tes de saírem de suas residên-

cias, POR FAVOR, lembrem seus filhos
de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 21/09. Classe I – dona Sônia;
Classe II – Fabrício; Classe III –
Presb. Paulinho; Classe IV – Presb.
Sóstenes; Classe V – Rev. Jefferson;
Classe de Jovens – Presb. Kleber;
Classe de Adolescentes – Presb.
Lusérgio; Classe de Catecúmenos –
dona Marta; Classe de Juniores II –
dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

21/09. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição nº 6; Classe de
Jovens, Lição nº 6; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 1; Classe de Juniores
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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 to-
dos os bens que Deus colocou à nos-
sa disposição. Em decorrência da fi-
delidade da maioria, a Casa do Te-
souro tem condições de desempe-
nhar o trabalho do Senhor com ou-
sadia e desembaraço financeiro. Te-
mos muitos desafios, como constru-
ção da 5ª Congregação em Águas
Lindas-GO e diversas reformas na
estrutura do nosso templo para me-
lhor desenvolvimento de nossas ati-
vidades. Que o Deus Provedor conti-
nue com as Suas bênçãos repousa-
das sobre os dizimistas fiéis e sen-
sibilize os infiéis. Solicitamos a to-
dos os irmãos que confirmem seus
nomes na lista de dizimistas fixada
no mural do Salão Social, semanal-
mente.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conse-

lho convocou a Assembleia Geral da
igreja para se reunir extraordinaria-
mente 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 Bar-
bosa Neri, Robson Rangel da Silva e
Rodrigo V. Golfi Andriazzi; b) elei-
ção e/ou reeleição de dois presbíte-
ros. Estão com o mandato vencendo
os irmãos: Joel Nogueira e Natanael
Machado Correa. Todos os membros
comungantes, da sede e congrega-
ções 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 es-

critor e pesquisador estadunidense
Dr. Rev. Michael S. Horton demons-
tra  que as divisões entre secular e

sagrado frequentemente se basei-
am em pressupostos falsos ou em
teologia equivocada. Ele apresen-
ta um desafiante e provocante cha-
mado aos cristãos para estarem in-
seridos no mundo, embora perma-
necendo distinto dele. Muitos cris-
tãos têm adotado a mentalidade do
“nós-contra-eles”. Evitam qualquer
coisa que pareça “secular”, da arte
à política, da ciência ao lazer. O re-
sultado 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 cris-
tãos têm dificuldade em entender sua
relação para com o mundo porque
percebem a terra como sob o reinado
de Satanás, portanto, é melhor con-
centrar no evangelismo e no cresci-
mento espiritual particular do que se
envolver numa atividade secular.
Através deste livro exploraremos o
caráter da espiritualidade evangélica
que afirme o mundo, desde a Refor-
ma aos Puritanos e em algumas ex-
pressões contemporâneas.

OBREIROS 2015
Em suas duas últimas reuniões, o

Conselho decidiu convidar os seguin-
tes 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 Mar-
cos de Oliveira Silva; Trabalho com a
juventude na Sede – Rev. Alexandro
Luiz Ramos; Departamento Infantil na
Sede – Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nasci-
mento; 3ª Congregação em Águas
Lindas-GO – Ev. Wilian Ronan de Oli-
veira; 4ª Congregação em Águas Lin-
das-GO – Ev. Ronaldo Paixão Meira
dos Santos; Congregação na Região
Administrativa de Santa Maria-DF –
Ev. Rogério Pereira Balbino; Congre-
gação 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 des-
tes irmãos.

BREVE CATECISMO
Pergunta 30: Deixa Deus todo

o gênero humano perecer no esta-
do 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 cha-
mado o pacto das obras; mas, por
puro amor e misericórdia livra os es-
colhidos desse estado e os introduz
num estado de salvação pelo se-
gundo 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, fa-
leceu o Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e da dona Isabel. Que o Deus
das consolações conforte aos famili-
ares enlutados: “No teu livro foram
escritos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles havia ain-
da” (Salmo 139:16b).

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, músi-

cas cristãs clássicas e contemporâne-
as de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguin-
te link: http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o con-

teúdo 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 pas-
tor e escritor britânico do século pas-
sado: “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 da-
quilo 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 ho-
nesta 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 Es-
tudo no Sermão do Monte que, nesta
quarta-feira, às 20 horas, será minis-
trado pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Quantos de nós, honestamente,

poderíamos afirmar que estamos con-
tentes com a nossa vida de oração?
Quem já usufruiu de forma exaustiva
de todos os mistérios e conhecem to-
dos 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, amabilida-
de, bondade, fidelidade, mansidão e do-
mínio próprio. Quando oramos, a condi-
ção verdadeira de nosso coração é reve-
lada. É assim que deve ser. É quando
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Pastoral

Resenha Histórica

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

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 desenvolveu-
se 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 atra-
vés 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 consa-
grado a Deus o amplo e confortável prédio de educação cristã. A igreja conta atual-
mente 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

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

Leila e Silvana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Sexta-fei-

ra, às 14 horas, Sr. Manoel de Sou-
za; Quinta-feira ,  às 20 horas,
Eliane.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, dona Primadete;
Às 15 horas o casal Antônio e Izabel;
Quinta-feira, às 14h30, dona Maria
Gripe.

Do Sem. Wilian – Quinta-fei-
ra, às 19 horas, Jéssica Barros;
Sábado ,  às  15 horas,  Ar thur
Menezes Ramos. Às 16 horas, Bru-
no Benfica.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar  e  v is i tar:  Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); dona Fá-
tima Rodrigues (3039-3196); dona
Hormezinda (Telefone: 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; José Ferreira, irmão dos
Presbs. Israel, Ivo e Ailton; Sr. Saul,
esposo da dona A l fa;  dona
Honor i ta  Mar ia  de Jesus,  mãe
Presb. Cícero; Sr. Natalício Ferreira
Porfirio, tio do Presb. Cícero; dona
Maria Rita; Presb. Sebastião Bar-
ros; Levi, filho da irmã Joselina; O
recém-nascido Ramon, sobrinho da
irmã Lucivany; José Martins, (Diá-
cono da 2ª IPC).

Aniversariantes da Semana
14/09 Guilherme Antonio Essado ..................................................... 9696-5969
14/09 Gabriel Fontenele Vasconcelos ...............................................................
15/09 Laila Santanna de Oliveira ..................................................... 8100-0016
15/09 Rozadália Andrade Ramos ..................................................... 9604-7033
16/09 Raquel Cardoso Chaves ........................................................ 3346-1071
16/09 Gabriela Cavalcante de Sousa ............................................... 9622-5164
18/09 Silvia Raquel R. Machado ........................................................99797444
19/09 Marta Resende de Faria ......................................................... 3352-5510

52 ANOS DE BÊNÇÃOS
São inegáveis as pródigas e abun-

dantes bênçãos de Deus na vida da
nossa igreja ao longo dos anos: “Ben-
dize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo
o que há em mim bendiga ao seu
santo nome. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e não te esqueças de nem
um só de seus benefícios” (Salmo
103:1-2). Com intensa e profunda gra-
tidão a Deus, desde ontem, estamos
celebrando o aniversário de 52 anos de
organização da nossa igreja. O preletor
especialmente convidado é o Rev. Valter
Moura, pastor da Igreja Presbiteriana
de Brasília. Hoje, às 9 horas, Lição Es-
pecial em Classe Única; às 18h30, culto
de louvor e gratidão pelo aniversário e
logo após será servido o bolo em co-
memoração pelos 52 anos da 2ª IPT.
Vamos, pois, participar, convidar e orar
por esse momento tão expressivo e
relevante para a nossa igreja.

REV. VALTER MOURA
O Rev. Valter Moura é pastor titu-

lar da Igreja Presbiteriana de Brasília
– IPBSB, Mestre em Sociologia pela
Southern Connecticut State University
– EUA, especialização em Missiologia
pelo Centro Evangélico de Missões
(CEM), Viçosa. Foi diretor do Seminá-
rio Presbiteriano de Brasília – SPB, de
2006 a 2008. A esse amado irmão e
aos seus familiares as nossas boas
vindas seguidas de súplicas a Deus
pelos trabalhos deste dia.

RETINIQUE
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos... Ali,
ordena o Senhor a sua bênção para
sempre” (Salmo 133:1 e 3b). Como
é do conhecimento da igreja, no mês
de maio, por irresponsabilidade dos
locatários da Chácara Jovanne, não
foi possível a realização do
Acampfamília. Mas com a graça de
Deus, no dia 27 de setembro, sába-
do, a partir das 8 horas, ocorrerá um
Retinique da 2ª IPT, na Chácara Re-
canto Riacho Doce. Não deixe de par-
ticipar, pois serão momentos de mui-
ta comunhão com Deus (cânticos, ora-

ções e estudo da Bíblia), e com os ir-
mãos (atividades de lazer e confra-
ternização de toda a igreja). O Con-
selho aprovou verba para custear as
despesas do Retinique. Faça a sua
inscrição com o Presb. Eliezer.

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza foi submetida a

uma cirurgia de lifting corporal, razão
pela qual estará ausente dos traba-
lhos de nossa igreja, a fim de recu-
perar-se.

ALMOÇO DOS ESTADOS
Em comemoração ao dia da Esco-

la Dominical, numa promoção da Su-
perintendência dessa Escola, próximo
domingo, haverá o almoço dos Esta-
dos.

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova se-

cretaria, sala de arquivo morto e sala
da tesouraria foi finalizada. Toda igre-
ja está convidada para apreciar como
as novas dependências do setor ad-
ministrativo de nossa igreja ficaram
bonitas, confortáveis e funcionais.

NOITE TEMÁTICA UMP
Próximo sábado, às 20 horas, no

Salão Branco a Mocidade terá uma
noite temática intitulada: “Tempos
Bíblicos”. Uma programação com o
objetivo de estudar o modo de vida
das personagens bíblias do passado,
fazendo um paralelismo com os nos-
sos dias. Nesta ocasião haverá uma
interação entre os jovens de nossa
igreja com os jovens da 1ª Igreja Pres-
biteriana de Ceilândia – 1ª IPC. A
participação dos nossos jovens é im-
prescindível. Convide visitantes.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo,

Ele requer o nosso coração. Antes de
Deus ordenar trazer o dízimo, Deus
ordena trazer a vida. O princípio bí-
blico é que o coração precisa vir pri-
meiro para Deus, depois o bolso virá
naturalmente. Jesus expressou isso
naturalmente ao dizer que onde está

Deus começa verdadeiramente a traba-
lhar em nós”. Tendo em vista a relevân-
cia da prática da oração,vamos todos
participar da reunião de orações desta
quarta-feira, 20 horas, a ser dirigida
pela UPA e/ou UMP.

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

Escola Dominical, ensaio na sala do
Culto Mirim. Pais, as crianças que par-
ticiparão da liturgia hoje, tragam seus
filhos, às 18 horas para colocarem a
toga; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lílian Lima e Luciana Rangel; Próximo
domingo: Josilene Cavalcante e
Josiane Andrade; MATERNAL 1 – Hoje:
Patrícia Ferreira e Janete Crivelaro;
Auxiliar da noite: Milena Caires; Pró-
ximo domingo: Rose Assunção e
Caroline Bezerra; MATERNAL 2 – Hoje:
Nyda e Sonia (Lição, A pesca maravi-
lhosa); Auxiliar da noite: Luísa Nery.
Próximo domingo Karen Cerqueira e
Jaciara Gonçalves (Lição, A Arca de
Nóe); Observação: Queridos profes-
sores, se por algum motivo não pu-
derem cumprir a escala, POR FAVOR
nos avise com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Infantil: Hoje, para
crianças de 4 a 8 anos, após o mo-
mento de cânticos. Dirigente: Victória
Couto e Beatriz Machado; Próximo
domingo: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima; d) Licença Médica: Duran-
te licença médica da Ev. Ana Eliza, os
responsáveis pelo Ministério Infantil,
serão: Érica Araújo e Diác. Emanoel
Araújo. Caso algum professor, diri-
gente ou auxiliar precise de algo, fa-
vor, procurar estes irmãos; e)
Juniores: Hoje, no templo. Lembrem-
se de pegar as cadernetas; Próximo
domingo: Aula na salda do intermedi-
ário, após o momento de cânticos; f)
Queridos Pais: As crianças que não
trouxerem Bíblias para as atividades
do Ministério da Infância retornarão
ao templo ou as Classes de Escola
Dominical onde os senhores estive-
rem para acompanharem a mensagem
bíblica junto aos PAIS. Por isso, an-
tes de saírem de suas residên-

cias, POR FAVOR, lembrem seus filhos
de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 21/09. Classe I – dona Sônia;
Classe II – Fabrício; Classe III –
Presb. Paulinho; Classe IV – Presb.
Sóstenes; Classe V – Rev. Jefferson;
Classe de Jovens – Presb. Kleber;
Classe de Adolescentes – Presb.
Lusérgio; Classe de Catecúmenos –
dona Marta; Classe de Juniores II –
dona Cila.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

21/09. Classes de Adultos: Classe I,
II, III e IV, V, Lição nº 6; Classe de
Jovens, Lição nº 6; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 1; Classe de Juniores
II, Lição nº 12; Classe de Catecúme-
nos, Lição nº 6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Valter Moura; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero Celso; Próxi-

mo domingo: Presb. Eliezer Targino.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Arthur e Diác. Júlio.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Sr. Cláudio e Presb.
Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V., Moisés

F., J. Francelino, Tiago B., Elizeu. Pró-
xima semana: Lúcio, Ângelo, Geazi,
J. Cláudio, Sandro.



Pastoral

Resenha Histórica

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

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 desenvolveu-
se 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 atra-
vés 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 consa-
grado a Deus o amplo e confortável prédio de educação cristã. A igreja conta atual-
mente 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

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:

Leila e Silvana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Sexta-fei-

ra, às 14 horas, Sr. Manoel de Sou-
za; Quinta-feira ,  às 20 horas,
Eliane.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14 horas, dona Primadete;
Às 15 horas o casal Antônio e Izabel;
Quinta-feira, às 14h30, dona Maria
Gripe.

Do Sem. Wilian – Quinta-fei-
ra, às 19 horas, Jéssica Barros;
Sábado ,  às  15 horas,  Ar thur
Menezes Ramos. Às 16 horas, Bru-
no Benfica.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar  e  v is i tar:  Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); dona Fá-
tima Rodrigues (3039-3196); dona
Hormezinda (Telefone: 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; José Ferreira, irmão dos
Presbs. Israel, Ivo e Ailton; Sr. Saul,
esposo da dona A l fa;  dona
Honor i ta  Mar ia  de Jesus,  mãe
Presb. Cícero; Sr. Natalício Ferreira
Porfirio, tio do Presb. Cícero; dona
Maria Rita; Presb. Sebastião Bar-
ros; Levi, filho da irmã Joselina; O
recém-nascido Ramon, sobrinho da
irmã Lucivany; José Martins, (Diá-
cono da 2ª IPC).

Aniversariantes da Semana
14/09 Guilherme Antonio Essado ..................................................... 9696-5969
14/09 Gabriel Fontenele Vasconcelos ...............................................................
15/09 Laila Santanna de Oliveira ..................................................... 8100-0016
15/09 Rozadália Andrade Ramos ..................................................... 9604-7033
16/09 Raquel Cardoso Chaves ........................................................ 3346-1071
16/09 Gabriela Cavalcante de Sousa ............................................... 9622-5164
18/09 Silvia Raquel R. Machado ........................................................99797444
19/09 Marta Resende de Faria ......................................................... 3352-5510


