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Pastoral

João não apenas explicou o alvo
da encarnação, mas também o seu
caráter. Ele afirmou que a glória re-
velada na terra era repleta de “gra-
ça e de verdade”. Jesus encarnou o
casamento entre a graça e a ver-
dade. Em Sua vida, morte e ressur-
reição está estampada a graça de
Deus. Deus enviou o Seu próprio fi-
lho, como o segundo Adão, a fim de
enfrentar as tentações de um mun-
do caído. Cristo cumpriu a Lei em
nosso favor, satisfazendo a justiça
de Deus pela própria vida. Ele, de
bom grado, ofereceu a Si mesmo
como perfeito Cordeiro de sacrifício,
para que a penalidade do pecado
fosse completamente paga. Ressus-
citou do túmulo, adquirindo nova
vida para todo aquele que nEle crer.

Em Cristo, a verdade de Deus as-
sume a carne. Jesus é a suprema
explicação de como Deus pretende
que as pessoas pensem e vivam. Em
Sua vida e em Seus ensinamentos,
Ele confronta a nossa insensatez com
a verdadeira sabedoria. Ele nos cha-
ma para um estilo de vida completa-
mente oposto ao lugar que nossos
instintos pecaminosos nos levam.

Nosso maior problema é o peca-
do. O pecado não somente nos faz
rebeldes, sem esperança e idólatras,
mas ele também nos reduz a tolos.
Temos a tendência de amar a menti-
ra, de enganar a nós mesmos e crer-
mos piamente em nossos argumen-

tos vazios. Somos suscetíveis aos
enganos e às tentações do inimigo.
Vivemos para aquilo que já está em
estado de deterioração e ignoramos
o que permanecerá para sempre.

Uma vez que a personagem cen-
tral da história das Escrituras é Cris-
to, o tema central da história é a
graça. A Bíblia mostra às pessoas
um Deus que não somente estabe-
lece um alvo para suas vidas, mas
que as capacita a fazer o que nun-
ca fizeram antes. Sua graça resul-
ta em reconciliação, restauração e
paz. A impossibilidade dos pecado-
res se tornarem piedosos se torna
possível através de Sua graça.

Pela Sua graça os pais podem
caminhar junto aos seus adolescen-
tes rebeldes com um amor paciente
e perseverante. Pela Sua graça uma
esposa pode deixar para trás as
memórias amargas e perdoar com-
pletamente o marido. Pela Sua gra-
ça as pessoas podem sair da pri-
são, depressão, ansiedade e
compulsão para viver uma verda-
deira liberdade cheia de esperança.
Pela Sua graça aqueles que estão
amarrados à lascívia, ganância,
medo ou vingança podem viver na
pureza e na coragem da fé.

Que Deus nos ajude a crescermos
na graça e no conhecimento de nos-
so Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-2
b) Hino Congregacional nº 37
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 121:1-8
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 119:11
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

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

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Rute 4:1-22
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 163

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Cheio de Graça e de Verdade
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai”

(João 1:14)

CHAZINHO
Hoje: Rose e Joselina; Próximo

domingo: Márcia e Midian.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Lutércio e Lita; Quinta-
feira, às 20h30, Odilay, Meire, Isabella
e Camila; Quinta-feira, às 14 horas,
Nelcimar (visitante).

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, Rev. Benon e dona Alzira.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 16 horas Arthur Kishima; Quin-
ta-feira, às 20 horas Kamila

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to de enfermidade, e da doença o
restaurará”, Salmo 41.3. Irmãos en-
fermos pelos quais devemos orar e
visitar: Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson; dona
Alice, esposa do Sr. Nilo; dona Lília
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Sônia Maria Magalhães, irmã do Sr.
Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila; Marize,
amiga da Darcy; Natália Pignata, so-
brinha da Fabíola; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Rosimeire Couto; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. José Ferreira.

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
24/02 Domingos José e Silva..........................
23/02 Isaías Teles da Silva ..............................
27/02 Conceni de Souza Oliveira .....................
21/02 Aglaia Gorete Rodrigues Medeiros .........
24/02 Lílian Rodrigues Lima .............................
26/02 Alexandre Ferreira Medeiros Rodrigues ..
27/02 Anderson Lousan do Nascimento Poubel
24/02 Joice Torres Frazão ...............................
23/02 Isabela Honorato Andriazzi ....................
27/02 Rosangela Alves Otaviano .....................
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OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é o

dia designado para a participação in-
dividual de cada irmão desta igreja na
importante, necessária e gratificante
obra missionária. Vamos todos, com
alegria e entusiasmo, contribui para
esta obra tão importante.

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Hoje, depois da Escola Dominical,

na Sala do Conselho haverá uma reu-
nião do Departamento de Comunica-
ção. O referido Departamento é inte-
grado pelos seguintes irmãos: Rev.
Jefferson; Presb. Sandro, Presb. Pau-
lo, Presb. Cícero, Presb. Lusérgio e por
um membro das Sociedades Internas
e Departamentos da Igreja.

EQUIPE DE CASAIS
Hoje, depois do culto à noite, na

sala do Conselho, haverá uma reunião
da Equipe de Casais. É importante a
participação dos seus membros para
implementação das decisões.

OFICINA DORCAS
Amanhã, a partir das 14 horas, a

Oficina Dorcas retornará às suas ati-
vidades.

REUNIÃO DIRETORIAS E DEPARTA-
MENTOS

Próxima quinta-feira, às 20 horas,
no Salão Social, haverá uma reunião
para capacitação dos secretários, te-
soureiros e presidentes de todas as
Sociedades Internas e Departamen-
tos, com os irmãos, Presbs. Marcus
Kleber e Presb. Cícero Celso.

BATE-PAPO DE CASAIS
Próximo sábado, às 20 horas, na

residência do casal: Diác. Robson San-
tos e Patrícia, os casais da nossa igreja
estão convidados para o primeiro
Bate-Papo de Casais de 2016, sob o
tema: Finanças: como falar de di-
nheiro sem brigas. Durante o Bate-
Papo dos casais haverá uma progra-
mação direcionada para as crianças,
no templo de nossa igreja, o Cine UCP.

Os interessados em participar, favor
confirmar presença com a Equipe de
Casais. Pedimos a todos a observa-
ção da pontualidade, a fim de apro-
veitarmos da melhor maneira possível.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da Es-

cola Dominical, as plenárias da SAF,
UPH, UMP e UPA ocorrerão respecti-
vamente, Sala da Classe I, Sala da
Classe II, Sala da Mocidade e Sala da
Classe da UPA. Ressaltamos que a
ausência dos sócios gera prejuízos às
referidas reuniões.

GRUPO FIOS DE PRATA
Próxima sábado, às 15 horas, na

residência da dona Maria Grippe, na
STM, Conjunto 7, Lote 10, Casa 2,
haverá um trabalho especial do Gru-
po Fios de Prata.

UPA
Próxima sexta-feira haverá uma

programação especial com os adoles-
centes no salão social às 20 horas.
Todos os adolescentes estão convi-
dados a participar. Continuamos,
como sempre, contando com o incen-
tivo e apoio dos pais.

2ª IPT NA WEB
Encontra-se disponível na internet

os seguintes recursos de comunicação
da igreja: 1º) site repaginado –
www.segundaipt.org.br. 2º) Página
na rede social Facebook – Segunda
Igreja Presbiteriana de Taguatinga.
3º) Canal no youtube – Segunda IPT.
4º) Aplicativo para Smartphone –
taguatinga.

ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª IPT em

2016 está agendado para os dias 24
a 26 de junho, na cidade de Caldas
Novas-GO, na Pousada do IPÊ. Há
poucas vagas. O preletor será o Rev.
Cleômenes Anacleto. Tratará do tema:
O Significado do Casamento. O va-
lor do Encontro será de R$ 950,00, que
poderá ser parcelado. As inscrições

Esperamos que se sintam bem en-
tre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas
de alegria e esperança. Sejam bem-
vindos.

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.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a)  Perfeito Louvor: Ensaio

hoje, após a Escola Dominical, na
Sala do Culto Mirim; b) Escalas:
BERÇÁRIO – Hoje: Karine e Noraci;
Próximo domingo:Priscila e Wesdna
Barros; MATERNAL 1 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Janete Crivelaro e Jaciara
Gonçalves; Próx imo domingo:
Antônia Silva e Jaciara Gonçalves;
MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Kamila Santiago e Gabriela Caval-
cante; Próximo domingo: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo. Ob-
servação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR, nos avise
com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Infantil: Hoje: Men-
sagem 2: Deus é santo, dirigentes:
Equipe 2: (3-5 anos) Milena Caires
e Luisa Neri; (6-8 anos) Évila Ca-
valcante e Arthur Kishima;   Próxi-
mo domingo: Mensagem 3:Deus é
poderoso, dirigentes: Equipe 1: (3-
5 anos) Lucas Silva e Lara Almeida;
(6-8 anos) Victória Couto e Beatriz
Machado; d) Escola Dominical:
Hoje: Ev. Ana Eliza; e) Retorno das
aulas: As aulas no MI, por faixas
etárias, retornarão no próximo do-
mingo. Pedimos para os professo-
res que retirem seu material na sala
da Coordenação hoje. f) UCP: No
próximo sábado, às 20horas, CINE
UCP. Pais deixem seus filhos aqui na
Igreja antes de irem para o Bate
Papo de casais. Ao final da progra-

mação, levaremos seus filhos até
vocês.

JUNIORES II
Hoje, iniciará a Classe dos

Juniores II, Pré-adolescentes (12 e 13
anos). Será na sala de música no 3º
andar do Predinho. Favor procurar a
professora Cila Alves.

PROFESSORES
Em decorrência de Classe Única,

os professores das Classes de Jovens
e Adultos estarão de folga no próxi-
mo domingo.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 06/

03. Classes de Adultos: Classes I, II, III
e IV – Perguntas 2 e 3, Breve Catecis-
mo: Bíblia; Classe de Jovens: Lição nº
1; Classe de Adolescentes: Lição nº 2.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Próximo

domingo: Presb. Cícero.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Leonardo;

Próximo domingo: Diác. Júlio e Diác.
Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Marcelo,

Ataliba e J. Cláudio; Próxima sema-
na: Antônio N., Moisés F., Geazi e
Emanoel.



serão efetuadas somente até o próxi-
mo domingo. Os interessados favor
procurar a Carol, o Mauro ou a Tânia.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a Assem-

bleia Geral Extraordinária da Igreja
para reunir-se em 20 de março de
2016, às 9 horas em nosso templo,
para deliberar sobre as seguintes
matérias: a) eleição e/ou reeleição de
dez diáconos. Estão com o mandato
vencendo em 15 de maio de 2016 os
irmãos: Anderson Lousan do Nasci-
mento Poubel, Ataliba Candido
Resende, Emanoel Araújo da Silva,
Evandro Ferreira de Assunção, Júlio
Bastos de Araújo e Marcelo Alves de
Oliveira Honorato; b) eleição e/ou re-
eleição de dois presbíteros. Estão com
o mandato vencendo em 1º de maio
de 2016 os irmãos: Cícero Celso de
Sousa e Marcus Kleber Eler Viana. As
prévias da Assembleia ocorrerão no
dia 13 de março de 2016. Todos os
membros comungantes, da sede e
congregações estão convocados. Des-
de já, vamos orar em favor da Assem-
bleia a fim de que as decisões este-
jam de acordo com a soberana vonta-
de do nosso bondoso Deus.

CLASSE DE CASAIS
As matrículas da nova temporada

da Classe de Casais estão abertas.
Os interessados favor procurar as
Superintendentes e/ou os Secretári-
os da Escola Dominical para efetivar
a sua matrícula.

CATECÚMENOS
As inscrições para a Classe de

Catecúmenos serão iniciadas hoje. Os
visitantes que desejam um maior com-
prometimento com o Senhor da Igre-
ja, Cristo Jesus, irmãos oriundos de
outra denominação recebidos pelo
Conselho e os que foram batizados
na infância que desejarem realizar a
sua pública profissão de fé, deverão
participar desta classe. As matrículas
poderão ser efetuadas com os secre-
tários da Escola Dominical.

SECRETÁRIA DA IGREJA
A nova secretária da igreja será a

irmã Patrícia Lopes Ferreira. A esta
amada irmã as nossas boas vindas
seguidas de nossas súplicas a Deus
pelo êxito em seu trabalho.

PROJETORES
O Conselho decidiu instalar os pro-

jetores no teto das salas da Escola
Dominical, Classes de Jovens e Adul-
tos. Solicitamos aos senhores profes-
sores que utilizarão os projetores em
suas aulas que, por favor procurem a
sonoplastia da igreja.

ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedi-

entes na nossa igreja: Rev.
Jefferson, terças e sextas-feiras, das
8 às 12 horas; quartas e quintas-fei-
ras, das 14 às 18 horas; Rev. José
Marcos, terças às sextas-feiras, das
8 às 12 horas; Rev. Alexandro, ter-
ças às sextas-feiras, das 14 às 18
horas; Ev. Ana Eliza, terças às sex-
tas-feiras, das 08 às 12 horas; Te-
souraria, segundas às sextas-feiras,
das 8 às 12 horas; Secretaria: se-
gundas às sextas-feiras, das 8 às 13
horas, de segundas às quintas-feiras,
das 14 às 17 horas, e, sextas-feiras
das 13 às 16 horas.

REV. JOSÉ MARCOS
Próxima quarta-feira, no momen-

to do culto o Rev. José Marcos estará
na 4ª Congregação em Águas Lindas-
GO. Assistindo pastoralmente àque-
les irmãos.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson e o Rev.

José Marcos ministrarão atos
pastoriais, na Escola Dominical de
nossa Congregação em Garapuava-
MG e no culto à noite da Congrega-
ção da 2ª IPT em Arinos-MG.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo qual

Deus fala ao coração do crente. Muitas
vezes, ensinando-o como desfrutar do

seu poder e da sua misericórdia. Ou,
às vezes, advertindo o crente sobre
negligências ou displicências prejudici-
ais ao devido e necessário crescimen-
to espiritual. Nesta quarta-feira, às 20
horas, daremos continuidade aos Es-
tudos sobre os Encontros que será mi-
nistrado pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora

de maior confusão, e esperança em
nosso momento de maior desânimo.
Nosso mundo não é um mundo de
constante caos controlado por forças
impessoais e do ocaso. Nosso desti-
no não está sequer em nossas pró-
prias mãos ou de outras pessoas.
Nosso Pai Celestial, que governa tudo
e todos, segura firme em nossas mãos
e nos conduz. Nós fazemos parte dos
planos redentores de Deus. Uma das
maneiras de nos conformar à Sua
perfeita vontade é por meio da ora-
ção. Portanto, vamos todos com ale-
gria, gratidão e súplicas participar da
reunião de orações, próxima quarta-
feira, às 20h30 horas, no Salão Soci-
al que será dirigida pela SAF.

LISTA DOS DIZIMISTAS
No que diz respeito ao dízimo não

há meio termo, somos fiéis ou infiéis.
O dízimo passa pela mordomia Cris-
tã, que é a administração correta de
todos os bens que Deus colocou à
nossa disposição. Em decorrência da
fidelidade da maioria, a Casa do Te-
souro tem condições de desempenhar
o trabalho do Senhor com ousadia e
desembaraço financeiro. Que o nos-
so Deus Provedor continue com as
suas bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infi-
éis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro: Pedro, pescador de ho-

mens, o Rev. Hernandes ressalta que
Pedro é a personagem mais contra-

ditória da história. Oscilava como uma
gangorra desde os picos mais altos
da coragem até as profundezas da
covardia mais vil. Com a mesma velo-
cidade que avançava rumo à devoção
mais fiel, dava marcha a ré e trope-
çava em suas próprias palavras.
Pedro é mais do que um homem pa-
radoxal; é um emblema. Pedro é o
nosso retrato. É a síntese da nossa
biografia. O sangue de Pedro corre
em nossas veias e o coração de
Pedro pulsa em nosso peito. Temos o
DNA de Pedro. Oscilamos também
entre a devoção e a covardia. Subi-
mos aos píncaros e caímos nas
profundezas. Falamos coisas lindas
para Deus e depois tropeçamos em
nossa língua e blasfemamos contra
ele. Prometemos inabalável fidelida-
de e depois revelamos vergonhosa
covardia. Revelamos uma fé robusta
num momento e em seguida naufra-
gamos nas águas revoltas da incre-
dulidade. É isso que somos: Pedro!

CATECISMO MAIOR
Pergunta 103: Qual é o primeiro

mandamento? Resposta: O primeiro
mandamento é: “Não terás outros
deuses diante de mim”. Referências:
Êxodo 20:3.

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 tra-
balho. Os cartões estão em um dos
aparadores na saída do nosso tem-
plo. Disque paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
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Pastoral

João não apenas explicou o alvo
da encarnação, mas também o seu
caráter. Ele afirmou que a glória re-
velada na terra era repleta de “gra-
ça e de verdade”. Jesus encarnou o
casamento entre a graça e a ver-
dade. Em Sua vida, morte e ressur-
reição está estampada a graça de
Deus. Deus enviou o Seu próprio fi-
lho, como o segundo Adão, a fim de
enfrentar as tentações de um mun-
do caído. Cristo cumpriu a Lei em
nosso favor, satisfazendo a justiça
de Deus pela própria vida. Ele, de
bom grado, ofereceu a Si mesmo
como perfeito Cordeiro de sacrifício,
para que a penalidade do pecado
fosse completamente paga. Ressus-
citou do túmulo, adquirindo nova
vida para todo aquele que nEle crer.

Em Cristo, a verdade de Deus as-
sume a carne. Jesus é a suprema
explicação de como Deus pretende
que as pessoas pensem e vivam. Em
Sua vida e em Seus ensinamentos,
Ele confronta a nossa insensatez com
a verdadeira sabedoria. Ele nos cha-
ma para um estilo de vida completa-
mente oposto ao lugar que nossos
instintos pecaminosos nos levam.

Nosso maior problema é o peca-
do. O pecado não somente nos faz
rebeldes, sem esperança e idólatras,
mas ele também nos reduz a tolos.
Temos a tendência de amar a menti-
ra, de enganar a nós mesmos e crer-
mos piamente em nossos argumen-

tos vazios. Somos suscetíveis aos
enganos e às tentações do inimigo.
Vivemos para aquilo que já está em
estado de deterioração e ignoramos
o que permanecerá para sempre.

Uma vez que a personagem cen-
tral da história das Escrituras é Cris-
to, o tema central da história é a
graça. A Bíblia mostra às pessoas
um Deus que não somente estabe-
lece um alvo para suas vidas, mas
que as capacita a fazer o que nun-
ca fizeram antes. Sua graça resul-
ta em reconciliação, restauração e
paz. A impossibilidade dos pecado-
res se tornarem piedosos se torna
possível através de Sua graça.

Pela Sua graça os pais podem
caminhar junto aos seus adolescen-
tes rebeldes com um amor paciente
e perseverante. Pela Sua graça uma
esposa pode deixar para trás as
memórias amargas e perdoar com-
pletamente o marido. Pela Sua gra-
ça as pessoas podem sair da pri-
são, depressão, ansiedade e
compulsão para viver uma verda-
deira liberdade cheia de esperança.
Pela Sua graça aqueles que estão
amarrados à lascívia, ganância,
medo ou vingança podem viver na
pureza e na coragem da fé.

Que Deus nos ajude a crescermos
na graça e no conhecimento de nos-
so Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-2
b) Hino Congregacional nº 37
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 121:1-8
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 119:11
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

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

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Rute 4:1-22
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 163

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Cheio de Graça e de Verdade
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai”

(João 1:14)

CHAZINHO
Hoje: Rose e Joselina; Próximo

domingo: Márcia e Midian.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Lutércio e Lita; Quinta-
feira, às 20h30, Odilay, Meire, Isabella
e Camila; Quinta-feira, às 14 horas,
Nelcimar (visitante).

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, Rev. Benon e dona Alzira.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 16 horas Arthur Kishima; Quin-
ta-feira, às 20 horas Kamila

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to de enfermidade, e da doença o
restaurará”, Salmo 41.3. Irmãos en-
fermos pelos quais devemos orar e
visitar: Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson; dona
Alice, esposa do Sr. Nilo; dona Lília
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Sônia Maria Magalhães, irmã do Sr.
Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila; Marize,
amiga da Darcy; Natália Pignata, so-
brinha da Fabíola; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Rosimeire Couto; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. José Ferreira.

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
24/02 Domingos José e Silva..........................
23/02 Isaías Teles da Silva ..............................
27/02 Conceni de Souza Oliveira .....................
21/02 Aglaia Gorete Rodrigues Medeiros .........
24/02 Lílian Rodrigues Lima .............................
26/02 Alexandre Ferreira Medeiros Rodrigues ..
27/02 Anderson Lousan do Nascimento Poubel
24/02 Joice Torres Frazão ...............................
23/02 Isabela Honorato Andriazzi ....................
27/02 Rosangela Alves Otaviano .....................

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é o

dia designado para a participação in-
dividual de cada irmão desta igreja na
importante, necessária e gratificante
obra missionária. Vamos todos, com
alegria e entusiasmo, contribui para
esta obra tão importante.

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Hoje, depois da Escola Dominical,

na Sala do Conselho haverá uma reu-
nião do Departamento de Comunica-
ção. O referido Departamento é inte-
grado pelos seguintes irmãos: Rev.
Jefferson; Presb. Sandro, Presb. Pau-
lo, Presb. Cícero, Presb. Lusérgio e por
um membro das Sociedades Internas
e Departamentos da Igreja.

EQUIPE DE CASAIS
Hoje, depois do culto à noite, na

sala do Conselho, haverá uma reunião
da Equipe de Casais. É importante a
participação dos seus membros para
implementação das decisões.

OFICINA DORCAS
Amanhã, a partir das 14 horas, a

Oficina Dorcas retornará às suas ati-
vidades.

REUNIÃO DIRETORIAS E DEPARTA-
MENTOS

Próxima quinta-feira, às 20 horas,
no Salão Social, haverá uma reunião
para capacitação dos secretários, te-
soureiros e presidentes de todas as
Sociedades Internas e Departamen-
tos, com os irmãos, Presbs. Marcus
Kleber e Presb. Cícero Celso.

BATE-PAPO DE CASAIS
Próximo sábado, às 20 horas, na

residência do casal: Diác. Robson San-
tos e Patrícia, os casais da nossa igreja
estão convidados para o primeiro
Bate-Papo de Casais de 2016, sob o
tema: Finanças: como falar de di-
nheiro sem brigas. Durante o Bate-
Papo dos casais haverá uma progra-
mação direcionada para as crianças,
no templo de nossa igreja, o Cine UCP.

Os interessados em participar, favor
confirmar presença com a Equipe de
Casais. Pedimos a todos a observa-
ção da pontualidade, a fim de apro-
veitarmos da melhor maneira possível.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da Es-

cola Dominical, as plenárias da SAF,
UPH, UMP e UPA ocorrerão respecti-
vamente, Sala da Classe I, Sala da
Classe II, Sala da Mocidade e Sala da
Classe da UPA. Ressaltamos que a
ausência dos sócios gera prejuízos às
referidas reuniões.

GRUPO FIOS DE PRATA
Próxima sábado, às 15 horas, na

residência da dona Maria Grippe, na
STM, Conjunto 7, Lote 10, Casa 2,
haverá um trabalho especial do Gru-
po Fios de Prata.

UPA
Próxima sexta-feira haverá uma

programação especial com os adoles-
centes no salão social às 20 horas.
Todos os adolescentes estão convi-
dados a participar. Continuamos,
como sempre, contando com o incen-
tivo e apoio dos pais.

2ª IPT NA WEB
Encontra-se disponível na internet

os seguintes recursos de comunicação
da igreja: 1º) site repaginado –
www.segundaipt.org.br. 2º) Página
na rede social Facebook – Segunda
Igreja Presbiteriana de Taguatinga.
3º) Canal no youtube – Segunda IPT.
4º) Aplicativo para Smartphone –
taguatinga.

ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª IPT em

2016 está agendado para os dias 24
a 26 de junho, na cidade de Caldas
Novas-GO, na Pousada do IPÊ. Há
poucas vagas. O preletor será o Rev.
Cleômenes Anacleto. Tratará do tema:
O Significado do Casamento. O va-
lor do Encontro será de R$ 950,00, que
poderá ser parcelado. As inscrições

Esperamos que se sintam bem en-
tre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas
de alegria e esperança. Sejam bem-
vindos.

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.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a)  Perfeito Louvor: Ensaio

hoje, após a Escola Dominical, na
Sala do Culto Mirim; b) Escalas:
BERÇÁRIO – Hoje: Karine e Noraci;
Próximo domingo:Priscila e Wesdna
Barros; MATERNAL 1 (Manhã e Noi-
te) – Hoje: Janete Crivelaro e Jaciara
Gonçalves; Próx imo domingo:
Antônia Silva e Jaciara Gonçalves;
MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Kamila Santiago e Gabriela Caval-
cante; Próximo domingo: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo. Ob-
servação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cum-
prir a escala, POR FAVOR, nos avise
com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Infantil: Hoje: Men-
sagem 2: Deus é santo, dirigentes:
Equipe 2: (3-5 anos) Milena Caires
e Luisa Neri; (6-8 anos) Évila Ca-
valcante e Arthur Kishima;   Próxi-
mo domingo: Mensagem 3:Deus é
poderoso, dirigentes: Equipe 1: (3-
5 anos) Lucas Silva e Lara Almeida;
(6-8 anos) Victória Couto e Beatriz
Machado; d) Escola Dominical:
Hoje: Ev. Ana Eliza; e) Retorno das
aulas: As aulas no MI, por faixas
etárias, retornarão no próximo do-
mingo. Pedimos para os professo-
res que retirem seu material na sala
da Coordenação hoje. f) UCP: No
próximo sábado, às 20horas, CINE
UCP. Pais deixem seus filhos aqui na
Igreja antes de irem para o Bate
Papo de casais. Ao final da progra-

mação, levaremos seus filhos até
vocês.

JUNIORES II
Hoje, iniciará a Classe dos

Juniores II, Pré-adolescentes (12 e 13
anos). Será na sala de música no 3º
andar do Predinho. Favor procurar a
professora Cila Alves.

PROFESSORES
Em decorrência de Classe Única,

os professores das Classes de Jovens
e Adultos estarão de folga no próxi-
mo domingo.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 06/

03. Classes de Adultos: Classes I, II, III
e IV – Perguntas 2 e 3, Breve Catecis-
mo: Bíblia; Classe de Jovens: Lição nº
1; Classe de Adolescentes: Lição nº 2.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Próximo

domingo: Presb. Cícero.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Leonardo;

Próximo domingo: Diác. Júlio e Diác.
Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Marcelo,

Ataliba e J. Cláudio; Próxima sema-
na: Antônio N., Moisés F., Geazi e
Emanoel.



Pastoral

João não apenas explicou o alvo
da encarnação, mas também o seu
caráter. Ele afirmou que a glória re-
velada na terra era repleta de “gra-
ça e de verdade”. Jesus encarnou o
casamento entre a graça e a ver-
dade. Em Sua vida, morte e ressur-
reição está estampada a graça de
Deus. Deus enviou o Seu próprio fi-
lho, como o segundo Adão, a fim de
enfrentar as tentações de um mun-
do caído. Cristo cumpriu a Lei em
nosso favor, satisfazendo a justiça
de Deus pela própria vida. Ele, de
bom grado, ofereceu a Si mesmo
como perfeito Cordeiro de sacrifício,
para que a penalidade do pecado
fosse completamente paga. Ressus-
citou do túmulo, adquirindo nova
vida para todo aquele que nEle crer.

Em Cristo, a verdade de Deus as-
sume a carne. Jesus é a suprema
explicação de como Deus pretende
que as pessoas pensem e vivam. Em
Sua vida e em Seus ensinamentos,
Ele confronta a nossa insensatez com
a verdadeira sabedoria. Ele nos cha-
ma para um estilo de vida completa-
mente oposto ao lugar que nossos
instintos pecaminosos nos levam.

Nosso maior problema é o peca-
do. O pecado não somente nos faz
rebeldes, sem esperança e idólatras,
mas ele também nos reduz a tolos.
Temos a tendência de amar a menti-
ra, de enganar a nós mesmos e crer-
mos piamente em nossos argumen-

tos vazios. Somos suscetíveis aos
enganos e às tentações do inimigo.
Vivemos para aquilo que já está em
estado de deterioração e ignoramos
o que permanecerá para sempre.

Uma vez que a personagem cen-
tral da história das Escrituras é Cris-
to, o tema central da história é a
graça. A Bíblia mostra às pessoas
um Deus que não somente estabe-
lece um alvo para suas vidas, mas
que as capacita a fazer o que nun-
ca fizeram antes. Sua graça resul-
ta em reconciliação, restauração e
paz. A impossibilidade dos pecado-
res se tornarem piedosos se torna
possível através de Sua graça.

Pela Sua graça os pais podem
caminhar junto aos seus adolescen-
tes rebeldes com um amor paciente
e perseverante. Pela Sua graça uma
esposa pode deixar para trás as
memórias amargas e perdoar com-
pletamente o marido. Pela Sua gra-
ça as pessoas podem sair da pri-
são, depressão, ansiedade e
compulsão para viver uma verda-
deira liberdade cheia de esperança.
Pela Sua graça aqueles que estão
amarrados à lascívia, ganância,
medo ou vingança podem viver na
pureza e na coragem da fé.

Que Deus nos ajude a crescermos
na graça e no conhecimento de nos-
so Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-2
b) Hino Congregacional nº 37
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 121:1-8
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 119:11
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

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

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Rute 4:1-22
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 163

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Cheio de Graça e de Verdade
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai”

(João 1:14)

CHAZINHO
Hoje: Rose e Joselina; Próximo

domingo: Márcia e Midian.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Lutércio e Lita; Quinta-
feira, às 20h30, Odilay, Meire, Isabella
e Camila; Quinta-feira, às 14 horas,
Nelcimar (visitante).

Do Rev. José Marcos – Terça-fei-
ra, às 14h30, Rev. Benon e dona Alzira.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 16 horas Arthur Kishima; Quin-
ta-feira, às 20 horas Kamila

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to de enfermidade, e da doença o
restaurará”, Salmo 41.3. Irmãos en-
fermos pelos quais devemos orar e
visitar: Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson; dona
Alice, esposa do Sr. Nilo; dona Lília
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Sônia Maria Magalhães, irmã do Sr.
Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (9672-
7688); Lília, irmã da Dra. Leila; Marize,
amiga da Darcy; Natália Pignata, so-
brinha da Fabíola; Patrícia Vieira (3358-
5160); Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (3352-1274);
Rosimeire Couto; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. José Ferreira.

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
24/02 Domingos José e Silva..........................
23/02 Isaías Teles da Silva ..............................
27/02 Conceni de Souza Oliveira .....................
21/02 Aglaia Gorete Rodrigues Medeiros .........
24/02 Lílian Rodrigues Lima .............................
26/02 Alexandre Ferreira Medeiros Rodrigues ..
27/02 Anderson Lousan do Nascimento Poubel
24/02 Joice Torres Frazão ...............................
23/02 Isabela Honorato Andriazzi ....................
27/02 Rosangela Alves Otaviano .....................


