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Pastoral

Hoje, um dos embaraços de fa-
lar sobre dízimos e ofertas se deve
ao fato de vivermos num ambiente
repleto de igrejas LTDA que, ten-
do abandonado a doutrina bíblica
e a ética cristã, transformaram a
igreja em negócio particular, o púl-
pito num balcão de compra e ven-
da, o evangelho em um produto e
os crentes em consumidores. En-
tretanto, não podemos deixar de
lado o que as Escrituras ensinam
sobre um assunto de suma rele-
vância para a igreja.

As Escrituras referem-se mais
vezes a dinheiro do que à oração
ou a fé. De acordo com os estudio-
sos da Bíblia, Jesus falou sobre di-
nheiro em vinte e quatro das qua-
renta e nove parábolas que con-
tou. Um mandamento sobre o
dízimo seria chover no molhado
(Mateus 23:23). Não deveríamos
guardar o domingo, porque não
temos mandamento positivo nesse
sentido? No decorrer da história da
igreja, há, entretanto, referencias
suficientes a reuniões de crentes no
primeiro dia da semana.

No episódio do diálogo de Je-
sus com os fariseus sobre a es-
sência da Lei Mosaica, o Senhor
falou do escrúpulo deles em dizi-
mar até as menores coisas, es-
quecendo-se das mais importan-
tes, que era a prática da miseri-

córdia e da fé. Insistiu na conti-
nuidade da entrega dos dízimos,
acompanhada do cumprimento
das obrigações morais.

Fica evidente o apoio e reforço
por parte de Jesus à doutrina do
diìzimo. Os que fazem objeção ao
dízimo defendem que o manda-
mento foi dado aos fariseus e não
a nós. Partindo deste pressupos-
to devemos desprezar todos os
outros ensinos de Jesus dirigidos
aos fariseus. Porém, não é esta
maneira biblicamente correta de li-
dar com os ensinamentos extraí-
dos das conversas de Jesus com
os fariseus. Ora, se aplicamos os
princípios trabalhados pelo Senhor
junto ao fariseus a outros aspec-
tos de nossa espiritualidade, por
que não em relação ao dízimo?

Como a igreja se sustentaria
sem o dízimo? Água, luz, telefone,
zeladoria, material de limpeza, ces-
tas de alimentos, remédios, sus-
tento de obreiros, construção de
novos templos, material didático de
ensino da Escola Dominical, even-
tos, etc, tudo estaria comprometi-
do. O dízimo proporciona melhor
ambiente na igreja, acabando com
as campanhas, bazares, listas de
contribuição, dentre outras ações
para angariar recursos.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 24:7-8
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 21:1-13
e) Hino Congregacional nº 11

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

1ª João 1:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Caio Felipe

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 1:1-5
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 163

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugal)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Importância do Dízimo
“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da

hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos
mais importantes da Lei: a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis,
porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas!” (Mateus 23:23)

na: Wanderlúcio, Tiago B., Robson R.,
Moisés C.

CHAZINHO
Hoje: Márcia e Midian; Próximo

domingo: Noraci e Suely.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Ney e fampilia (visitan-
te); Quinta-feira, às 14 horas, Rev.
Jader; Às 19 horas, Tiago e Sania.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, o Presb. Eloi; Quin-
ta-feira, às 14h30 a dona Terezinha
Queiroz.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to de enfermidade, e da doença o
restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos
enfermos 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. Ander-
son; dona Alice, esposa do Sr. Nilo;
dona Elza Ely, mãe do Presb. Lutércio;
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, so-
brinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Ferreira.

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
02/03 Maria Bernardina de Macedo Souza.......................................
05/03 Lúcia Magali de Resende .......................................................
01/03 Tânia Batista Louzada de Araújo............................................
04/03 Patricia Lopes Ferreira ...........................................................
01/03 Matheus Vidal Cardoso .........................................................
01/03 Júlia Evangelista Breder ........................................................
05/03 Luísa Neri Teixeira Hostins .....................................................
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PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Dominical,

as plenárias da SAF, UPH, UMP e UPA
ocorrerão respectivamente, Sala da
Classe I, Sala da Classe II, Sala da
Mocidade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos só-
cios gera prejuízos às referidas reu-
niões.

VIGÍLIA
A Noite de Vigília foi antecipada

de 11 de março de 2016 para a pró-
xima sexta-feira, no Salão Social, a
partir das 21 horas. Tal momento
será uma excelente ocasião para o
gozo de uma edificante comunhão
com o Senhor e com os irmãos: hi-
nos e cânticos espirituais, meditação
bíblica, orações e, no final um sabo-
roso e delicioso pão de queijo. Va-
mos todos, com alegria e gratidão a
Deus, participar e, investirmos em
nossa espiritualidade: “Vigiai e
orai, para que não entreis em ten-
tação; o espírito, na verdade, está
pronto, mas a carne é fraca”
(Mateus 26:41).

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
reeleição de dois presbíteros. Estão
com o mandato vencendo em 1º de
maio de 2016 os irmãos: Cícero Cel-
so de Sousa e Marcus Kleber Eler
Viana. As prévias da Assembleia ocor-
rerão no dia 13 de março de 2016.
Todos os membros comungantes, da
sede e congregações estão convoca-
dos. Desde já, vamos orar em favor

da Assembleia a fim de que as deci-
sões estejam de acordo com a sobe-
rana vontade do nosso bondoso
Deus.

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 Cal-
das Novas-GO, na Pousada do IPÊ.
Há poucas vagas. O preletor será o
Rev. Cleômenes Anacleto. Tratará do
tema: O Significado do Casamento.
O valor do Encontro será de R$
950,00, que poderá ser parcelado. As
inscrições serão efetuadas somente
até hoje, depois do culto. Os interes-
sados favor procurar a Carol, o Mauro
ou Diác. Claudennes e sua esposa
Helayne.

GRUPO FIOS DE PRATA
De 19 a 23 de setembro deste

ano, em Caldas Novas-GO, haverá o
Encontro da Terceira Idade, organi-
zado pela Secretaria Sinodal da Ter-
ceira Idade. O investimento individu-
al para participar do Encontro será de
R$ 735,00. Para os irmãos que come-
çarem a pagar em março, esse valor
poderá ser parcelado em sete vezes
de R$ 105,00. Os interessados deve-
rão procurar a dona Marta Resende
ou a dona Lúcia Magali.

SANTA CEIA
Segundo a Confissão de Fé de

Westminster, XXIX.I: “Na noite em que
foi traído, o nosso Senhor Jesus insti-
tuiu o sacramento de seu corpo e san-
gue, chamado Ceia do Senhor, para ser

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: Priscila e Wesdna Barros; Pró-
ximo domingo: Lilian Lima e Silvana
Pereira; MATERNAL 1 e 2 (Manhã e
Noite) – Hoje: Antônia Silva e Jaciara
Gonçalves; Próximo domingo: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves. Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c) Culto
Infantil: Hoje: Mensagem 2: Deus é
santo, dirigentes: Equipe 1: (3-5
anos) Lucas Silva e Lara Almeida; (6-
8 anos) Victória Couto e Beatriz Ma-
chado; Próximo domingo: Culto Mirim;
d) Escola Dominical: Após a aber-
tura da Escola Dominical, pedimos às
crianças que se dirijam ao culto mi-
rim, logo após serão encaminhadas
por idade com seus professores as
suas respectivas salas;  e) Sábado
Legal:  No próximo sábado, das
14h30 às 17 horas, para crianças de
4 a 11 anos. Teremos história bíbli-
ca, músicas, brincadeiras, oficinas de
artesanatos, jogos e um delicioso
lanche. Pais tragam seus filhos; f)
QUERIDOS PAIS: Para o salutar
andamento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é mui-
to importante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ativida-
des do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas

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

CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe Única,

hoje, os professores das Classes de
Jovens e Adultos estarão de folga.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 06/03: Classe I – Rev. Jefferson;
Classe II – Wesley; Classe III – Presb.
Paulinho; Classe IV – Presb. Lusérgio;
Classe de Jovens – Rev. Alexandro;
Adolescentes – Vanessa.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

06/03. Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV – Perguntas 2 e 3, Breve
Catecismo: Bíblia; Classe de Jovens,
Lição nº 1; Classe de Adolescentes,
Lição nº 2.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo

Domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Diác. Arthur;

Próximo domingo: Mauro e Diác.
Rodrigo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Natanael e Presb.
Cláudio.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N., Moisés

F., Geazi e Emanoel; Próxima sema-



observado em sua Igreja até ao fim do
mundo, para ser uma lembrança per-
pétua do seu sacrifício que em sua mor-
te ele fez de si mesmo; para selar, aos
verdadeiros crentes, todos os benefíci-
os provenientes desse sacrifício para o
seu nutrimento espiritual e crescimen-
to nele, e seu compromisso de cumprir
todos os seus deveres para com ele; e
ser um vínculo e penhor de sua comu-
nhão com ele e uns com os outros,
como membros de seu corpo místico”.
Próximo domingo, no culto, haverá a
ministração da Santa Ceia do Senhor.
Portanto, com devoção e consagra-
ção vamos nos preparar para estes
momentos edificantes.

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.

PROJETORES
O Conselho decidiu instalar os pro-

jetores no teto de todas as salas da
Escola Dominical, Classes de Jovens
e Adultos. Solicitamos aos senhores
professores que utilizarão os proje-
tores 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 14 às 16 horas.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento da Escola Do-

minical, o Rev. José Marcos estará na
3ª Congregação em Águas Lindas-
GO. Hoje, no culto e próxima quarta-
feira, a partir da 20 horas, estará na
Congregação em Santa Maria-DF, as-
sistindo pastoralmente àqueles ir-
mãos.

EV. ANA ELIZA
Desde sexta-feira, a Ev. Ana Eliza

está ministrando um curso de
capacitação para professores do De-
partamento Infantil em Araguari-MG.
Retornará às suas atividades na pró-
xima terça-feira.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo qual

Deus fala ao coração do crente. Mui-
tas vezes, ensinando-o como desfru-
tar do seu poder e da sua misericór-
dia. Ou, às vezes, advertindo o cren-
te sobre negligências ou displicênci-
as prejudiciais ao devido e necessá-
rio crescimento espiritual. Nesta quar-
ta-feira, às 20 horas, daremos conti-
nuidade aos Estudos sobre os Encon-
tros que será ministrado pelo Rev. Ale-
xandro.

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 UPH.

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
Se está à procura de uma intro-

dução sucinta, bem-ilustrada e es-
plendidamente clara ao fenômeno da
cosmovisão, não precisa procurar
mais. Em sua obra Cosmovisão Cris-
tã, Philip Ryken fez o que poucos re-
presentantes da tradição reformada
conseguiram. Ele defende a onipre-
sença do pensamento cosmovisioná-
rio, respeitando o equilíbrio entre seu
componente intelectual e seu atribu-
to mais básico: o amor. Tudo isto fun-
damentado no relato bíblico da cria-
ção, da queda e da redenção e na
implicação deste relato em tudo o que
existe, da arte à educação, até a po-
lítica e a vida em família. Leitura in-
dispensável a todos, de leigos a ins-
truídos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 104: Quais são os de-

veres exigidos no primeiro manda-
mento? Resposta: Os deveres exigi-
dos no primeiro mandamento são - o
conhecer e reconhecer Deus como
único verdadeiro Deus e nosso Deus,
e adorá-lo e glorificá-lo como tal; pen-
sar e meditar nÊle, lembrar-nos dÊle,
altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-
lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e
temê-lo; crêr nÊle, confiando, espe-
rando, deleitando-nos e regozijando-
nos nÊle; ter zêlo por Ele; invocá-lo,
dando-Lhe todo louvor e agradeci-
mentos, prestando-Lhe toda a obe-
diência e submissão do homem todo;
ter cuidado de o agradar em tudo, e
tristeza quando Ele é ofendido em
qualquer coisa; e andar humildemen-
te com Ele. Referências: 1º Crônicas
28:9; Deuteronômio 26:17; Isaías
43:10; Salmo 95:6-7; Mateus 4:10;
Salmo 29:2; Mateus 3:16; Salmo 63:6;
Eclesiastes 12:1; Salmo 71:19;
Mateus 1:6; Isaías 45:23; Deutero-
nômio 6:5; Salmo 73:25; Isaías 8:13;
Êxodo 14:31; Isaías 26:4; Salmo
130:7, 37:4 e 12:11; Romanos 12:11;
Filipenses 4:6; Jeremias 7:23; Tiago
4:7; 1ª João 3:22; Miquéias 6:8.

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.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.



observado em sua Igreja até ao fim do
mundo, para ser uma lembrança per-
pétua do seu sacrifício que em sua mor-
te ele fez de si mesmo; para selar, aos
verdadeiros crentes, todos os benefíci-
os provenientes desse sacrifício para o
seu nutrimento espiritual e crescimen-
to nele, e seu compromisso de cumprir
todos os seus deveres para com ele; e
ser um vínculo e penhor de sua comu-
nhão com ele e uns com os outros,
como membros de seu corpo místico”.
Próximo domingo, no culto, haverá a
ministração da Santa Ceia do Senhor.
Portanto, com devoção e consagra-
ção vamos nos preparar para estes
momentos edificantes.

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.

PROJETORES
O Conselho decidiu instalar os pro-

jetores no teto de todas as salas da
Escola Dominical, Classes de Jovens
e Adultos. Solicitamos aos senhores
professores que utilizarão os proje-
tores 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 14 às 16 horas.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento da Escola Do-

minical, o Rev. José Marcos estará na
3ª Congregação em Águas Lindas-
GO. Hoje, no culto e próxima quarta-
feira, a partir da 20 horas, estará na
Congregação em Santa Maria-DF, as-
sistindo pastoralmente àqueles ir-
mãos.

EV. ANA ELIZA
Desde sexta-feira, a Ev. Ana Eliza

está ministrando um curso de
capacitação para professores do De-
partamento Infantil em Araguari-MG.
Retornará às suas atividades na pró-
xima terça-feira.

ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo qual

Deus fala ao coração do crente. Mui-
tas vezes, ensinando-o como desfru-
tar do seu poder e da sua misericór-
dia. Ou, às vezes, advertindo o cren-
te sobre negligências ou displicênci-
as prejudiciais ao devido e necessá-
rio crescimento espiritual. Nesta quar-
ta-feira, às 20 horas, daremos conti-
nuidade aos Estudos sobre os Encon-
tros que será ministrado pelo Rev. Ale-
xandro.

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 UPH.

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
Se está à procura de uma intro-

dução sucinta, bem-ilustrada e es-
plendidamente clara ao fenômeno da
cosmovisão, não precisa procurar
mais. Em sua obra Cosmovisão Cris-
tã, Philip Ryken fez o que poucos re-
presentantes da tradição reformada
conseguiram. Ele defende a onipre-
sença do pensamento cosmovisioná-
rio, respeitando o equilíbrio entre seu
componente intelectual e seu atribu-
to mais básico: o amor. Tudo isto fun-
damentado no relato bíblico da cria-
ção, da queda e da redenção e na
implicação deste relato em tudo o que
existe, da arte à educação, até a po-
lítica e a vida em família. Leitura in-
dispensável a todos, de leigos a ins-
truídos.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 104: Quais são os de-

veres exigidos no primeiro manda-
mento? Resposta: Os deveres exigi-
dos no primeiro mandamento são - o
conhecer e reconhecer Deus como
único verdadeiro Deus e nosso Deus,
e adorá-lo e glorificá-lo como tal; pen-
sar e meditar nÊle, lembrar-nos dÊle,
altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-
lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e
temê-lo; crêr nÊle, confiando, espe-
rando, deleitando-nos e regozijando-
nos nÊle; ter zêlo por Ele; invocá-lo,
dando-Lhe todo louvor e agradeci-
mentos, prestando-Lhe toda a obe-
diência e submissão do homem todo;
ter cuidado de o agradar em tudo, e
tristeza quando Ele é ofendido em
qualquer coisa; e andar humildemen-
te com Ele. Referências: 1º Crônicas
28:9; Deuteronômio 26:17; Isaías
43:10; Salmo 95:6-7; Mateus 4:10;
Salmo 29:2; Mateus 3:16; Salmo 63:6;
Eclesiastes 12:1; Salmo 71:19;
Mateus 1:6; Isaías 45:23; Deutero-
nômio 6:5; Salmo 73:25; Isaías 8:13;
Êxodo 14:31; Isaías 26:4; Salmo
130:7, 37:4 e 12:11; Romanos 12:11;
Filipenses 4:6; Jeremias 7:23; Tiago
4:7; 1ª João 3:22; Miquéias 6:8.

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.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.



Pastoral

Hoje, um dos embaraços de fa-
lar sobre dízimos e ofertas se deve
ao fato de vivermos num ambiente
repleto de igrejas LTDA que, ten-
do abandonado a doutrina bíblica
e a ética cristã, transformaram a
igreja em negócio particular, o púl-
pito num balcão de compra e ven-
da, o evangelho em um produto e
os crentes em consumidores. En-
tretanto, não podemos deixar de
lado o que as Escrituras ensinam
sobre um assunto de suma rele-
vância para a igreja.

As Escrituras referem-se mais
vezes a dinheiro do que à oração
ou a fé. De acordo com os estudio-
sos da Bíblia, Jesus falou sobre di-
nheiro em vinte e quatro das qua-
renta e nove parábolas que con-
tou. Um mandamento sobre o
dízimo seria chover no molhado
(Mateus 23:23). Não deveríamos
guardar o domingo, porque não
temos mandamento positivo nesse
sentido? No decorrer da história da
igreja, há, entretanto, referencias
suficientes a reuniões de crentes no
primeiro dia da semana.

No episódio do diálogo de Je-
sus com os fariseus sobre a es-
sência da Lei Mosaica, o Senhor
falou do escrúpulo deles em dizi-
mar até as menores coisas, es-
quecendo-se das mais importan-
tes, que era a prática da miseri-

córdia e da fé. Insistiu na conti-
nuidade da entrega dos dízimos,
acompanhada do cumprimento
das obrigações morais.

Fica evidente o apoio e reforço
por parte de Jesus à doutrina do
diìzimo. Os que fazem objeção ao
dízimo defendem que o manda-
mento foi dado aos fariseus e não
a nós. Partindo deste pressupos-
to devemos desprezar todos os
outros ensinos de Jesus dirigidos
aos fariseus. Porém, não é esta
maneira biblicamente correta de li-
dar com os ensinamentos extraí-
dos das conversas de Jesus com
os fariseus. Ora, se aplicamos os
princípios trabalhados pelo Senhor
junto ao fariseus a outros aspec-
tos de nossa espiritualidade, por
que não em relação ao dízimo?

Como a igreja se sustentaria
sem o dízimo? Água, luz, telefone,
zeladoria, material de limpeza, ces-
tas de alimentos, remédios, sus-
tento de obreiros, construção de
novos templos, material didático de
ensino da Escola Dominical, even-
tos, etc, tudo estaria comprometi-
do. O dízimo proporciona melhor
ambiente na igreja, acabando com
as campanhas, bazares, listas de
contribuição, dentre outras ações
para angariar recursos.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 24:7-8
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 21:1-13
e) Hino Congregacional nº 11

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

1ª João 1:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Caio Felipe

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 1:1-5
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 163

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugal)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Importância do Dízimo
“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da

hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos
mais importantes da Lei: a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis,
porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas!” (Mateus 23:23)

na: Wanderlúcio, Tiago B., Robson R.,
Moisés C.

CHAZINHO
Hoje: Márcia e Midian; Próximo

domingo: Noraci e Suely.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Ney e fampilia (visitan-
te); Quinta-feira, às 14 horas, Rev.
Jader; Às 19 horas, Tiago e Sania.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, o Presb. Eloi; Quin-
ta-feira, às 14h30 a dona Terezinha
Queiroz.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to de enfermidade, e da doença o
restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos
enfermos 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. Ander-
son; dona Alice, esposa do Sr. Nilo;
dona Elza Ely, mãe do Presb. Lutércio;
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, so-
brinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Ferreira.

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
02/03 Maria Bernardina de Macedo Souza.......................................
05/03 Lúcia Magali de Resende .......................................................
01/03 Tânia Batista Louzada de Araújo............................................
04/03 Patricia Lopes Ferreira ...........................................................
01/03 Matheus Vidal Cardoso .........................................................
01/03 Júlia Evangelista Breder ........................................................
05/03 Luísa Neri Teixeira Hostins .....................................................

PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Dominical,

as plenárias da SAF, UPH, UMP e UPA
ocorrerão respectivamente, Sala da
Classe I, Sala da Classe II, Sala da
Mocidade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos só-
cios gera prejuízos às referidas reu-
niões.

VIGÍLIA
A Noite de Vigília foi antecipada

de 11 de março de 2016 para a pró-
xima sexta-feira, no Salão Social, a
partir das 21 horas. Tal momento
será uma excelente ocasião para o
gozo de uma edificante comunhão
com o Senhor e com os irmãos: hi-
nos e cânticos espirituais, meditação
bíblica, orações e, no final um sabo-
roso e delicioso pão de queijo. Va-
mos todos, com alegria e gratidão a
Deus, participar e, investirmos em
nossa espiritualidade: “Vigiai e
orai, para que não entreis em ten-
tação; o espírito, na verdade, está
pronto, mas a carne é fraca”
(Mateus 26:41).

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
reeleição de dois presbíteros. Estão
com o mandato vencendo em 1º de
maio de 2016 os irmãos: Cícero Cel-
so de Sousa e Marcus Kleber Eler
Viana. As prévias da Assembleia ocor-
rerão no dia 13 de março de 2016.
Todos os membros comungantes, da
sede e congregações estão convoca-
dos. Desde já, vamos orar em favor

da Assembleia a fim de que as deci-
sões estejam de acordo com a sobe-
rana vontade do nosso bondoso
Deus.

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 Cal-
das Novas-GO, na Pousada do IPÊ.
Há poucas vagas. O preletor será o
Rev. Cleômenes Anacleto. Tratará do
tema: O Significado do Casamento.
O valor do Encontro será de R$
950,00, que poderá ser parcelado. As
inscrições serão efetuadas somente
até hoje, depois do culto. Os interes-
sados favor procurar a Carol, o Mauro
ou Diác. Claudennes e sua esposa
Helayne.

GRUPO FIOS DE PRATA
De 19 a 23 de setembro deste

ano, em Caldas Novas-GO, haverá o
Encontro da Terceira Idade, organi-
zado pela Secretaria Sinodal da Ter-
ceira Idade. O investimento individu-
al para participar do Encontro será de
R$ 735,00. Para os irmãos que come-
çarem a pagar em março, esse valor
poderá ser parcelado em sete vezes
de R$ 105,00. Os interessados deve-
rão procurar a dona Marta Resende
ou a dona Lúcia Magali.

SANTA CEIA
Segundo a Confissão de Fé de

Westminster, XXIX.I: “Na noite em que
foi traído, o nosso Senhor Jesus insti-
tuiu o sacramento de seu corpo e san-
gue, chamado Ceia do Senhor, para ser

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: Priscila e Wesdna Barros; Pró-
ximo domingo: Lilian Lima e Silvana
Pereira; MATERNAL 1 e 2 (Manhã e
Noite) – Hoje: Antônia Silva e Jaciara
Gonçalves; Próximo domingo: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves. Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c) Culto
Infantil: Hoje: Mensagem 2: Deus é
santo, dirigentes: Equipe 1: (3-5
anos) Lucas Silva e Lara Almeida; (6-
8 anos) Victória Couto e Beatriz Ma-
chado; Próximo domingo: Culto Mirim;
d) Escola Dominical: Após a aber-
tura da Escola Dominical, pedimos às
crianças que se dirijam ao culto mi-
rim, logo após serão encaminhadas
por idade com seus professores as
suas respectivas salas;  e) Sábado
Legal:  No próximo sábado, das
14h30 às 17 horas, para crianças de
4 a 11 anos. Teremos história bíbli-
ca, músicas, brincadeiras, oficinas de
artesanatos, jogos e um delicioso
lanche. Pais tragam seus filhos; f)
QUERIDOS PAIS: Para o salutar
andamento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é mui-
to importante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ativida-
des do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas

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

CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe Única,

hoje, os professores das Classes de
Jovens e Adultos estarão de folga.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 06/03: Classe I – Rev. Jefferson;
Classe II – Wesley; Classe III – Presb.
Paulinho; Classe IV – Presb. Lusérgio;
Classe de Jovens – Rev. Alexandro;
Adolescentes – Vanessa.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

06/03. Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV – Perguntas 2 e 3, Breve
Catecismo: Bíblia; Classe de Jovens,
Lição nº 1; Classe de Adolescentes,
Lição nº 2.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero; Próximo

Domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Diác. Arthur;

Próximo domingo: Mauro e Diác.
Rodrigo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo

domingo: Presb. Natanael e Presb.
Cláudio.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Antônio N., Moisés

F., Geazi e Emanoel; Próxima sema-



Pastoral

Hoje, um dos embaraços de fa-
lar sobre dízimos e ofertas se deve
ao fato de vivermos num ambiente
repleto de igrejas LTDA que, ten-
do abandonado a doutrina bíblica
e a ética cristã, transformaram a
igreja em negócio particular, o púl-
pito num balcão de compra e ven-
da, o evangelho em um produto e
os crentes em consumidores. En-
tretanto, não podemos deixar de
lado o que as Escrituras ensinam
sobre um assunto de suma rele-
vância para a igreja.

As Escrituras referem-se mais
vezes a dinheiro do que à oração
ou a fé. De acordo com os estudio-
sos da Bíblia, Jesus falou sobre di-
nheiro em vinte e quatro das qua-
renta e nove parábolas que con-
tou. Um mandamento sobre o
dízimo seria chover no molhado
(Mateus 23:23). Não deveríamos
guardar o domingo, porque não
temos mandamento positivo nesse
sentido? No decorrer da história da
igreja, há, entretanto, referencias
suficientes a reuniões de crentes no
primeiro dia da semana.

No episódio do diálogo de Je-
sus com os fariseus sobre a es-
sência da Lei Mosaica, o Senhor
falou do escrúpulo deles em dizi-
mar até as menores coisas, es-
quecendo-se das mais importan-
tes, que era a prática da miseri-

córdia e da fé. Insistiu na conti-
nuidade da entrega dos dízimos,
acompanhada do cumprimento
das obrigações morais.

Fica evidente o apoio e reforço
por parte de Jesus à doutrina do
diìzimo. Os que fazem objeção ao
dízimo defendem que o manda-
mento foi dado aos fariseus e não
a nós. Partindo deste pressupos-
to devemos desprezar todos os
outros ensinos de Jesus dirigidos
aos fariseus. Porém, não é esta
maneira biblicamente correta de li-
dar com os ensinamentos extraí-
dos das conversas de Jesus com
os fariseus. Ora, se aplicamos os
princípios trabalhados pelo Senhor
junto ao fariseus a outros aspec-
tos de nossa espiritualidade, por
que não em relação ao dízimo?

Como a igreja se sustentaria
sem o dízimo? Água, luz, telefone,
zeladoria, material de limpeza, ces-
tas de alimentos, remédios, sus-
tento de obreiros, construção de
novos templos, material didático de
ensino da Escola Dominical, even-
tos, etc, tudo estaria comprometi-
do. O dízimo proporciona melhor
ambiente na igreja, acabando com
as campanhas, bazares, listas de
contribuição, dentre outras ações
para angariar recursos.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 24:7-8
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 21:1-13
e) Hino Congregacional nº 11

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

1ª João 1:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Caio Felipe

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 1:1-5
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 163

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugal)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Importância do Dízimo
“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da

hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos
mais importantes da Lei: a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis,
porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas!” (Mateus 23:23)

na: Wanderlúcio, Tiago B., Robson R.,
Moisés C.

CHAZINHO
Hoje: Márcia e Midian; Próximo

domingo: Noraci e Suely.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Ney e fampilia (visitan-
te); Quinta-feira, às 14 horas, Rev.
Jader; Às 19 horas, Tiago e Sania.

Do Rev. José Marcos – Terça-
feira, às 14h30, o Presb. Eloi; Quin-
ta-feira, às 14h30 a dona Terezinha
Queiroz.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu lei-

to de enfermidade, e da doença o
restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos
enfermos 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. Ander-
son; dona Alice, esposa do Sr. Nilo;
dona Elza Ely, mãe do Presb. Lutércio;
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, so-
brinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Ferreira.

Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
02/03 Maria Bernardina de Macedo Souza.......................................
05/03 Lúcia Magali de Resende .......................................................
01/03 Tânia Batista Louzada de Araújo............................................
04/03 Patricia Lopes Ferreira ...........................................................
01/03 Matheus Vidal Cardoso .........................................................
01/03 Júlia Evangelista Breder ........................................................
05/03 Luísa Neri Teixeira Hostins .....................................................


