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Pastoral

A tradição reformada desta-
ca a Palavra de Deus como um
dos meios de graça. Ela é po-
derosa, plena em autoridade e
revelação especial. É por meio
do poder da Palavra de Deus que
há salvação. Por isso, se faz
necessário lê-la, ouvi-la por
meio da pregação e do ensino,
pois é assim que as pessoas se
achegam a Cristo.

Ao olharmos para a história
da Igreja podemos constatar
que, a grande maioria das pes-
soas foi a Cristo lendo as Escri-
turas, ouvindo-a por meio da
pregação e do ensino e também
pelo testemunho de outras pes-
soas que foram alcançadas pela
Palavra de Deus. Por isso, a Igre-
ja de forma coletiva e pessoal
sempre empreendeu grandes
esforços para que por meio de
todas as suas frentes de atua-
ção a Palavra de Deus seja
comunicada ao mundo.

Essa é uma tarefa na qual a

Igreja nunca está sozinha, pois,
Deus é o maior interessado na
comunicação de Sua Palavra. O
Senhor acompanha a Igreja no
alcance e na salvação do perdi-
do. Isso deve dar ao povo de
Deus a certeza e a convicção
de que o Espírito Santo tanto os
capacita quanto, quebranta o
coração do perdido para rece-
ber a Palavra de Deus.

O apóstolo Paulo afirma de
forma veemente “porque o
nosso evangelho não chegou
até vós tão-somente em pa-
lavra, mas, sobretudo, em
poder, no Espírito Santo e em
plena convicção...,” (1ª Tes-
salonicenses 1:5). Portanto,
precisamos continuar a pregar
a Palavra de Deus, por meio das
diversas frentes de atuação da
Igreja, para que mais e mais
pessoas cheguem à fé em Cris-
to Jesus, nosso Senhor e sal-
vador.

A Palavra de Deus como
meio de graça

Rev. Alexandro Luiz Ramos

“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que

crê, primeiro do judeu e também do grego;”
(Romanos 1:16)

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 117:1-2
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 119:89-97
e) Hino Congregacional nº 151

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 119:57-58
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Demétrius

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 9:26-37
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
b) Hino Congregacional nº 74

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

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
25/07  Alessandra Alves Otaviano .................................................
26/07 Carla Maria Carolina Peres C. Silva .....................................
26/07 Jéssica Barros Cavalcante ...................................................
26/07 Zenon Martins de Carvalho..................................................
27/07 Raimundo José Barbosa Sousa ............................................
28/07 Celso Silva Couto ...............................................................
29/07 Eni Faria Heringer Gadia ......................................................
29/07 Samuel Breder ....................................................................
30/07 Antônia Maria da Silva Rodrigues .........................................
30/07 Nathália Campos Silveira ....................................................

CHAZINHO
Hoje: Marta e Joana; Próxi-

mo domingo: Joselina e Gilvânia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo, neto da dona Márcia
Amorim; Diác. Sr. Manoel, pai do
Presb. Natanael; dona Arsolina,
esposa do Sr. Alceu; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Vânia, es-
posa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Raquel de Melo; dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha; dona
Wylliene; Fabíola, filha do Diác.
Ataliba; Lília, irmã da Drª. Leila;
Patrícia Vieira; Pedro, filho do
Dilmar; Rev. Benon e dona
Alzira; Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio, pai da
Hélia; Sr. Jomar, pai da Drª. Leila;
Sr. José Antônio, pai da Jane;
Sr. José Ferreira; Sr. Saul, es-
poso dona Alfa.
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CULTO FAMÍLIAS PTAN
“E perseveravam na dou-

trina dos apóstolos, e na co-
munhão, e no partir do pão, e
nas orações” (Atos 2:42). On-
tem foi realizado o culto de cele-
bração a Deus pelas Famílias do
Presbitério de Taguatinga Norte –
PTAN. Foram momentos de comu-
nhão e edificação por meio da Pa-
lavra do Senhor. Louvamos a
Deus pelo trabalho realizado e ro-
gamos as bênçãos de Deus so-
bre o Presbitério de Taguatinga
Norte – PTAN.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da

Escola Dominical, as plenárias da
SAF, UPH, e UPA ocorrerão res-
pectivamente, Sala da Classe I,
Sala da Classe II, Sala de Classe
da UPA. Ressaltamos que a au-
sência dos sócios gera prejuízos
às referidas reuniões. A plenária
da UMP ocorrerá, hoje, após a
Escola Dominical em sua sala.

CULTO NOS LARES
Os homens da nossa igreja es-

tão na responsabilidade de orga-
nizar os Cultos de Ação de Gra-
ças nas residências. A procura tem
sido baixa. A UPH está se dispon-
do a custear o lanche. Os irmãos
interessados favor procurar o
presidente da UPH.

UPH
O Comitê de Evangelismo nas

Olimpíadas convida a todos os in-
teressados, em participar das
ações de Evangelismo nas Olim-

(sala do Jardim 1) e 7 a 11 anos,
(Culto Mirim), Professora: Marcelie
Comaccio; Próximo domingo:
Classe Única – EBF; f) EBF: Con-
vidamos a todas as crianças de 4
a 11 anos para a EBF, dias 28 a 30
de julho, das 14h30 às 17h30, te-
remos histórias bíblicas, oficinas de
artesanato, brincadeiras, teatro,
músicas e um delicioso lanche.  O
tema deste ano será: Super Co-
nexão, onde estudaremos sobre
o Plano da Salvação de Deus para
a humanidade. Pais, tragam seus
filhos! Crianças, convidem seus
amiguinhos! g) UCP: No dia 06/
08, das14h30 às 17h30, aqui na
Igreja,  teremos a nossa progra-
mação: Mãos na massa, onde as
crianças aprenderão na prática a
montar uma programação de UCP.
Teremos confecção de biscoitos e
suspiros, decoração em potes de
vidros e montagem de mural para
o Dia dos Avós, pais tragam seus
filhos; h) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Minis-
tério da Infância. Por isso, antes
de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de
pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domini-

cal do dia 31/07: Classe I e II –
Rev. Alexandro; Classe III – Presb.
Kleber; Classe IV – Wesley; Clas-
se de Jovens – Presb. Sandro;
Adolescentes – Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 31/07. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Pergun-
tas 57-62, Breve Catecismo:
Quarto Mandamento; Classe dos
Jovens, Vocábulos de Deus: Pe-
cado; Classe de Adolescentes,
Lição nº 6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Robson Concei-

ção; Próximo Domingo: Presb.
Sandro Soares.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Diác.

Rodrigo; Próximo domingo:
Leonardo e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Natanael e Hélia; Pró-

ximo domingo: Claudio e Karol.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Moisés C.,

Moisés F.,  Ataliba, João e William;
Próxima semana: Tiago B.,
Elizeu, Douglas, Natan,
Demétrius.

píadas, para o treinamento sobre
evangelismo e orientações das
equipes, que será realizado na
1ªIP Taguatinga, no dia 30/07/16
(sábado), às 15 horas. Para mais
informações falar com os Presbí-
teros: Lusérgio ou Sóstenes.

REUNIÃO DEPARTAMENTAL
Próximo sábado, às 15 horas,

Departamental em conjunto na
residência da sócia Maria do Li-
vramento, na Rua 6, Chácara 242,
Lote 10, Vicente Pires. Sairemos
da porta do templo às 14h30.

FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de

setembro deste ano, em Caldas
Novas-GO, o Encontro da Tercei-
ra Idade, organizado pela Secre-
taria Sinodal da Terceira Idade. O
investimento individual para par-
ticipar do Encontro será de R$
735,00. Para os irmãos que co-
meçarem a pagar em julho, esse
valor será dividido em três vezes
de R$ 245,00. Os interessados
deverão procurar a dona Marta
Resende ou a dona Lúcia Magali.

FIOS DE PRATA
Haverá uma reunião dos Fios

de Prata, na próxima sexta-feira,
às 16 horas, na casa do senhor
Elói e dona Enilda no seguinte
endereço: QND 19, Casa 20.

REV. JEFFERSON
Próxima terça-feira, o Rev.

Jefferson retornará às suas ativi-
dades. A este amado pastor as
nossas boas vindas seguidas de



nossas súplicas a Deus pelos tra-
balhos deste semestre.

REV. JOSÉ MARCOS
Desde o dia 17 de julho, o Rev.

José Marcos e sua família estão
em gozo de férias. O Referido pas-
tor retornará às suas atividades
no dia 11 de agosto.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Graça que Transforma

Jerry Bridges mostra que a graça
é um dos temas mais importan-
tes de toda a Escritura. Ao mes-
mo tempo é uma doutrina que é
pouco entendida por muitos cris-
tãos. Nesse livro somos ensina-
dos a relacionar a doutrina da gra-
ça ao nosso viver diário com base
nos méritos de Cristo e não no
desempenho de nossa capacida-
de. O autor mostra-nos que não
somos apenas salvos pela graça
como também devemos viver pela
graça como uma verdade que tem
de ser afirmada diariamente.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 123: Qual é o quin-

to mandamento? Resposta: O
quinto mandamento é: “Honra-
rás a teu pai e a tua mãe, para
teres uma longa vida sobre a
terra que o Senhor teu Deuste
há de dar” (Êxodo 20:12).

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia.

Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em uma das
mesinhas na saída do nosso tem-
plo. Disque paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem
entre nós e que a fé que celebra-
mos juntos possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Se-
jam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
O plano de Deus para a vida

dos seus filhos, conforme, está
registrado em Gn 1.28 é de cres-
cimento e multiplicação sob sua
bênção. Esse crescimento não é
apenas orgânico, mas também
espiritual. Assim vemos que
Deus é o modelo para a produ-
tividade. Temos como tema dos
nossos estudos A Vida Frutí-
fera. Exploraremos por meio
deste, os aspectos do “fruto do
Espírito” descritos em Gálatas
5.22-23. Veremos ao longo das
Escrituras Sagradas como pode-
mos cultivar, na vida real, o “Fru-
to dado pelo Espírito Santo”.
Nesta quarta-feira, às 20 horas,
o estudo será ministrado pelo
Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subes-

timar o valor do exercício da ora-
ção individual e pública. O cristão
genuíno precisa orar. Este meio
de graça fora estabelecido por
Deus, a fim de nos conformar mais
e mais à sua preciosa e perfeita
vontade. Orar uns pelos outros é
uma prática da solidariedade cris-
tã. A reunião de orações da igre-
ja visa: gratidão a Deus por suas
pródigas e abundantes bênçãos,
intercessão em favor da saúde
dos irmãos enfermos, súplica pe-
las bênçãos de Deus nos traba-
lhos da 2ª IPT, oração pela lide-
rança, dentre outros motivos.
Tendo em vista a importância da
prática da oração vamos todos
participar da reunião de orações
que nesta quarta-feira será
dirigida pelo Presb. Ailton.

DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tira-
do dos melhores despojos”
(Hebreus 7:4). É indiscutível e vi-
sível as bênçãos materiais e finan-
ceiras de Deus em nossas famílias
e em nossa igreja. Deus é o dono
do ouro e da prata, todavia, a igre-
ja vive dos dízimos e das ofertas.
Se toda igreja fosse dizimista farí-
amos mais. Louvamos a Deus pela
fidelidade da maioria, razão pela
qual a nossa igreja oferece todo
suporte e conforto necessário para
sustentação e promoção dos nos-
sos trabalhos: alimentação, mate-
rial didático, manutenção dos equi-

pamentos, salários, etc. Que o
Deus Provedor continue com as
suas bênçãos repousadas sobre
os dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus no-
mes na lista de dizimistas fixa-
da no mural do Salão Social, se-
manalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Neste

mês de julho, o Coral Perfeito Lou-
vor estará de recesso. Retornará
às suas atividades em 3 de agos-
to, às 20 horas; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Karine Matos e
Noraci Bastos; Próximo domingo:
Silvana Pereira e Lilian Lima; MA-
TERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noi-
te): Gabriela Cavalcante e Odara
Cieslak; Próximo domingo (manhã
e noite): Kataryne Araújo e Jaciara
Gonçalves; Observação: Queridos
professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR, nos avisem com an-
tecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje, Culto Infan-
til, Dirigentes: Equipe 1 – (3 a 6
anos) Évila Cavalcante e Débora
Pires, (7 a 8 anos) Milena Caires e
Luisa Neri; Próximo domingo: Cul-
to Infantil, Dirigentes: (3 a 6 anos)
Lucas Silva e Lara Almeida, (7 a 8)
Victória Couto e Beatriz Machado;
d) Juniores 1: Hoje, no templo,
com os pais; Próximo Domingo:
aula na sala do Culto Mirim, traga
a Bíblia, o álbum e as tarefas; e)
Escala de Férias: Hoje, Profes-
sora: Eliete Almeida – 3 a 6 anos



nossas súplicas a Deus pelos tra-
balhos deste semestre.

REV. JOSÉ MARCOS
Desde o dia 17 de julho, o Rev.

José Marcos e sua família estão
em gozo de férias. O Referido pas-
tor retornará às suas atividades
no dia 11 de agosto.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Graça que Transforma

Jerry Bridges mostra que a graça
é um dos temas mais importan-
tes de toda a Escritura. Ao mes-
mo tempo é uma doutrina que é
pouco entendida por muitos cris-
tãos. Nesse livro somos ensina-
dos a relacionar a doutrina da gra-
ça ao nosso viver diário com base
nos méritos de Cristo e não no
desempenho de nossa capacida-
de. O autor mostra-nos que não
somos apenas salvos pela graça
como também devemos viver pela
graça como uma verdade que tem
de ser afirmada diariamente.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 123: Qual é o quin-

to mandamento? Resposta: O
quinto mandamento é: “Honra-
rás a teu pai e a tua mãe, para
teres uma longa vida sobre a
terra que o Senhor teu Deuste
há de dar” (Êxodo 20:12).

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia.

Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em uma das
mesinhas na saída do nosso tem-
plo. Disque paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem
entre nós e que a fé que celebra-
mos juntos possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Se-
jam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
O plano de Deus para a vida

dos seus filhos, conforme, está
registrado em Gn 1.28 é de cres-
cimento e multiplicação sob sua
bênção. Esse crescimento não é
apenas orgânico, mas também
espiritual. Assim vemos que
Deus é o modelo para a produ-
tividade. Temos como tema dos
nossos estudos A Vida Frutí-
fera. Exploraremos por meio
deste, os aspectos do “fruto do
Espírito” descritos em Gálatas
5.22-23. Veremos ao longo das
Escrituras Sagradas como pode-
mos cultivar, na vida real, o “Fru-
to dado pelo Espírito Santo”.
Nesta quarta-feira, às 20 horas,
o estudo será ministrado pelo
Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subes-

timar o valor do exercício da ora-
ção individual e pública. O cristão
genuíno precisa orar. Este meio
de graça fora estabelecido por
Deus, a fim de nos conformar mais
e mais à sua preciosa e perfeita
vontade. Orar uns pelos outros é
uma prática da solidariedade cris-
tã. A reunião de orações da igre-
ja visa: gratidão a Deus por suas
pródigas e abundantes bênçãos,
intercessão em favor da saúde
dos irmãos enfermos, súplica pe-
las bênçãos de Deus nos traba-
lhos da 2ª IPT, oração pela lide-
rança, dentre outros motivos.
Tendo em vista a importância da
prática da oração vamos todos
participar da reunião de orações
que nesta quarta-feira será
dirigida pelo Presb. Ailton.

DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era

grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tira-
do dos melhores despojos”
(Hebreus 7:4). É indiscutível e vi-
sível as bênçãos materiais e finan-
ceiras de Deus em nossas famílias
e em nossa igreja. Deus é o dono
do ouro e da prata, todavia, a igre-
ja vive dos dízimos e das ofertas.
Se toda igreja fosse dizimista farí-
amos mais. Louvamos a Deus pela
fidelidade da maioria, razão pela
qual a nossa igreja oferece todo
suporte e conforto necessário para
sustentação e promoção dos nos-
sos trabalhos: alimentação, mate-
rial didático, manutenção dos equi-

pamentos, salários, etc. Que o
Deus Provedor continue com as
suas bênçãos repousadas sobre
os dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os ir-
mãos que confirmem seus no-
mes na lista de dizimistas fixa-
da no mural do Salão Social, se-
manalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Neste

mês de julho, o Coral Perfeito Lou-
vor estará de recesso. Retornará
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to, às 20 horas; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Karine Matos e
Noraci Bastos; Próximo domingo:
Silvana Pereira e Lilian Lima; MA-
TERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noi-
te): Gabriela Cavalcante e Odara
Cieslak; Próximo domingo (manhã
e noite): Kataryne Araújo e Jaciara
Gonçalves; Observação: Queridos
professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR, nos avisem com an-
tecedência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje, Culto Infan-
til, Dirigentes: Equipe 1 – (3 a 6
anos) Évila Cavalcante e Débora
Pires, (7 a 8 anos) Milena Caires e
Luisa Neri; Próximo domingo: Cul-
to Infantil, Dirigentes: (3 a 6 anos)
Lucas Silva e Lara Almeida, (7 a 8)
Victória Couto e Beatriz Machado;
d) Juniores 1: Hoje, no templo,
com os pais; Próximo Domingo:
aula na sala do Culto Mirim, traga
a Bíblia, o álbum e as tarefas; e)
Escala de Férias: Hoje, Profes-
sora: Eliete Almeida – 3 a 6 anos



Pastoral

A tradição reformada desta-
ca a Palavra de Deus como um
dos meios de graça. Ela é po-
derosa, plena em autoridade e
revelação especial. É por meio
do poder da Palavra de Deus que
há salvação. Por isso, se faz
necessário lê-la, ouvi-la por
meio da pregação e do ensino,
pois é assim que as pessoas se
achegam a Cristo.

Ao olharmos para a história
da Igreja podemos constatar
que, a grande maioria das pes-
soas foi a Cristo lendo as Escri-
turas, ouvindo-a por meio da
pregação e do ensino e também
pelo testemunho de outras pes-
soas que foram alcançadas pela
Palavra de Deus. Por isso, a Igre-
ja de forma coletiva e pessoal
sempre empreendeu grandes
esforços para que por meio de
todas as suas frentes de atua-
ção a Palavra de Deus seja
comunicada ao mundo.

Essa é uma tarefa na qual a

Igreja nunca está sozinha, pois,
Deus é o maior interessado na
comunicação de Sua Palavra. O
Senhor acompanha a Igreja no
alcance e na salvação do perdi-
do. Isso deve dar ao povo de
Deus a certeza e a convicção
de que o Espírito Santo tanto os
capacita quanto, quebranta o
coração do perdido para rece-
ber a Palavra de Deus.

O apóstolo Paulo afirma de
forma veemente “porque o
nosso evangelho não chegou
até vós tão-somente em pa-
lavra, mas, sobretudo, em
poder, no Espírito Santo e em
plena convicção...,” (1ª Tes-
salonicenses 1:5). Portanto,
precisamos continuar a pregar
a Palavra de Deus, por meio das
diversas frentes de atuação da
Igreja, para que mais e mais
pessoas cheguem à fé em Cris-
to Jesus, nosso Senhor e sal-
vador.

A Palavra de Deus como
meio de graça

Rev. Alexandro Luiz Ramos

“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que

crê, primeiro do judeu e também do grego;”
(Romanos 1:16)
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a) Convite: Salmo 117:1-2
b) Hino Congregacional nº 42
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CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 119:57-58
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Demétrius

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 9:26-37
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
b) Hino Congregacional nº 74

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
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POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
25/07  Alessandra Alves Otaviano .................................................
26/07 Carla Maria Carolina Peres C. Silva .....................................
26/07 Jéssica Barros Cavalcante ...................................................
26/07 Zenon Martins de Carvalho..................................................
27/07 Raimundo José Barbosa Sousa ............................................
28/07 Celso Silva Couto ...............................................................
29/07 Eni Faria Heringer Gadia ......................................................
29/07 Samuel Breder ....................................................................
30/07 Antônia Maria da Silva Rodrigues .........................................
30/07 Nathália Campos Silveira ....................................................

CHAZINHO
Hoje: Marta e Joana; Próxi-

mo domingo: Joselina e Gilvânia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo, neto da dona Márcia
Amorim; Diác. Sr. Manoel, pai do
Presb. Natanael; dona Arsolina,
esposa do Sr. Alceu; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Vânia, es-
posa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Raquel de Melo; dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha; dona
Wylliene; Fabíola, filha do Diác.
Ataliba; Lília, irmã da Drª. Leila;
Patrícia Vieira; Pedro, filho do
Dilmar; Rev. Benon e dona
Alzira; Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio, pai da
Hélia; Sr. Jomar, pai da Drª. Leila;
Sr. José Antônio, pai da Jane;
Sr. José Ferreira; Sr. Saul, es-
poso dona Alfa.

CULTO FAMÍLIAS PTAN
“E perseveravam na dou-

trina dos apóstolos, e na co-
munhão, e no partir do pão, e
nas orações” (Atos 2:42). On-
tem foi realizado o culto de cele-
bração a Deus pelas Famílias do
Presbitério de Taguatinga Norte –
PTAN. Foram momentos de comu-
nhão e edificação por meio da Pa-
lavra do Senhor. Louvamos a
Deus pelo trabalho realizado e ro-
gamos as bênçãos de Deus so-
bre o Presbitério de Taguatinga
Norte – PTAN.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da

Escola Dominical, as plenárias da
SAF, UPH, e UPA ocorrerão res-
pectivamente, Sala da Classe I,
Sala da Classe II, Sala de Classe
da UPA. Ressaltamos que a au-
sência dos sócios gera prejuízos
às referidas reuniões. A plenária
da UMP ocorrerá, hoje, após a
Escola Dominical em sua sala.

CULTO NOS LARES
Os homens da nossa igreja es-

tão na responsabilidade de orga-
nizar os Cultos de Ação de Gra-
ças nas residências. A procura tem
sido baixa. A UPH está se dispon-
do a custear o lanche. Os irmãos
interessados favor procurar o
presidente da UPH.

UPH
O Comitê de Evangelismo nas

Olimpíadas convida a todos os in-
teressados, em participar das
ações de Evangelismo nas Olim-

(sala do Jardim 1) e 7 a 11 anos,
(Culto Mirim), Professora: Marcelie
Comaccio; Próximo domingo:
Classe Única – EBF; f) EBF: Con-
vidamos a todas as crianças de 4
a 11 anos para a EBF, dias 28 a 30
de julho, das 14h30 às 17h30, te-
remos histórias bíblicas, oficinas de
artesanato, brincadeiras, teatro,
músicas e um delicioso lanche.  O
tema deste ano será: Super Co-
nexão, onde estudaremos sobre
o Plano da Salvação de Deus para
a humanidade. Pais, tragam seus
filhos! Crianças, convidem seus
amiguinhos! g) UCP: No dia 06/
08, das14h30 às 17h30, aqui na
Igreja,  teremos a nossa progra-
mação: Mãos na massa, onde as
crianças aprenderão na prática a
montar uma programação de UCP.
Teremos confecção de biscoitos e
suspiros, decoração em potes de
vidros e montagem de mural para
o Dia dos Avós, pais tragam seus
filhos; h) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para par-
ticiparem das atividades do Minis-
tério da Infância. Por isso, antes
de saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de
pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domini-

cal do dia 31/07: Classe I e II –
Rev. Alexandro; Classe III – Presb.
Kleber; Classe IV – Wesley; Clas-
se de Jovens – Presb. Sandro;
Adolescentes – Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 31/07. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Pergun-
tas 57-62, Breve Catecismo:
Quarto Mandamento; Classe dos
Jovens, Vocábulos de Deus: Pe-
cado; Classe de Adolescentes,
Lição nº 6.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Robson Concei-

ção; Próximo Domingo: Presb.
Sandro Soares.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Diác.

Rodrigo; Próximo domingo:
Leonardo e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Natanael e Hélia; Pró-

ximo domingo: Claudio e Karol.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Moisés C.,

Moisés F.,  Ataliba, João e William;
Próxima semana: Tiago B.,
Elizeu, Douglas, Natan,
Demétrius.

píadas, para o treinamento sobre
evangelismo e orientações das
equipes, que será realizado na
1ªIP Taguatinga, no dia 30/07/16
(sábado), às 15 horas. Para mais
informações falar com os Presbí-
teros: Lusérgio ou Sóstenes.

REUNIÃO DEPARTAMENTAL
Próximo sábado, às 15 horas,

Departamental em conjunto na
residência da sócia Maria do Li-
vramento, na Rua 6, Chácara 242,
Lote 10, Vicente Pires. Sairemos
da porta do templo às 14h30.

FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de

setembro deste ano, em Caldas
Novas-GO, o Encontro da Tercei-
ra Idade, organizado pela Secre-
taria Sinodal da Terceira Idade. O
investimento individual para par-
ticipar do Encontro será de R$
735,00. Para os irmãos que co-
meçarem a pagar em julho, esse
valor será dividido em três vezes
de R$ 245,00. Os interessados
deverão procurar a dona Marta
Resende ou a dona Lúcia Magali.

FIOS DE PRATA
Haverá uma reunião dos Fios

de Prata, na próxima sexta-feira,
às 16 horas, na casa do senhor
Elói e dona Enilda no seguinte
endereço: QND 19, Casa 20.

REV. JEFFERSON
Próxima terça-feira, o Rev.

Jefferson retornará às suas ativi-
dades. A este amado pastor as
nossas boas vindas seguidas de
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