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Pastoral

Imitar a Cristo é a principal in-
dicação de que, de fato, a pes-
soa é um crente de verdade, ou
seja, alguém que nasceu de
novo. Alguém que morreu para
o pecado e que agora vive para
Deus. Como diz a Escritura Sa-
grada: “E, assim, se alguém
está em Cristo, é nova cria-
tura; as coisas antigas já pas-
saram; eis que se fizeram no-
vas” (2ª Coríntios 5.17). Essa
é uma tarefa para todo cristão,
não apenas para o pastor.

Nossa vocação singular,
como cristãos, é a de andarmos
pelo caminho de Jesus Cristo, o
caminho da verdade e da vida.
Esse caminho requer de nós
muito mais do que a aceitação
da Palavra de Deus. Ele requer
demonstração prática. É preci-
so vivenciar, ou seja, agir e vi-
ver como Ele. Isso não significa
perfeição moral, mas morrer
diariamente para o velho eu.

Imitar a Jesus, como afirma
o teólogo contemporâneo Kevin
J. Vanhoozer, “não significa fin-
gir, com todo esforço possível,
ser algo que a pessoa não é,
mas vivenciá-lO, pois, nossa
vida é uma participação na vida

dEle”. Vale lembrar que Jesus
vivenciou os dramas da vida
humana e deixou para a huma-
nidade, de forma geral, um ex-
traordinário exemplo de como
se deve viver.

Eis um grande, porém possí-
vel, desafio que temos ao lon-
go de nossa peregrinação por
esse mundo: imitarmos Jesus.
Para tanto, é preciso que nos-
sos pensamentos, palavras e
ações se conformem às de Je-
sus Cristo. Talvez pense que
imitar a Cristo seja algo impos-
sível de se fazer. Realmente se-
ria, se o Espírito Santo não agis-
se em nós.

Contudo, a ação do Espírito
Santo em nós, capacita-nos a
vivenciarmos a palavra de Deus,
tendo como fonte e padrão
referencial, a Pessoa e obra do
Senhor Jesus. Estejamos, pois,
certos de que imitar a Cristo,
não é uma opção, mas um im-
perativo na vida de todo cristão
genuíno. Que o Senhor nos aju-
de a parecer, cada vez mais,
com o Seu Filho, nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo.

Imitem a Cristo

Rev. Alexadro Luiz Ramos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 5.11-12
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 1.1-6
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Jó 42.5-6
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. Anderson

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Hebreus 12.1-3
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 299

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

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
04/09 Camila Pereira Maksoud .......................................................98337-6545
13/09 Wanderlucio Mendes de Souza Junior .....................................98438-1914
14/09 Gabriel Fontenele Vasconcelos ...............................................98302-2868
14/09 Guilherme Antonio Essado .....................................................99696-5969
15/09 Rozadália Andrade Ramos .....................................................99604-7033
15/09 Laila Santanna de Oliveira .....................................................98100-0016
16/09 Gabriela Cavalcante de Sousa ...............................................99970-7101
18/09 Ana Clara Dantas Rosendo Eler Viana..................................... 3034-0225

diversas visitas para distribuição
da Santa Ceia aos enfermos.
Rev. Alexandro - Terça-feira,
às 20 horas, Haiane e Neemias;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará” (Sal-
mo 41:3). Irmãos enfermos
pelos quais devemos orar e vi-
sitar: Alessandra, Filha da Dona
Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-
7853), avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Maria
Grippe (3353-5520); dona
Marilene, mãe da Josiane e da
Josilene; dona Marluce, espo-
sa do Sr. Takeo (3526-1268);
dona Sônia, irmã do Sr. Domin-
gos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854);
Fabíola (3435-9834), filha do
Diác. Ataliba; Lília e Sr. Jomar,
respectivamente, irmã e pai da
Drª. Leila; Patrícia Vieira
(3032-5164); Rev. Benon
(3352-1274); Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. Antô-
nio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr.
José Ferreira (3037-9935),
Sr. José Neves, pai da Meire.

“Sede meus imitadores,
como também eu sou de Cristo” (1ª Coríntios 11.1)
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ANIVERSÁRIO DA IGREJA
“Cantarei para sempre as

tuas misericórdias, ó Senhor;
os meus lábios proclamarão
a todas as gerações a tua fi-
delidade”, Salmo 89.1. Próxi-
mo final de semana, a nossa
igreja irá completar 54 anos de
organização. Estarão conosco o
Quarteto Gileade. A programa-
ção consta do seguinte: sába-
do, às 19h30, Culto de Louvor,
com a participação de nossas
Congregações. O mensageiro
será o Rev. Júnio César, pastor
da Igreja Presbiteriana de
Planatina. Domingo, às 9 horas,
palestra em Classe Única, pelo
Rev. Ricardo Santana, pastor da
5ª Igreja Presbiteriana de Tagua-
tinga – 5ª IPT, e presidente do
Sínodo de Taguatinga – STG. Às
18h30, Culto Solene. O mensa-
geiro da noite será o Rev. Fábio
Bezerra, pastor da Igreja Pres-
biteriana de Sobradinho. Os Co-
rais e as Equipes de Cânticos
também participarão destes
momentos de gratidão. Foram
impressos 1000 convites para
distribuição. Estão disponíveis
em uma das mesinhas na saída
do Salão Social. Vamos orar, di-
vulgar e participar.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Próxima quinta-feira, às 20

horas, na residência da nossa
irmã, dona Marta Resende, na
QNA 54, Casa 7 – Fone: 3352-
5510 haverá um culto de ação
de graças promovido pela UPH.
Toda a igreja está convidada.

BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado, dia 24, a

partir das 20 horas, sob a

ensino das crianças; c) Culto In-
fantil: Hoje, Culto Infantil, Dirigen-
tes: (3 a 6 anos) Lucas Silva e
Marcos Cerqueira, (7 a 8 anos)
Victória Couto e Beatriz Macha-
do;  Próximo domingo: Dirigen-
tes: (3 a 6 anos) Évila Cavalcan-
te e Déborah Pires, (7 a 8 anos)
Milena Caires e Luísa Neri; d)
Juniores 1: Hoje, no templo com
os pais; Próximo domingo: no
templo com pais;  e) Cantata
de Natal: Iniciamos os ensaios
para a Cantata de Natal. Efetue a
inscrição do seu filho neste do-
mingo na sala do Culto Mirim, e
retire também o CD para ouvi-
rem com seus filhos em casa.
Pedimos a colaboração dos se-
nhores pais para que tragam seus
filhos aos ensaios. Somente par-
ticiparão da Cantata, aqueles que
forem ativos aos ensaios. Have-
rá chamada de controle de pre-
sença das crianças. f) Queridos
Pais: Para o salutar andamento
das aulas e o eficiente aprendiza-
do dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ati-
vidades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Todos os senhores profes-

sores estarão de folga no próxi-
mo domingo, em decorrência de
palestra em Classe Única, pelo
Presidente do Sínodo de Tagua-
tinga, Rev. Ricardo Santana. Ce-
lebrações do aniversário da 2ª IPT.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 25/09. Classes de Adultos:

Classes I, II, III e IV – Perguntas
80-82, Breve Catecismo: Déci-
mo Mandamento; Classe dos
Jovens, Lição 6; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 11; Catecú-
menos, Lição 5.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Pró-

ximo domingo: Rev. Fábio.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo; Próximo

Domingo: Presb. Pedro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Pró-

ximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Ânge-
lo e Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e

Carol; Próximo domingo:
Noraci e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo, An-

derson, Emanoel, Antônio B. e
Wanderlúcio; Próxima sema-
na: Moisés C., João, William,
Moisés F. e Ataliba.

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Eliana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 20 horas: Eliane, Thiago
e Daniel; Quinta-feira, à tarde,

temática: prática do perdão na
convivência conjugal, haverá
o último Bate-Papo de Casais.
Durante o Bate-Papo ocorrerá
uma programação direcionada
para as crianças, no templo de
nossa igreja. Ainda não há uma
residência para o Bate-Papo. Os
casais interessados em ceder o
espaço, favor procurar os mem-
bros da Equipe de Casais.

GRUPO FIOS DE PRATA
Próxima sexta-feira, às 16

horas, haverá um trabalho es-
pecial do Grupo Fios de Prata na
residência da dona Cilda, na QNF
23, Casa 38 – Taguatinga Nor-
te. A Kombi sairá da porta do
templo, pontualmente, às
15h30.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, A Vida Frutí-

fera, Jerry Bridges trabalha para
responder: Como podemos ves-
tir os trajes da graça? Quando
nos tornamos sinceros seguido-
res de Cristo, desejamos ter vi-
das de amor, alegria e livres de
ansiedade. Ainda que amar nos-
sos inimigos pareça algo impos-
sível. Até mesmo ser pacientes
com nosso família muitas vezes
é difícil. Como podemos
nobremente vestir os trajes da
graça quando estamos tão ocu-
pados lutando com nossos ve-
lhos padrões de comportamen-
to? Bridges explora os nove as-
pectos do “fruto do Espírito” des-
critos em Gálatas 5.22-23:
amor, alegria, paz, longanimida-
de, benignidade, bondade, fideli-
dade, mansidão, e domínio pró-
prio. Ele esclarece o processo de
cultivo nos mostrando como



praticar o “fruto” na vida real.
Essas qualidades de caráter po-
dem verdadeiramente marcar
nossa vida se nos devotarmos a
uma busca dupla: a centralidade
de Deus e a semelhança com Ele.
Este livro o guiará nessa busca
focando a natureza de Deus
como revelada nas Escrituras e
ajudando você a cultivar o belo
fruto dado pelo Espírito Santo.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de um fi-

lhinho querido e esperado, nas-
ceu no dia 19 de agosto, o Daniel,
filho do casal Rayssa e Thiago,
netinho dos nossos irmãos Dona
Gilvânia e Presb. Ivo. A esses
queridos, os nossos cumprimen-
tos. “Herança do Senhor são
os filhos” (Salmo 127.3).

CATECISMO MAIOR
Pergunta 130: Quais são

os pecados dos superiores? Res-
posta: Os pecados dos superi-
ores, além da negligência dos
deveres que lhe são exigidos,
são a ambição incontrolável, a
busca desordenada da própria
glória, repouso, proveito ou pra-
zer; a exigência de coisas ilíci-
tas ou fora do alcance de os in-
feriores poderem realizar; acon-
selhando, encorajando ou favo-
recendo-os naquilo que é mau;
dissuadindo, desanimando ou
reprovando-os naquilo que é
bom; corrigindo-os indevida-
mente; expondo-os descuidada-
mente ao dano, à tentação e ao
perigo; provocando-os à ira; ou
de alguma forma desonrando-
se a si mesmos, ou diminuindo
a sua autoridade por um com-
portamento injusto, indiscreto,

rigoroso ou negligente. Refe-
rências: Gênesis 9.21; Êxodo
34.2-4; Levítico 19.29; Deute-
ronômio 17.17; 1º Reis 12.13-
14; Isaías 56.10-11; Jeremias
5.30-31; Daniel 3.4-6; Mateus
14.8; Marcos 6.4; João 5.4;
Atos 4.18; Efésios 6.4; 1ª Pedro
2.19-20; Filipenses 2.21 e
Hebreus 12.10.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um minis-
tério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24
horas por dia. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão
em uma das mesinhas na saída
do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson será

o mensageiro do culto e minis-
trará Atos Pastorais, na 3ª Con-
gregação em Águas Lindas de
Goiás, razão pela qual estará
ausente dos trabalhos vesperti-
nos de nossa igreja.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje e na próxima quarta-

feira, o Rev. José Marcos estará
na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoral-
mente àqueles irmãos.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitan-
tes. Esperamos que se sintam
bem entre nós e que a fé que
celebramos juntos possa encher
as suas vidas de alegria e espe-
rança. Sejam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A
rádio pode ser acessada, gratui-
tamente, pelo seguinte link:
http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Fruto do Espírito Santo diz

respeito ao caráter de Cristo sen-
do formado no servo de Deus. O
pecado afetou consideravelmen-
te imagem de Deus em nós le-
vando-nos a produzir as obras da
carne, Efésios 2:2-3 e Gálatas
5:19-21. O novo nascimento,
produz uma nova vida em Cris-
to. O cristão é transformado
constantemente, de glória em
glória, crescendo na graça e no
conhecimento de Jesus Cristo, 2ª
Coríntios 3.17-18. A manifesta-
ção do fruto do Espírito Santo está
associada à nossa santificação.
Por meio da manifestação do fru-
to do Espírito Santo, a maturida-
de espiritual torna-se perceptível.
Tendo em vista a importância da
temática do fruto do Espírito San-
to, próxima quarta-feira, às 20
horas, o Estudo Bíblico será so-
bre a fidelidade, ministrado pelo
Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e su-

bestimar o valor do exercício da
oração individual e pública. O cris-
tão genuíno precisa orar. Este
meio de graça fora estabelecido
por Deus, a fim de nos confor-
mar mais e mais à sua preciosa e
perfeita vontade. Orar uns pelos
outros é uma prática da solidari-
edade cristã. A reunião de ora-
ções da igreja visa: gratidão a

Deus por suas pródigas e abun-
dantes bênçãos, intercessão em
favor da saúde dos irmãos en-
fermos, súplica pelas bênçãos de
Deus nos trabalhos da 2ª IPT, ora-
ção pela liderança, dentre outros
motivos. Tendo em vista a impor-
tância da prática da oração va-
mos todos participar da reunião
de orações que nesta quarta-fei-
ra será dirigida pela UPA e UMP.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à

casa do Tesouro, para que
haja mantimento em minha
casa; e provai-me nisto, diz
o Senhor dos Exércitos, se eu
não vos abrir as janelas do
céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-
nos fiéis na entrega dos nossos
dízimos e ofertas. Solicitamos a
todos os irmãos que confirmem
seus nomes na lista de dizimis-
tas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio após a Escola Dominical, na
sala do Culto Mirim; Quarta-feira
às 20 horas; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Priscila e Wesdna
Barros; Próximo domingo:
Silvana Pereira e Lilian Lima; MA-
TERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e
noite): Andréia Santana e
Kataryne Araújo; Próximo domin-
go (manhã e noite): Patrícia
Ferreira e Odara Cieslak; Obser-
vação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR,
nos avisem com antecedência,
para que não haja prejuízo no



praticar o “fruto” na vida real.
Essas qualidades de caráter po-
dem verdadeiramente marcar
nossa vida se nos devotarmos a
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Pastoral

Imitar a Cristo é a principal in-
dicação de que, de fato, a pes-
soa é um crente de verdade, ou
seja, alguém que nasceu de
novo. Alguém que morreu para
o pecado e que agora vive para
Deus. Como diz a Escritura Sa-
grada: “E, assim, se alguém
está em Cristo, é nova cria-
tura; as coisas antigas já pas-
saram; eis que se fizeram no-
vas” (2ª Coríntios 5.17). Essa
é uma tarefa para todo cristão,
não apenas para o pastor.

Nossa vocação singular,
como cristãos, é a de andarmos
pelo caminho de Jesus Cristo, o
caminho da verdade e da vida.
Esse caminho requer de nós
muito mais do que a aceitação
da Palavra de Deus. Ele requer
demonstração prática. É preci-
so vivenciar, ou seja, agir e vi-
ver como Ele. Isso não significa
perfeição moral, mas morrer
diariamente para o velho eu.

Imitar a Jesus, como afirma
o teólogo contemporâneo Kevin
J. Vanhoozer, “não significa fin-
gir, com todo esforço possível,
ser algo que a pessoa não é,
mas vivenciá-lO, pois, nossa
vida é uma participação na vida

dEle”. Vale lembrar que Jesus
vivenciou os dramas da vida
humana e deixou para a huma-
nidade, de forma geral, um ex-
traordinário exemplo de como
se deve viver.

Eis um grande, porém possí-
vel, desafio que temos ao lon-
go de nossa peregrinação por
esse mundo: imitarmos Jesus.
Para tanto, é preciso que nos-
sos pensamentos, palavras e
ações se conformem às de Je-
sus Cristo. Talvez pense que
imitar a Cristo seja algo impos-
sível de se fazer. Realmente se-
ria, se o Espírito Santo não agis-
se em nós.

Contudo, a ação do Espírito
Santo em nós, capacita-nos a
vivenciarmos a palavra de Deus,
tendo como fonte e padrão
referencial, a Pessoa e obra do
Senhor Jesus. Estejamos, pois,
certos de que imitar a Cristo,
não é uma opção, mas um im-
perativo na vida de todo cristão
genuíno. Que o Senhor nos aju-
de a parecer, cada vez mais,
com o Seu Filho, nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo.

Imitem a Cristo

Rev. Alexadro Luiz Ramos

Culto de Louvor
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diversas visitas para distribuição
da Santa Ceia aos enfermos.
Rev. Alexandro - Terça-feira,
às 20 horas, Haiane e Neemias;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará” (Sal-
mo 41:3). Irmãos enfermos
pelos quais devemos orar e vi-
sitar: Alessandra, Filha da Dona
Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-
7853), avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Maria
Grippe (3353-5520); dona
Marilene, mãe da Josiane e da
Josilene; dona Marluce, espo-
sa do Sr. Takeo (3526-1268);
dona Sônia, irmã do Sr. Domin-
gos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854);
Fabíola (3435-9834), filha do
Diác. Ataliba; Lília e Sr. Jomar,
respectivamente, irmã e pai da
Drª. Leila; Patrícia Vieira
(3032-5164); Rev. Benon
(3352-1274); Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. Antô-
nio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr.
José Ferreira (3037-9935),
Sr. José Neves, pai da Meire.

“Sede meus imitadores,
como também eu sou de Cristo” (1ª Coríntios 11.1)

ANIVERSÁRIO DA IGREJA
“Cantarei para sempre as

tuas misericórdias, ó Senhor;
os meus lábios proclamarão
a todas as gerações a tua fi-
delidade”, Salmo 89.1. Próxi-
mo final de semana, a nossa
igreja irá completar 54 anos de
organização. Estarão conosco o
Quarteto Gileade. A programa-
ção consta do seguinte: sába-
do, às 19h30, Culto de Louvor,
com a participação de nossas
Congregações. O mensageiro
será o Rev. Júnio César, pastor
da Igreja Presbiteriana de
Planatina. Domingo, às 9 horas,
palestra em Classe Única, pelo
Rev. Ricardo Santana, pastor da
5ª Igreja Presbiteriana de Tagua-
tinga – 5ª IPT, e presidente do
Sínodo de Taguatinga – STG. Às
18h30, Culto Solene. O mensa-
geiro da noite será o Rev. Fábio
Bezerra, pastor da Igreja Pres-
biteriana de Sobradinho. Os Co-
rais e as Equipes de Cânticos
também participarão destes
momentos de gratidão. Foram
impressos 1000 convites para
distribuição. Estão disponíveis
em uma das mesinhas na saída
do Salão Social. Vamos orar, di-
vulgar e participar.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Próxima quinta-feira, às 20

horas, na residência da nossa
irmã, dona Marta Resende, na
QNA 54, Casa 7 – Fone: 3352-
5510 haverá um culto de ação
de graças promovido pela UPH.
Toda a igreja está convidada.

BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado, dia 24, a

partir das 20 horas, sob a

ensino das crianças; c) Culto In-
fantil: Hoje, Culto Infantil, Dirigen-
tes: (3 a 6 anos) Lucas Silva e
Marcos Cerqueira, (7 a 8 anos)
Victória Couto e Beatriz Macha-
do;  Próximo domingo: Dirigen-
tes: (3 a 6 anos) Évila Cavalcan-
te e Déborah Pires, (7 a 8 anos)
Milena Caires e Luísa Neri; d)
Juniores 1: Hoje, no templo com
os pais; Próximo domingo: no
templo com pais;  e) Cantata
de Natal: Iniciamos os ensaios
para a Cantata de Natal. Efetue a
inscrição do seu filho neste do-
mingo na sala do Culto Mirim, e
retire também o CD para ouvi-
rem com seus filhos em casa.
Pedimos a colaboração dos se-
nhores pais para que tragam seus
filhos aos ensaios. Somente par-
ticiparão da Cantata, aqueles que
forem ativos aos ensaios. Have-
rá chamada de controle de pre-
sença das crianças. f) Queridos
Pais: Para o salutar andamento
das aulas e o eficiente aprendiza-
do dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ati-
vidades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Todos os senhores profes-

sores estarão de folga no próxi-
mo domingo, em decorrência de
palestra em Classe Única, pelo
Presidente do Sínodo de Tagua-
tinga, Rev. Ricardo Santana. Ce-
lebrações do aniversário da 2ª IPT.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 25/09. Classes de Adultos:

Classes I, II, III e IV – Perguntas
80-82, Breve Catecismo: Déci-
mo Mandamento; Classe dos
Jovens, Lição 6; Classe de Ado-
lescentes, Lição nº 11; Catecú-
menos, Lição 5.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Pró-

ximo domingo: Rev. Fábio.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo; Próximo

Domingo: Presb. Pedro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Pró-

ximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Ânge-
lo e Leonardo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e

Carol; Próximo domingo:
Noraci e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo, An-

derson, Emanoel, Antônio B. e
Wanderlúcio; Próxima sema-
na: Moisés C., João, William,
Moisés F. e Ataliba.

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Eliana.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 20 horas: Eliane, Thiago
e Daniel; Quinta-feira, à tarde,

temática: prática do perdão na
convivência conjugal, haverá
o último Bate-Papo de Casais.
Durante o Bate-Papo ocorrerá
uma programação direcionada
para as crianças, no templo de
nossa igreja. Ainda não há uma
residência para o Bate-Papo. Os
casais interessados em ceder o
espaço, favor procurar os mem-
bros da Equipe de Casais.

GRUPO FIOS DE PRATA
Próxima sexta-feira, às 16

horas, haverá um trabalho es-
pecial do Grupo Fios de Prata na
residência da dona Cilda, na QNF
23, Casa 38 – Taguatinga Nor-
te. A Kombi sairá da porta do
templo, pontualmente, às
15h30.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, A Vida Frutí-

fera, Jerry Bridges trabalha para
responder: Como podemos ves-
tir os trajes da graça? Quando
nos tornamos sinceros seguido-
res de Cristo, desejamos ter vi-
das de amor, alegria e livres de
ansiedade. Ainda que amar nos-
sos inimigos pareça algo impos-
sível. Até mesmo ser pacientes
com nosso família muitas vezes
é difícil. Como podemos
nobremente vestir os trajes da
graça quando estamos tão ocu-
pados lutando com nossos ve-
lhos padrões de comportamen-
to? Bridges explora os nove as-
pectos do “fruto do Espírito” des-
critos em Gálatas 5.22-23:
amor, alegria, paz, longanimida-
de, benignidade, bondade, fideli-
dade, mansidão, e domínio pró-
prio. Ele esclarece o processo de
cultivo nos mostrando como



Pastoral

Imitar a Cristo é a principal in-
dicação de que, de fato, a pes-
soa é um crente de verdade, ou
seja, alguém que nasceu de
novo. Alguém que morreu para
o pecado e que agora vive para
Deus. Como diz a Escritura Sa-
grada: “E, assim, se alguém
está em Cristo, é nova cria-
tura; as coisas antigas já pas-
saram; eis que se fizeram no-
vas” (2ª Coríntios 5.17). Essa
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pelo caminho de Jesus Cristo, o
caminho da verdade e da vida.
Esse caminho requer de nós
muito mais do que a aceitação
da Palavra de Deus. Ele requer
demonstração prática. É preci-
so vivenciar, ou seja, agir e vi-
ver como Ele. Isso não significa
perfeição moral, mas morrer
diariamente para o velho eu.

Imitar a Jesus, como afirma
o teólogo contemporâneo Kevin
J. Vanhoozer, “não significa fin-
gir, com todo esforço possível,
ser algo que a pessoa não é,
mas vivenciá-lO, pois, nossa
vida é uma participação na vida

dEle”. Vale lembrar que Jesus
vivenciou os dramas da vida
humana e deixou para a huma-
nidade, de forma geral, um ex-
traordinário exemplo de como
se deve viver.

Eis um grande, porém possí-
vel, desafio que temos ao lon-
go de nossa peregrinação por
esse mundo: imitarmos Jesus.
Para tanto, é preciso que nos-
sos pensamentos, palavras e
ações se conformem às de Je-
sus Cristo. Talvez pense que
imitar a Cristo seja algo impos-
sível de se fazer. Realmente se-
ria, se o Espírito Santo não agis-
se em nós.

Contudo, a ação do Espírito
Santo em nós, capacita-nos a
vivenciarmos a palavra de Deus,
tendo como fonte e padrão
referencial, a Pessoa e obra do
Senhor Jesus. Estejamos, pois,
certos de que imitar a Cristo,
não é uma opção, mas um im-
perativo na vida de todo cristão
genuíno. Que o Senhor nos aju-
de a parecer, cada vez mais,
com o Seu Filho, nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo.

Imitem a Cristo

Rev. Alexadro Luiz Ramos

Culto de Louvor
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14/09 Gabriel Fontenele Vasconcelos ...............................................98302-2868
14/09 Guilherme Antonio Essado .....................................................99696-5969
15/09 Rozadália Andrade Ramos .....................................................99604-7033
15/09 Laila Santanna de Oliveira .....................................................98100-0016
16/09 Gabriela Cavalcante de Sousa ...............................................99970-7101
18/09 Ana Clara Dantas Rosendo Eler Viana..................................... 3034-0225

diversas visitas para distribuição
da Santa Ceia aos enfermos.
Rev. Alexandro - Terça-feira,
às 20 horas, Haiane e Neemias;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará” (Sal-
mo 41:3). Irmãos enfermos
pelos quais devemos orar e vi-
sitar: Alessandra, Filha da Dona
Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-
7853), avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Maria
Grippe (3353-5520); dona
Marilene, mãe da Josiane e da
Josilene; dona Marluce, espo-
sa do Sr. Takeo (3526-1268);
dona Sônia, irmã do Sr. Domin-
gos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854);
Fabíola (3435-9834), filha do
Diác. Ataliba; Lília e Sr. Jomar,
respectivamente, irmã e pai da
Drª. Leila; Patrícia Vieira
(3032-5164); Rev. Benon
(3352-1274); Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. Antô-
nio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr.
José Ferreira (3037-9935),
Sr. José Neves, pai da Meire.

“Sede meus imitadores,
como também eu sou de Cristo” (1ª Coríntios 11.1)


