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Pastoral

As tribulações provam a fé do
crente. As lutas pelas quais pas-
samos servem como uma manei-
ra de provar a fé. De fato cris-
tãos, ao longo da história tive-
ram sua fé provada pelo fogo das
lutas, perseguições e infortúnios
de toda espécie. Essa grande ver-
dade está registrada em Hebreus
11:32-40, entre outros, textos
das Sagradas Escrituras.

Na visão do apóstolo Tiago, o
resultado imediato das provações,
na vida do cristão autêntico, é que
ela produz perseverança. Tiago
mostra-nos que aquele que su-
porta com fé as provações desen-
volve essa característica de extre-
ma importância, perseverança.

A palavra perseverança como
Tiago a emprega transmiti-nos a
ideia de: Persistência heroica, fir-
meza e força estável. No entan-
to, tal firmeza, só é possível uma
vez que a fé provada é aprovada.
E a fé aprovada é aquela que su-
pera as adversidades da vida.

A palavra provar nesse
versículo equivale a um teste e faz
um paralelo com 1ª Pedro 1:7:
“para que, uma vez confirma-
do o valor da vossa fé, muito
mais preciosa do que o ouro
perecível, mesmo apurado por
fogo, redunde em louvor, gló-
ria e honra na revelação de
Jesus Cristo”.

Portanto, a estabilidade espi-
ritual é algo crescente na vida do
crente. Na medida em que, por
meio da fé, vai vencendo as tri-
bulações que lhe sobrevêem, fir-
ma-se cada vez mais na sua fé
em Cristo Jesus.

O Rev. Tomas Watson (1620-
1686), grande pregador do século
XVII, fez a seguinte afirmação so-
bre a firmeza cristã: “Caso você não
seja firme na fé, nunca crescerá.
Somos ordenados a crescer [...].
Contudo, se não estamos firmados,
não há crescimento: a planta que
é constantemente transplantada,
nunca cresce. Quem não é firme
não pode crescer na piedade, como
um osso do corpo não pode cres-
cer se estiver fora da junta”.

Aqueles que são firmados na
fé não se entregam diante das ad-
versidades, não a abandonam
quando são perseguidos e nem
tampouco retrocedem por causa
das intempéries dessa vida; pelo
contrário, eles tornam-se cada vez
mais firmes, pois, consideram
aquilo que é melhor.

Que o Senhor nos ajude, por
meio do Espírito Santo e pela apli-
cação de Sua Palavra em nossos
corações, a permanecermos fir-
mes e inabaláveis na fé que nu-
trimos nEle.

A firmeza na fé

Rev. Alexandro Luiz Ramos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 5:1-12
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 6:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Jorge

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Isaías 57:15-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
16/10 Neemias Francisco Santos ................................................... 98615-5197
17/10 Gabriel Cirilo Cieslak ............................................................. 3585-6209
18/10 Janivaldo Souza de Oliveira ................................................. 98415-1444
18/10 Petrus A. da C. Carvalho ....................................................... 3333-0145
19/10 Cardeth Amorim da Cunha .................................................. 98141-3353
20/10 Otamir Tomaz Ferreira Junior ................................................................
21/10 Maria das Dores Santos Grippe............................................ 99691-6032
21/10 Gabriella Gonçalves Bezerra ................................................. 3042-2469

Próxima semana: Anderson,
Natan, Moisés F., Wanderlúcio e
J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Conceni;

Próximo domingo: Joselina e
Gilvânia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais deve-
mos orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene; Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alenir, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. An-
derson; dona Maria Grippe (3353-
5520); dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo (3526-
1268); dona Sônia, irmã do Sr. Do-
mingos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854); Lília e Sr.
Jomar, respectivamente, irmã e pai
da Drª. Leila; Patrícia Vieira (3032-
5164); Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Clauden-
nes; Sr. Antônio Gomes, pai da
Hélia, Sr. José Antônio, pai da Jane;
Sr. José Ferreira (3037-9935).

“Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez
confirmada, produz perseverança” (Tiago 1:3)
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OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é

o dia designado para a participa-
ção individual de cada irmão des-
ta igreja no importante, necessá-
rio e gratificante ministério missi-
onário. Vamos todos, com alegria
e entusiasmo, participar de tão útil
ministério.

CULTO DO BEBÊ
Próxima quarta-feira, às 20 ho-

ras, haverá o “Culto do Bebê” em
gratidão ao nosso bondoso Deus
pelas suas heranças em nossa igre-
ja. Solicitamos às mães dos bebês
nascidos no período de novembro
de 2015 a outubro de 2016 que pro-
curem, até hoje depois do culto à
noite, as irmãs Lígia e/ou Cila para
inscrição com vistas ao recebimen-
to da Bíblia do bebê.

JANTAR DE CASAIS
O último Jantar de Casais deste

ano será próximo sábado, às 19h30,
no Restaurante Fogo do Galpão, na
SHA, Conjunto 6, Chácara 21 –
Águas Claras-DF (sistema de rodí-
zio de galetos, carnes, massas, su-
cos e refrigerantes à vontade). As
inscrições estão encerradas. Haverá
momento de reflexão nas Escri-
turas e sociabilização.

11º FÓRUM SOCIAL – STG
Próximo sábado, das 9h30 às 12

horas, em nosso templo, haverá o
11º Fórum Social do Sínodo de
Taguatinga, sob o tema: O
Diácono e as Leis de Filantropia. O
preletor será o Diác. José Mário, da
Igreja Presbiteriana Esperança. Toda
a nossa Junta Diaconal está
convocada.

Efetue a inscrição do seu filho
neste domingo na sala do Culto
Mirim, e retire também o CD para
ouvirem em casa. Pedimos a co-
laboração dos senhores pais para
que desloquem seus filhos aos en-
saios. Somente participarão da
Cantata, aqueles que forem as-
síduos aos ensaios. Haverá cha-
mada de controle de presença das
crianças; f) Acampamento UCP:
Vem aí o nosso tão esperado
acampamento da UCP, para crian-
ças de 5 a 11 anos, sob o tema:
O Segredo dos guardiões. Será
nos dias 28, 29 e 30 de outubro,
na Chácara:  Barra do Dia
(www.barradodia.com.br). As ins-
crições estão abertas, pelo valor
de R$ 60,00. Preencha a inscri-
ção e faça o pagamento com a
Cláudia Soares após a Escola Do-
minical ou o Culto; g) Equipe
Acampamento UCP: HOJE, reu-
nião após a Escola Dominical na
sala do Conselho com o Presb
Sandro; h) Camiseta do Perfei-
to Louvor: O pagamento da ca-
miseta poderá ser feito para a
Cláudia Soares. O valor é R$
20,00 por corista;  i) Queridos
Pais: Para o salutar andamento
das aulas e o eficiente aprendi-
zado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ati-
vidades do Ministério da Infân-
cia. 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 23/10: Classe I – Rev.

32ª CONFERÊNCIA FIEL
A partir de amanhã até a pró-

xima sexta-feira, em Águas de
Lindóia-SP, irá ocorrer a 32ª Con-
ferência Fiel  sob o tema:
Edificando Igrejas Saudáveis, com
os mais renomados preletores na-
cionais e internacionais. O Rev.
Jefferson participará da Conferên-
cia, razão pela qual estará ausen-
te do campo da 2ª IPT, na próxima
semana.

GRATIDÃO
“Quando o Senhor restaurou

a sorte de Sião, ficamos como
quem sonha... Quem sai andan-
do e chorando, enquanto se-
meia, voltará com júbilo trazen-
do os seus feixes” (Salmo 126:1
e 6). A irmã, dona Márcia Amorim,
agradece as orações da igreja em
favor da restauração da saúde de
seu neto, Bernardo Amariz, subme-
tido ao tratamento de câncer. A
nossa irmã louva a Deus pelo mila-
gre da cura em seu netinho.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de uma filhi-

nha almejada e querida, nasceu no
dia 29 de setembro, a Letícia, filha
do casal, André e Raquel. À família,
os nossos cumprimentos. “Heran-
ça do Senhor são os filhos” (Sal-
mo 127:3).

NOVOS MEMBROS
“E, assim, habite Cristo em

vosso coração, pela fé, estan-
do vós arraigados e alicerçados
em amor” (Efésios 3:17). Em sua
última reunião, o Conselho, rece-
beu como membros de nossa igre-
ja o casal, Auber Antônio Monteiro

Alexandro; Classe II – Wesley;
Classe III – Presb. Kleber; Clas-
se IV – Presb. Cícero; Classe de
Jovens – Fabrício; Adolescentes
– Vanessa; Catecúmenos –
Sônia.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

23/10. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 94-97,
Breve Catecismo: Batismo e Ceia do
Senhor; Classe dos Jovens, Lição
10; Classe de Adolescentes, Lição
2; Catecúmenos, Lição 8.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Emanoel; Próximo

domingo: Presb. Lusérgio.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác. Ân-

gelo; Próximo domingo: Diác. Jú-
lio e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e

Mariinha; Próximo domingo: Fer-
nando e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Jorge, William,

Antônio B., Robson e Tiago;



e Mayla Barreto Sathler Monteiro
e seu filhinho Nícolas Barreto
Sathler Monteiro e o jovem
Wellington da Silva. A estes ama-
dos irmãos as nossas boas vindas
seguidas de súplicas a Deus, a fim
de que a igreja seja uma bênção
na vida cristã deles e eles sejam
uma bênção na igreja.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará

na 3ª Congregação em Águas Lin-
das-GO, assistindo pastoralmente
àqueles irmãos.

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

Eliza está participando de um En-
contro de UCPs na cidade de Pau
Brasil-BA, a convite do Presbitério
Sul da Bahia – PSBA. Amanhã mi-
nistrará treinamento para os pro-
fessores da Escola Dominical do
Presbitério. Retornará às suas ati-
vidades na quarta-feira.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Maridos: Perseguindo a

Excelência, pela Editora Nutra,
Lou Priolo discorre que não é
incomum encontrar no contexto
da igreja, maridos que reduzem seu
papel dentro do lar ao de prove-
dor financeiro. Muitos desses não
se veem como pastores de seus
filhos nem como líderes amorosos
de suas esposas. Para esses, con-
duzir o lar no temor do Senhor,
não raro, limita-se a frequentar
regularmente a igreja com a famí-
lia e observar alguns princípios.
Este livro possui profundidade bí-
blica, expondo em cada capítulo,
de maneira clara, verdades para

os maridos extraídas das Escritu-
ras, a fim de contribuir para que
estes sejam aperfeiçoados em sua
tarefa. Este obra é uma contri-
buição para os casamentos no
contexto da igreja evangélica bra-
sileira, uma vez que oferecerá aos
maridos um modelo bíblico a ser
perseguido, ou seja, um padrão de
excelência, e apontará as manei-
ras de alcançá-lo.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 135: Quais são os

deveres exigidos no sexto manda-
mento? Resposta: Os deveres exi-
gidos no sexto mandamento são
todo empenho cuidadoso e todos
os esforços legítimos para a pre-
servação de nossa vida e a de ou-
tros, resistindo a todos os pensa-
mentos e propósitos, subjugando
todas as paixões, e evitando to-
das as ocasiões, tentações e prá-
ticas que tendem a tirar injusta-
mente a vida de alguém; por meio
de justa defesa dela contra a vio-
lência; por paciência em suportar
a mão de Deus; sossego mental,
alegria de espírito e uso sóbrio da
comida, bebida, remédios, sono,
trabalho e recreios; por pensamen-
tos caridosos, amor, compaixão,
mansidão, benignidade, bondade,
comportamento e palavras pacífi-
cos, brandos e corteses; a longa-
nimidade e prontidão para se re-
conciliar, suportando pacientemen-
te e perdoando as injúrias, dando
bem por mal, confortando e so-
correndo os aflitos, e protegendo
e defendendo o inocente. Refe-
rências: Gênesis 37:21-22; Deu-
teronômio 22:8; 1º Samuel 14:45;
1º Reis 21:9-10; Jeremias 26:15-

16; Salmo 37:8-11; Isaías 38:21;
Zacarias 7:9; Mateus 4:6-7; Mar-
cos 6:31; Lucas 10:33-34; Roma-
nos 12:18-21; Efésios 4:26; 1ª Ti-
móteo 4:8; 1ª Pedro 2:20; 1ª Tes-
salonicenses 5:14; 2ª Tessaloni-
censes 3:10-12; Hebreus 12:5 e
Tiago 3:17.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Va-
mos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em uma das mesinhas
na saída do nosso templo. Disque
paz, 3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e contem-
porâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.

ESTUDO BÍBLICO
Em decorrência do culto de ação

de graças pelos bebês que nasce-
ram este ano, a sequência da série
de estudos, A Fé Que Agrada A
Deus não será ministrada na próxi-
ma quarta-feira. O mensageiro será
o Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Em virtude do culto de ação

de graças pelos bebês que nas-
ceram este ano, não haverá reu-
nião de orações próxima quarta-
feira. A liturgia será conduzida pela
irmã dona Cila, a partir das 20
horas.

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 dizimistas fixada no mu-
ral 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: BERÇÁ-
RIO – Hoje: Priscila e Wesdna Bar-
ros; Próximo domingo: Noraci
Bastos e Karine Matos; MATER-
NAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite):
Andréia Santana e Kataryne Ara-
újo; Próximo domingo (manhã e
noite): Patrícia Ferreira e Odara
Cieslak. Observação: Queridos
professores, se por algum motivo
não puderem cumprir a escala,
POR FAVOR, nos avisem com an-
tecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças;
c) Culto Infantil: Hoje, Dirigen-
tes: (3 a 6 anos) Lucas Silva e
Lilian Cerqueira, (7 a 8 anos)
Victória Couto e Beatriz Macha-
do; Próximo domingo, Dirigentes:
(3 a 6 anos) Milena Caires e Luisa
Neri, (7 a 8 anos) Évila Caval-
cante e Marcos Cerqueira; d)
Juniores I: Hoje e próximo do-
mingo no templo com os pais; e)
Cantata de Natal: Iniciamos os
ensaios para a Cantata de Natal.
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Pastoral

As tribulações provam a fé do
crente. As lutas pelas quais pas-
samos servem como uma manei-
ra de provar a fé. De fato cris-
tãos, ao longo da história tive-
ram sua fé provada pelo fogo das
lutas, perseguições e infortúnios
de toda espécie. Essa grande ver-
dade está registrada em Hebreus
11:32-40, entre outros, textos
das Sagradas Escrituras.

Na visão do apóstolo Tiago, o
resultado imediato das provações,
na vida do cristão autêntico, é que
ela produz perseverança. Tiago
mostra-nos que aquele que su-
porta com fé as provações desen-
volve essa característica de extre-
ma importância, perseverança.

A palavra perseverança como
Tiago a emprega transmiti-nos a
ideia de: Persistência heroica, fir-
meza e força estável. No entan-
to, tal firmeza, só é possível uma
vez que a fé provada é aprovada.
E a fé aprovada é aquela que su-
pera as adversidades da vida.

A palavra provar nesse
versículo equivale a um teste e faz
um paralelo com 1ª Pedro 1:7:
“para que, uma vez confirma-
do o valor da vossa fé, muito
mais preciosa do que o ouro
perecível, mesmo apurado por
fogo, redunde em louvor, gló-
ria e honra na revelação de
Jesus Cristo”.

Portanto, a estabilidade espi-
ritual é algo crescente na vida do
crente. Na medida em que, por
meio da fé, vai vencendo as tri-
bulações que lhe sobrevêem, fir-
ma-se cada vez mais na sua fé
em Cristo Jesus.

O Rev. Tomas Watson (1620-
1686), grande pregador do século
XVII, fez a seguinte afirmação so-
bre a firmeza cristã: “Caso você não
seja firme na fé, nunca crescerá.
Somos ordenados a crescer [...].
Contudo, se não estamos firmados,
não há crescimento: a planta que
é constantemente transplantada,
nunca cresce. Quem não é firme
não pode crescer na piedade, como
um osso do corpo não pode cres-
cer se estiver fora da junta”.

Aqueles que são firmados na
fé não se entregam diante das ad-
versidades, não a abandonam
quando são perseguidos e nem
tampouco retrocedem por causa
das intempéries dessa vida; pelo
contrário, eles tornam-se cada vez
mais firmes, pois, consideram
aquilo que é melhor.

Que o Senhor nos ajude, por
meio do Espírito Santo e pela apli-
cação de Sua Palavra em nossos
corações, a permanecermos fir-
mes e inabaláveis na fé que nu-
trimos nEle.

A firmeza na fé

Rev. Alexandro Luiz Ramos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 5:1-12
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 6:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Jorge

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Isaías 57:15-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
16/10 Neemias Francisco Santos ................................................... 98615-5197
17/10 Gabriel Cirilo Cieslak ............................................................. 3585-6209
18/10 Janivaldo Souza de Oliveira ................................................. 98415-1444
18/10 Petrus A. da C. Carvalho ....................................................... 3333-0145
19/10 Cardeth Amorim da Cunha .................................................. 98141-3353
20/10 Otamir Tomaz Ferreira Junior ................................................................
21/10 Maria das Dores Santos Grippe............................................ 99691-6032
21/10 Gabriella Gonçalves Bezerra ................................................. 3042-2469

Próxima semana: Anderson,
Natan, Moisés F., Wanderlúcio e
J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Conceni;

Próximo domingo: Joselina e
Gilvânia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais deve-
mos orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene; Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alenir, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. An-
derson; dona Maria Grippe (3353-
5520); dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo (3526-
1268); dona Sônia, irmã do Sr. Do-
mingos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854); Lília e Sr.
Jomar, respectivamente, irmã e pai
da Drª. Leila; Patrícia Vieira (3032-
5164); Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Clauden-
nes; Sr. Antônio Gomes, pai da
Hélia, Sr. José Antônio, pai da Jane;
Sr. José Ferreira (3037-9935).

“Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez
confirmada, produz perseverança” (Tiago 1:3)

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

o dia designado para a participa-
ção individual de cada irmão des-
ta igreja no importante, necessá-
rio e gratificante ministério missi-
onário. Vamos todos, com alegria
e entusiasmo, participar de tão útil
ministério.

CULTO DO BEBÊ
Próxima quarta-feira, às 20 ho-

ras, haverá o “Culto do Bebê” em
gratidão ao nosso bondoso Deus
pelas suas heranças em nossa igre-
ja. Solicitamos às mães dos bebês
nascidos no período de novembro
de 2015 a outubro de 2016 que pro-
curem, até hoje depois do culto à
noite, as irmãs Lígia e/ou Cila para
inscrição com vistas ao recebimen-
to da Bíblia do bebê.

JANTAR DE CASAIS
O último Jantar de Casais deste

ano será próximo sábado, às 19h30,
no Restaurante Fogo do Galpão, na
SHA, Conjunto 6, Chácara 21 –
Águas Claras-DF (sistema de rodí-
zio de galetos, carnes, massas, su-
cos e refrigerantes à vontade). As
inscrições estão encerradas. Haverá
momento de reflexão nas Escri-
turas e sociabilização.

11º FÓRUM SOCIAL – STG
Próximo sábado, das 9h30 às 12

horas, em nosso templo, haverá o
11º Fórum Social do Sínodo de
Taguatinga, sob o tema: O
Diácono e as Leis de Filantropia. O
preletor será o Diác. José Mário, da
Igreja Presbiteriana Esperança. Toda
a nossa Junta Diaconal está
convocada.

Efetue a inscrição do seu filho
neste domingo na sala do Culto
Mirim, e retire também o CD para
ouvirem em casa. Pedimos a co-
laboração dos senhores pais para
que desloquem seus filhos aos en-
saios. Somente participarão da
Cantata, aqueles que forem as-
síduos aos ensaios. Haverá cha-
mada de controle de presença das
crianças; f) Acampamento UCP:
Vem aí o nosso tão esperado
acampamento da UCP, para crian-
ças de 5 a 11 anos, sob o tema:
O Segredo dos guardiões. Será
nos dias 28, 29 e 30 de outubro,
na Chácara:  Barra do Dia
(www.barradodia.com.br). As ins-
crições estão abertas, pelo valor
de R$ 60,00. Preencha a inscri-
ção e faça o pagamento com a
Cláudia Soares após a Escola Do-
minical ou o Culto; g) Equipe
Acampamento UCP: HOJE, reu-
nião após a Escola Dominical na
sala do Conselho com o Presb
Sandro; h) Camiseta do Perfei-
to Louvor: O pagamento da ca-
miseta poderá ser feito para a
Cláudia Soares. O valor é R$
20,00 por corista;  i) Queridos
Pais: Para o salutar andamento
das aulas e o eficiente aprendi-
zado dos pequeninos é muito im-
portante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ati-
vidades do Ministério da Infân-
cia. 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 23/10: Classe I – Rev.

32ª CONFERÊNCIA FIEL
A partir de amanhã até a pró-

xima sexta-feira, em Águas de
Lindóia-SP, irá ocorrer a 32ª Con-
ferência Fiel  sob o tema:
Edificando Igrejas Saudáveis, com
os mais renomados preletores na-
cionais e internacionais. O Rev.
Jefferson participará da Conferên-
cia, razão pela qual estará ausen-
te do campo da 2ª IPT, na próxima
semana.

GRATIDÃO
“Quando o Senhor restaurou

a sorte de Sião, ficamos como
quem sonha... Quem sai andan-
do e chorando, enquanto se-
meia, voltará com júbilo trazen-
do os seus feixes” (Salmo 126:1
e 6). A irmã, dona Márcia Amorim,
agradece as orações da igreja em
favor da restauração da saúde de
seu neto, Bernardo Amariz, subme-
tido ao tratamento de câncer. A
nossa irmã louva a Deus pelo mila-
gre da cura em seu netinho.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de uma filhi-

nha almejada e querida, nasceu no
dia 29 de setembro, a Letícia, filha
do casal, André e Raquel. À família,
os nossos cumprimentos. “Heran-
ça do Senhor são os filhos” (Sal-
mo 127:3).

NOVOS MEMBROS
“E, assim, habite Cristo em

vosso coração, pela fé, estan-
do vós arraigados e alicerçados
em amor” (Efésios 3:17). Em sua
última reunião, o Conselho, rece-
beu como membros de nossa igre-
ja o casal, Auber Antônio Monteiro

Alexandro; Classe II – Wesley;
Classe III – Presb. Kleber; Clas-
se IV – Presb. Cícero; Classe de
Jovens – Fabrício; Adolescentes
– Vanessa; Catecúmenos –
Sônia.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

23/10. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 94-97,
Breve Catecismo: Batismo e Ceia do
Senhor; Classe dos Jovens, Lição
10; Classe de Adolescentes, Lição
2; Catecúmenos, Lição 8.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo

domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Emanoel; Próximo

domingo: Presb. Lusérgio.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác. Ân-

gelo; Próximo domingo: Diác. Jú-
lio e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e

Mariinha; Próximo domingo: Fer-
nando e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Jorge, William,

Antônio B., Robson e Tiago;
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aquilo que é melhor.

Que o Senhor nos ajude, por
meio do Espírito Santo e pela apli-
cação de Sua Palavra em nossos
corações, a permanecermos fir-
mes e inabaláveis na fé que nu-
trimos nEle.

A firmeza na fé

Rev. Alexandro Luiz Ramos

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 5:1-12
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 6:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Jorge

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Isaías 57:15-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
16/10 Neemias Francisco Santos ................................................... 98615-5197
17/10 Gabriel Cirilo Cieslak ............................................................. 3585-6209
18/10 Janivaldo Souza de Oliveira ................................................. 98415-1444
18/10 Petrus A. da C. Carvalho ....................................................... 3333-0145
19/10 Cardeth Amorim da Cunha .................................................. 98141-3353
20/10 Otamir Tomaz Ferreira Junior ................................................................
21/10 Maria das Dores Santos Grippe............................................ 99691-6032
21/10 Gabriella Gonçalves Bezerra ................................................. 3042-2469

Próxima semana: Anderson,
Natan, Moisés F., Wanderlúcio e
J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Conceni;

Próximo domingo: Joselina e
Gilvânia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais deve-
mos orar e visitar: Alessandra, Fi-
lha da Dona Marilene; Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alenir, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Al-
ceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. An-
derson; dona Maria Grippe (3353-
5520); dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo (3526-
1268); dona Sônia, irmã do Sr. Do-
mingos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854); Lília e Sr.
Jomar, respectivamente, irmã e pai
da Drª. Leila; Patrícia Vieira (3032-
5164); Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Clauden-
nes; Sr. Antônio Gomes, pai da
Hélia, Sr. José Antônio, pai da Jane;
Sr. José Ferreira (3037-9935).

“Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez
confirmada, produz perseverança” (Tiago 1:3)


