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Pastoral

Indiscutivelmente um dos pri-
vilégios da nossa jornada cristã
por este mundo é servir ao Se-
nhor. Ser chamado e
instrumentalizado por Deus para
trabalhar em Sua obra é bênção.
Servir está intimamente relaciona-
do à nossa identidade e atual con-
dição como cristãos. Todo crente
foi chamado para servir a Deus
de alguma forma. Se não sirvo a
Deus, devo questionar se real-
mente fui alcançado pela Reden-
ção. A Escritura retrata a igreja
organicamente, de tal modo que
todos os seus membros têm uma
função e, estão ligados ao cabe-
ça, Cristo Jesus.

Vamos destacar algumas ati-
tudes do servo do Senhor.

A primeira é a obediência,
custe o que custar, até as últi-
mas consequências. O servo no
mundo antigo estava inteiramen-
te voltado a cumprir rigorosa e
primordialmente as tarefas que
seu senhor designasse. A obedi-
ência ao seu senhor estava acima
até mesmo de suas necessidades
mais básicas como alimentação e
descanso adequados. Quando
pensamos em obediência temos
em vista a sujeição inquestioná-
vel a Palavra e vontade de Deus.
A obediência do servo do
Altíssimo está acima de suas dú-
vidas, temores, aflições, dramas,

questionamentos, vontade e prio-
ridades pessoais.

A segunda característica do
servo do Senhor é a dedicação
na missão. O serviço não deve
ser feito com má vontade ou com
mero senso pesaroso de obriga-
ção. Precisamos servir a Deus de
todo o nosso coração: “ameis o
SENHOR, vosso Deus, andeis em
todos os seus caminhos, guardeis
os seus mandamentos, e vos
achegueis a ele, e o sirvais de
todo o vosso coração e de toda
a vossa alma” (Josué 22:5b).
Não apenas ações e palavras, mas
a completude de nosso ser na
obra do Todo-Poderoso.

A terceira marca do servo do
Senhor é a alegria em trabalhar
para o progresso da causa de
Cristo. A alegria é um estado pe-
culiar ao povo de Deus. “A alegria
do Senhor é a nossa força” (Nee-
mias 8:10b). Servir ao Senhor com
alegria traz contentamento ao co-
ração e contagia as pessoas ao re-
dor com ânimo renovado.

Neste dia, decisões importan-
tes e necessárias ocorrerão nos
plenários das Sociedades Inter-
nas. Haverá eleição para as dire-
torias do próximo ano. Que Deus
renove as forças de nossa igreja
em Sua obra.

Privilégio de servir ao Senhor

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 97:1
b) Hino Congregacional nº 64
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 96:1-13
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

2º Crônicas 6:39
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. Ângelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 17-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Hino Congregacional nº 108

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

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

POSLÚDIO

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e Marta;

Próximo domingo: Fernando e Hélia.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Emanoel,

Claudennes, Douglas e Moisés C.;
Próxima semana: Jorge, Antônio B.,
Robson, Tiago e William.

CHAZINHO
Hoje: Marta e Joana; Próximo

domingo: Tânia e Antônia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Juliana e Carlos; Sexta-
feira, às 20h30, Oziel e Graziele.

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: Alessandra, Filha da Dona
Marilene; Bernardo, neto da dona
Márcia Amorim; Diác. Sr. Manoel, pai
do Presb. Natanael; dona Alenyr,
mãe do Allysson; dona Arsolina, es-
posa do Sr. Alceu; 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,
esposa do Sr. Takeo (3526-1268);
dona Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha; dona Wylliene
(3536-7854); Lília e Sr. Jomar, res-
pectivamente, irmã e pai da Drª. Leila;
Patrícia Vieira (3032-5164); Rev.
Benon (3352-1274); Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. Antônio
Gomes, pai da Hélia, Sr. José Antô-
nio, pai da Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).

Aniversariantes da Semana
06/11 Raquel Gonçalves dos Santos .............................................. 98117-4300
07/11 Cleusa Miguel Manso Marques ................................................ 34913641
09/11 Norberta Leite da Silva .............................................. QNG 37 – Casa 27
09/11 Gabrielle Ribeiro Couto ......................................................... 3374-9887
10/11 Thiago Alves de Sales ......................................................... 98501-1481
11/11 Lucas Vidal Cardoso .............................................................. 3357-2134

“Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e
com fidelidade” (Josué 24:14)
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PLENÁRIAS DE ELEIÇÔES
Hoje, os plenários de nossas So-

ciedades Internas reunir-se-ão para
eleger e/ou reeleger a diretoria para
o ano eclesiástico de 2017. Entre os
grandes privilégios da vida cristã des-
taca-se o servir ao Senhor. O Conse-
lho da 2ª IPT, em 2002, estabeleceu
os requisitos essenciais para ocupar
cargos e postos de trabalho nesta
igreja, como segue: 1) Ser membro
comungante dela (exceto para a dire-
toria da UCP); 2) Aceitar as doutrinas
e normas da igreja; 3) Frequentar com
assiduidade os trabalhos regulares,
especialmente os dominicais; 4) Ser
dizimista fiel e pontual; 5) Dar bom
testemunho dentro e fora da igreja;
6) Enfim, aceitar a Bíblia como única e
infalível regra de fé e prática. Os no-
mes dos candidatos eleitos deverão
ser encaminhados ao Conselho, me-
diante formulário fornecido pela secre-
tária da igreja, a irmã Patrícia.

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
observado em sua Igreja até ao fim do
mundo, para ser uma lembrança per-
pétua do seu sacrifício que em sua
morte ele fez de si mesmo; para selar,
aos verdadeiros crentes, todos os be-
nefícios provenientes desse sacrifício
para o seu nutrimento espiritual e cres-
cimento nele, e seu compromisso de
cumprir todos os seus deveres para
com ele; e ser um vínculo e penhor de
sua comunhão com ele e uns com os
outros, como membros de seu corpo
místico”. Hoje, no culto, haverá a mi-
nistração da Santa Ceia do Senhor.
Portanto, com devoção e consagra-
ção vamos nos preparar para estes
momentos edificantes.

2ª CONFERÊNCIA REFORMADA 2ª IPT
Próximo sábado e domingo, rece-

beremos em nossa igreja o Prof.
Adauto Lourenço que, ministrará um

bênção sem medida” (Malaquias
3:10). Mantenhamo-nos fiéis na en-
trega dos nossos dízimos e ofertas.
Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista de di-
zimistas fixada no mural do Salão So-
cial, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, haverá

ensaio após, a Escola Dominical ,na sala
do Culto Mirim e Quarta-feira, às 20
horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Silvana Pereira e Lílian Lima; Próximo
domingo: Priscila e Wesdna Barros ;
MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite):
Patrícia Ferreira e Odara Cieslak; Próxi-
mo domingo (manhã e noite): Andréia
Santana e Kataryne Araújo. Observa-
ção: Queridos professores, se por al-
gum motivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR, nos avisem com ante-
cedência, para que não haja prejuízo
no ensino das crianças; c) Culto Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos, na
sala do Culto Mirim, dirigente respon-
sável: Ev. Ana Eliza; Próximo domingo,
Culto Infantil. Dirigentes: (3 a 6 anos)
Milena Caires e Luisa Neri, (7 a 8 anos)
Évila Cavalcante e Marcos Cerqueira; d)
Juniores I: Hoje, aula após o momento
de cânticos na sala do Culto Mirim; Pró-
ximo domingo: no templo com os pais;
e) Cantata de Natal: Pedimos a cola-
boração dos senhores pais para que
desloquem seus filhos aos ensaios. So-
mente participarão da Cantata, aque-
les que forem assíduos. Haverá chama-
da de controle de presença das crian-
ças; f) Camiseta do Perfeito Louvor:
O pagamento da camiseta poderá ser
feito com a Cláudia Soares. O valor será
de R$ 20,00 por corista; g) Equipe
Cantata de Natal: Hoje, após o culto,
na sala do Culto Mirim, haverá reunião
com a equipe responsável pela Cantata
de Natal do Perfeito Louvor: Silvana
Pereira, Francelino Jr., Raquel Gonçalves,
Lílian Lima, Odara Cieslak, Vitor
Andriazzi, Davi Kishima, Graciele Viana,
Robson Santos, Kamila Santiago, Cláu-
dia Soares e Sandro Soares; h) Queri-
dos Pais: Para o salutar andamento das

Ciclo de Palestras Evangelísticas so-
bre: Como Tudo Começou. Uma In-
trodução ao Criacionismo. A progra-
mação consta do seguinte: sábado,
das 16h30 às 19h15, palestras 1 e 2
– A origem das teorias e a origem do
Universo. Das 19h30 às 22 horas,
palestras 3 e 4 – A origem da vida e
da informação genética, a origem dos
fósseis, dos bilhões de anos e do
catastrofismo. Domingo, 09h30 às
10h45, Conclusão do Ciclo de Pales-
tras  Vamos convidar o máximo de
pessoas descrentes. Encorajamos
aos nossos jovens que convidem
seus colegas de faculdade para ouvi-
rem sobre o Criacionismo. Os livros
do Prof. Adauto estarão à venda por
um preço promocional.

CONGRESSO MÃOS E CORAÇÃO
De 18 a 20 deste mês, nas de-

pendências de nossa Igreja, numa
promoção da Secretaria Geral do Tra-
balho Infantil – SGTI, haverá o Con-
gresso Mãos e Coração para treina-
mento dos irmãos e irmãs envolvidos
no Departamento Infantil. A inscrição
será de R$ 100,00 e poderá ser efe-
tivada com a Ev. Ana Eliza e/ou a se-
cretária Patrícia.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF e da

Oficina Dorcas, da próxima quarta até
sexta-feira, das 14h30 às 17 horas,
com encerramento na Escola Domini-
cal, será realizado mais um curso para
gestantes, na Congregação da 2ª IPT
em Santa Maria-DF, Ev. Rogério.

REUNIÃO PROFESSORES
Próximo domingo, após a Escola

Dominical, na sala do Culto Mirim, sob
a condução de uma Comissão Espe-
cial do Conselho: Rev. Jefferson e os
Presbs.: Marcus Kleber e Sandro, ha-
verá uma breve, porém, importantís-
sima reunião do Conselho de Ensino,
dos professores e colaboradores do
Departamento Infantil. Solicitamos,
encarecidamente, aos professores e
colaboradores do trabalho infantil,

aulas e o eficiente aprendizado dos pe-
queninos é muito importante as crian-
ças portarem Bíblias para participarem
das atividades 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 Dominical

do dia 20/11: Classe I –Wanildete;
Classe II – Sônia; Classe III – Presb.
Marcus Kleber; Classe IV – Presb.
Israel; Classe de Jovens – Rev. Ale-
xandro; Classe de Adolescentes –
Hugo Ferreira; Classe de Catecúme-
nos – Presb. Cícero.

PROFESSORES
Hoje e próximo domingo, os pro-

fessores das Classes de jovens e adul-
tos estarão de folga, pois, haverá Clas-
se Única nestas duas oportunidades.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

20/11. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 102-103,
Breve Catecismo: Segunda e Tercei-
ra Petição; Classe dos Jovens, Lição
12; Classe de Adolescentes, Lição 4;
Catecúmenos, Lição 10.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Marcus Kleber; Pró-

ximo domingo: Presb. Paulo.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson e Diác.
Júlio.



adolescentes, jovens e adultos que,
por favor não faltem.

EQUIPE DE CASAIS
Hoje, após o culto, na sala do

Conselho, haverá uma reunião da
Equipe de Casais.

ENCONTRO DE CASAIS
Estão abertas as inscrições para

o Encontro de Casais 2017. Será na
Pousada dos Pirineus (considerado
um dos melhores hotéis fazenda do
Centro-Oeste), em Pirenópolis-GO, de
15 a 17 de setembro de 2017. O
preletor será o Rev. Gediael Menezes
da Igreja Presbiteriana do Brasil em
Presidente Prudente-SP. O valor das
inscrições será de R$ 1.350,00 por
casal, podendo ser parcelado em 10
prestações de R$ 135,00 (com a pri-
meira parcela para novembro). Os
casais interessados devem procurar
o casal, Diác. Claudennes e Helayne
para efetivarem suas inscrições me-
diante acerto financeiro.

TESOURARIA
Informamos às Sociedade Inter-

nas e Departamentos que o prazo li-
mite para saque da verba orçada pelo
Conselho para os trabalhos deste ano
será até 22 de novembro.

FEMOTAN
Em 19 de novembro, a partir das

8 horas da manhã, na 1ª Igreja Pres-
biteriana de Taguatinga – 1ª IPT ha-
verá o dia de lazer e diversão com as
demais Federações de nosso Sínodo.
Será mais um incentivo à aproxima-
ção dos jovens. Oportunidade de re-
ver amigos de conhecer outras pes-
soas. A taxa será de R$ 15,00 por
pessoa para custeio do almoço.

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
“Que darei ao Senhor por todos

os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116:12). Nossa Junta Diaconal
está recolhendo donativos: roupas,
calçados, brinquedos (novos ou usa-
dos, em bom estado de conservação),

alimentos não perecíveis para a dis-
tribuição aos nossos irmãos necessi-
tados (da sede e congregações). As
doações poderão ser depositadas no
baú, na saída do templo. O clímax de
tal trabalho ocorrerá no culto pelo
“Dia Nacional de Ação de Graças”, na
última quarta-feira deste mês, às 20
horas. Esperamos a participação de
toda a igreja.

CONFRATERNIZAÇÃO SAF
Próxima sexta-feira, às 20 horas,

no Salão Social do Templo, haverá uma
confraternização das sócias da SAF.
Todas deverão trazer presente para
o amigo oculto.

132 ANOS SAF
Próximo sábado, haverá o culto

de gratidão a Deus pelos 132 anos
de SAF no Brasil. Será na Igreja Pres-
biteriana Central do Gama – IPCG.
Sairemos da porta do templo às 15
horas. A Igreja disponibilizará trans-
porte para as irmãs que precisarem.

REV. ALEXANDRO
O Rev. Alexandro, juntamente,

com sua família desfrutará os dias
restantes das férias deste ano, de 8
a 14 de novembro. Retornará às suas
atividades dia 15 de novembro.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o Rev.

José Marcos estará na 4ª Congrega-
ção em Águas Lindas-GO. Em atendi-
mento ao convite do Rev. Rogério
Almeida será o mensageiro do culto
na Igreja Presbiteriana da M Norte.
Próxima quarta-feira, às 20 horas,
ministrará o Estudo Bíblico, na Con-
gregação da 2ª IPT em Santa Maria-
DF.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, O Abismo entre Promessa e

Realidade – O evangelho segundo
Abraão, pela Editora Cultura Cristã,
Iain M. Duguid indaga: Como se sente
quando parece haver uma imensa di-
ferença entre o que Deus prometeu e

aquilo que você vê agora? O que você
faz quando a sua visão do modo como
sua vida devia funcionar parece estar
se desintegrando? Nossa maior ne-
cessidade, para viver pela fé no meio
do abismo da realidade, não é ter um
bom exemplo a seguir. Em vez disso,
precisamos de um entendimento cada
vez maior do evangelho de Jesus Cris-
to, de seus sofrimentos e da glória que
se seguiu, como o contexto para nos-
sos sofrimentos presentes e a espe-
rança segura da glória vindoura. Em
Cristo, Deus forneceu o clímax para a
história contada no Antigo Testamen-
to. Jesus não chegou inesperadamen-
te; sua vinda foi repetidamente anun-
ciada no Antigo Testamento não ape-
nas em profecias explícitas sobre o
Messias, mas também por meio das
histórias de todos os eventos, perso-
nagens e circunstâncias.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 138: Quais são os de-

veres exigidos no sétimo mandamen-
to? Resposta: Os deveres exigidos no
sétimo mandamento são: castidade no
corpo, mente, afeições, palavras e com-
portamento; e a preservação dela em
nós mesmos e nos outros; a vigilância
sobre os olhos e todos os sentidos; a
temperança, a conservação da socie-
dade de pessoas castas, a modéstia
no vestuário, o casamento daqueles
que não têm o dom da continência, o
amor conjugal e a coabitação; o traba-
lho diligente em nossas vocações; o
evitar todas as ocasiões de impurezas
e resistir às suas tentações Referên-
cias: Jeremias 5:7; Provérbios 2:16;
Mateus 5:28; 1ª Tessalonicenses 4:4-
5; Efésios 4:29; Colossenses 4:6; 1ª
Pedro 3:2-7; 1ª Coríntios 5:9; 1ª Timó-
teo 2:9 e Tito 2:4-5.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. É um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que funci-
ona 24 horas por dia. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão em

uma das mesinhas na saída do nos-
so templo. Disque paz, 3354-1313.

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.

ESTUDO BÍBLICO
A fé foi um dos temas centrais da

Reforma Protestante do século 16,
Sola Fide (somente a fé). Qual rele-
vância da fé para os nossos dias?
Estamos numa atmosfera religiosa
com diversas manifestações de fé.
Conforme as Escrituras, a fé genuína
é aquela que crê e vive o Evangelho
de Cristo Jesus. Aliás, o apóstolo
Tiago, declarou que a fé dissociada
de obras é morta, Tiago 2:26. A fé cris-
tã é mais que um mero acreditar. Pro-
duz os seus frutos. Portanto, próxi-
ma quarta-feira, às 20 horas, será
ministrado mais um estudo da série:
A Fé Que Agrada a Deus – Abel e a fé
que adora, pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, des-

tacado escritor e conferencista esta-
dunidense: “a oração precisa ter prio-
ridade na vida do crente. A profundida-
de da igreja não é medida pelo sucesso
diante dos homens, mas pela intimida-
de com Deus. A grandeza de uma igreja
é medida não pela beleza de seu edifício
ou pela pujança de seu orçamento, mas
pelo poder espiritual por meio da ora-
ção”. Tendo em vista a relevância da
prática da oração vamos todos parti-
cipar da reunião de orações que nes-
ta quarta-feira será dirigida pela SAF.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à casa

do Tesouro, para que haja manti-
mento em minha casa; e provai-
me nisto, diz o Senhor dos Exérci-
tos, se eu não vos abrir as janelas
do céu e não derramar sobre vós



adolescentes, jovens e adultos que,
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Pastoral

Indiscutivelmente um dos pri-
vilégios da nossa jornada cristã
por este mundo é servir ao Se-
nhor. Ser chamado e
instrumentalizado por Deus para
trabalhar em Sua obra é bênção.
Servir está intimamente relaciona-
do à nossa identidade e atual con-
dição como cristãos. Todo crente
foi chamado para servir a Deus
de alguma forma. Se não sirvo a
Deus, devo questionar se real-
mente fui alcançado pela Reden-
ção. A Escritura retrata a igreja
organicamente, de tal modo que
todos os seus membros têm uma
função e, estão ligados ao cabe-
ça, Cristo Jesus.

Vamos destacar algumas ati-
tudes do servo do Senhor.

A primeira é a obediência,
custe o que custar, até as últi-
mas consequências. O servo no
mundo antigo estava inteiramen-
te voltado a cumprir rigorosa e
primordialmente as tarefas que
seu senhor designasse. A obedi-
ência ao seu senhor estava acima
até mesmo de suas necessidades
mais básicas como alimentação e
descanso adequados. Quando
pensamos em obediência temos
em vista a sujeição inquestioná-
vel a Palavra e vontade de Deus.
A obediência do servo do
Altíssimo está acima de suas dú-
vidas, temores, aflições, dramas,

questionamentos, vontade e prio-
ridades pessoais.

A segunda característica do
servo do Senhor é a dedicação
na missão. O serviço não deve
ser feito com má vontade ou com
mero senso pesaroso de obriga-
ção. Precisamos servir a Deus de
todo o nosso coração: “ameis o
SENHOR, vosso Deus, andeis em
todos os seus caminhos, guardeis
os seus mandamentos, e vos
achegueis a ele, e o sirvais de
todo o vosso coração e de toda
a vossa alma” (Josué 22:5b).
Não apenas ações e palavras, mas
a completude de nosso ser na
obra do Todo-Poderoso.

A terceira marca do servo do
Senhor é a alegria em trabalhar
para o progresso da causa de
Cristo. A alegria é um estado pe-
culiar ao povo de Deus. “A alegria
do Senhor é a nossa força” (Nee-
mias 8:10b). Servir ao Senhor com
alegria traz contentamento ao co-
ração e contagia as pessoas ao re-
dor com ânimo renovado.

Neste dia, decisões importan-
tes e necessárias ocorrerão nos
plenários das Sociedades Inter-
nas. Haverá eleição para as dire-
torias do próximo ano. Que Deus
renove as forças de nossa igreja
em Sua obra.

Privilégio de servir ao Senhor

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 97:1
b) Hino Congregacional nº 64
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 96:1-13
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

2º Crônicas 6:39
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. Ângelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 17-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Hino Congregacional nº 108

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

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

POSLÚDIO

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e Marta;

Próximo domingo: Fernando e Hélia.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Emanoel,

Claudennes, Douglas e Moisés C.;
Próxima semana: Jorge, Antônio B.,
Robson, Tiago e William.

CHAZINHO
Hoje: Marta e Joana; Próximo

domingo: Tânia e Antônia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Juliana e Carlos; Sexta-
feira, às 20h30, Oziel e Graziele.

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: Alessandra, Filha da Dona
Marilene; Bernardo, neto da dona
Márcia Amorim; Diác. Sr. Manoel, pai
do Presb. Natanael; dona Alenyr,
mãe do Allysson; dona Arsolina, es-
posa do Sr. Alceu; 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,
esposa do Sr. Takeo (3526-1268);
dona Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha; dona Wylliene
(3536-7854); Lília e Sr. Jomar, res-
pectivamente, irmã e pai da Drª. Leila;
Patrícia Vieira (3032-5164); Rev.
Benon (3352-1274); Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. Antônio
Gomes, pai da Hélia, Sr. José Antô-
nio, pai da Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).

Aniversariantes da Semana
06/11 Raquel Gonçalves dos Santos .............................................. 98117-4300
07/11 Cleusa Miguel Manso Marques ................................................ 34913641
09/11 Norberta Leite da Silva .............................................. QNG 37 – Casa 27
09/11 Gabrielle Ribeiro Couto ......................................................... 3374-9887
10/11 Thiago Alves de Sales ......................................................... 98501-1481
11/11 Lucas Vidal Cardoso .............................................................. 3357-2134

“Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e
com fidelidade” (Josué 24:14)

PLENÁRIAS DE ELEIÇÔES
Hoje, os plenários de nossas So-

ciedades Internas reunir-se-ão para
eleger e/ou reeleger a diretoria para
o ano eclesiástico de 2017. Entre os
grandes privilégios da vida cristã des-
taca-se o servir ao Senhor. O Conse-
lho da 2ª IPT, em 2002, estabeleceu
os requisitos essenciais para ocupar
cargos e postos de trabalho nesta
igreja, como segue: 1) Ser membro
comungante dela (exceto para a dire-
toria da UCP); 2) Aceitar as doutrinas
e normas da igreja; 3) Frequentar com
assiduidade os trabalhos regulares,
especialmente os dominicais; 4) Ser
dizimista fiel e pontual; 5) Dar bom
testemunho dentro e fora da igreja;
6) Enfim, aceitar a Bíblia como única e
infalível regra de fé e prática. Os no-
mes dos candidatos eleitos deverão
ser encaminhados ao Conselho, me-
diante formulário fornecido pela secre-
tária da igreja, a irmã Patrícia.

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
observado em sua Igreja até ao fim do
mundo, para ser uma lembrança per-
pétua do seu sacrifício que em sua
morte ele fez de si mesmo; para selar,
aos verdadeiros crentes, todos os be-
nefícios provenientes desse sacrifício
para o seu nutrimento espiritual e cres-
cimento nele, e seu compromisso de
cumprir todos os seus deveres para
com ele; e ser um vínculo e penhor de
sua comunhão com ele e uns com os
outros, como membros de seu corpo
místico”. Hoje, no culto, haverá a mi-
nistração da Santa Ceia do Senhor.
Portanto, com devoção e consagra-
ção vamos nos preparar para estes
momentos edificantes.

2ª CONFERÊNCIA REFORMADA 2ª IPT
Próximo sábado e domingo, rece-

beremos em nossa igreja o Prof.
Adauto Lourenço que, ministrará um

bênção sem medida” (Malaquias
3:10). Mantenhamo-nos fiéis na en-
trega dos nossos dízimos e ofertas.
Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista de di-
zimistas fixada no mural do Salão So-
cial, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, haverá

ensaio após, a Escola Dominical ,na sala
do Culto Mirim e Quarta-feira, às 20
horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Silvana Pereira e Lílian Lima; Próximo
domingo: Priscila e Wesdna Barros ;
MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite):
Patrícia Ferreira e Odara Cieslak; Próxi-
mo domingo (manhã e noite): Andréia
Santana e Kataryne Araújo. Observa-
ção: Queridos professores, se por al-
gum motivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR, nos avisem com ante-
cedência, para que não haja prejuízo
no ensino das crianças; c) Culto Mirim:
Hoje, após o momento de cânticos, na
sala do Culto Mirim, dirigente respon-
sável: Ev. Ana Eliza; Próximo domingo,
Culto Infantil. Dirigentes: (3 a 6 anos)
Milena Caires e Luisa Neri, (7 a 8 anos)
Évila Cavalcante e Marcos Cerqueira; d)
Juniores I: Hoje, aula após o momento
de cânticos na sala do Culto Mirim; Pró-
ximo domingo: no templo com os pais;
e) Cantata de Natal: Pedimos a cola-
boração dos senhores pais para que
desloquem seus filhos aos ensaios. So-
mente participarão da Cantata, aque-
les que forem assíduos. Haverá chama-
da de controle de presença das crian-
ças; f) Camiseta do Perfeito Louvor:
O pagamento da camiseta poderá ser
feito com a Cláudia Soares. O valor será
de R$ 20,00 por corista; g) Equipe
Cantata de Natal: Hoje, após o culto,
na sala do Culto Mirim, haverá reunião
com a equipe responsável pela Cantata
de Natal do Perfeito Louvor: Silvana
Pereira, Francelino Jr., Raquel Gonçalves,
Lílian Lima, Odara Cieslak, Vitor
Andriazzi, Davi Kishima, Graciele Viana,
Robson Santos, Kamila Santiago, Cláu-
dia Soares e Sandro Soares; h) Queri-
dos Pais: Para o salutar andamento das

Ciclo de Palestras Evangelísticas so-
bre: Como Tudo Começou. Uma In-
trodução ao Criacionismo. A progra-
mação consta do seguinte: sábado,
das 16h30 às 19h15, palestras 1 e 2
– A origem das teorias e a origem do
Universo. Das 19h30 às 22 horas,
palestras 3 e 4 – A origem da vida e
da informação genética, a origem dos
fósseis, dos bilhões de anos e do
catastrofismo. Domingo, 09h30 às
10h45, Conclusão do Ciclo de Pales-
tras  Vamos convidar o máximo de
pessoas descrentes. Encorajamos
aos nossos jovens que convidem
seus colegas de faculdade para ouvi-
rem sobre o Criacionismo. Os livros
do Prof. Adauto estarão à venda por
um preço promocional.

CONGRESSO MÃOS E CORAÇÃO
De 18 a 20 deste mês, nas de-

pendências de nossa Igreja, numa
promoção da Secretaria Geral do Tra-
balho Infantil – SGTI, haverá o Con-
gresso Mãos e Coração para treina-
mento dos irmãos e irmãs envolvidos
no Departamento Infantil. A inscrição
será de R$ 100,00 e poderá ser efe-
tivada com a Ev. Ana Eliza e/ou a se-
cretária Patrícia.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF e da

Oficina Dorcas, da próxima quarta até
sexta-feira, das 14h30 às 17 horas,
com encerramento na Escola Domini-
cal, será realizado mais um curso para
gestantes, na Congregação da 2ª IPT
em Santa Maria-DF, Ev. Rogério.

REUNIÃO PROFESSORES
Próximo domingo, após a Escola

Dominical, na sala do Culto Mirim, sob
a condução de uma Comissão Espe-
cial do Conselho: Rev. Jefferson e os
Presbs.: Marcus Kleber e Sandro, ha-
verá uma breve, porém, importantís-
sima reunião do Conselho de Ensino,
dos professores e colaboradores do
Departamento Infantil. Solicitamos,
encarecidamente, aos professores e
colaboradores do trabalho infantil,

aulas e o eficiente aprendizado dos pe-
queninos é muito importante as crian-
ças portarem Bíblias para participarem
das atividades 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 Dominical

do dia 20/11: Classe I –Wanildete;
Classe II – Sônia; Classe III – Presb.
Marcus Kleber; Classe IV – Presb.
Israel; Classe de Jovens – Rev. Ale-
xandro; Classe de Adolescentes –
Hugo Ferreira; Classe de Catecúme-
nos – Presb. Cícero.

PROFESSORES
Hoje e próximo domingo, os pro-

fessores das Classes de jovens e adul-
tos estarão de folga, pois, haverá Clas-
se Única nestas duas oportunidades.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

20/11. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 102-103,
Breve Catecismo: Segunda e Tercei-
ra Petição; Classe dos Jovens, Lição
12; Classe de Adolescentes, Lição 4;
Catecúmenos, Lição 10.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.

Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Marcus Kleber; Pró-

ximo domingo: Presb. Paulo.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:

Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson e Diác.
Júlio.



Pastoral

Indiscutivelmente um dos pri-
vilégios da nossa jornada cristã
por este mundo é servir ao Se-
nhor. Ser chamado e
instrumentalizado por Deus para
trabalhar em Sua obra é bênção.
Servir está intimamente relaciona-
do à nossa identidade e atual con-
dição como cristãos. Todo crente
foi chamado para servir a Deus
de alguma forma. Se não sirvo a
Deus, devo questionar se real-
mente fui alcançado pela Reden-
ção. A Escritura retrata a igreja
organicamente, de tal modo que
todos os seus membros têm uma
função e, estão ligados ao cabe-
ça, Cristo Jesus.

Vamos destacar algumas ati-
tudes do servo do Senhor.

A primeira é a obediência,
custe o que custar, até as últi-
mas consequências. O servo no
mundo antigo estava inteiramen-
te voltado a cumprir rigorosa e
primordialmente as tarefas que
seu senhor designasse. A obedi-
ência ao seu senhor estava acima
até mesmo de suas necessidades
mais básicas como alimentação e
descanso adequados. Quando
pensamos em obediência temos
em vista a sujeição inquestioná-
vel a Palavra e vontade de Deus.
A obediência do servo do
Altíssimo está acima de suas dú-
vidas, temores, aflições, dramas,

questionamentos, vontade e prio-
ridades pessoais.

A segunda característica do
servo do Senhor é a dedicação
na missão. O serviço não deve
ser feito com má vontade ou com
mero senso pesaroso de obriga-
ção. Precisamos servir a Deus de
todo o nosso coração: “ameis o
SENHOR, vosso Deus, andeis em
todos os seus caminhos, guardeis
os seus mandamentos, e vos
achegueis a ele, e o sirvais de
todo o vosso coração e de toda
a vossa alma” (Josué 22:5b).
Não apenas ações e palavras, mas
a completude de nosso ser na
obra do Todo-Poderoso.

A terceira marca do servo do
Senhor é a alegria em trabalhar
para o progresso da causa de
Cristo. A alegria é um estado pe-
culiar ao povo de Deus. “A alegria
do Senhor é a nossa força” (Nee-
mias 8:10b). Servir ao Senhor com
alegria traz contentamento ao co-
ração e contagia as pessoas ao re-
dor com ânimo renovado.

Neste dia, decisões importan-
tes e necessárias ocorrerão nos
plenários das Sociedades Inter-
nas. Haverá eleição para as dire-
torias do próximo ano. Que Deus
renove as forças de nossa igreja
em Sua obra.

Privilégio de servir ao Senhor

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 97:1
b) Hino Congregacional nº 64
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 96:1-13
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

2º Crônicas 6:39
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. Ângelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 17-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Hino Congregacional nº 108

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

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

POSLÚDIO

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Natanael e Marta;

Próximo domingo: Fernando e Hélia.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Emanoel,

Claudennes, Douglas e Moisés C.;
Próxima semana: Jorge, Antônio B.,
Robson, Tiago e William.

CHAZINHO
Hoje: Marta e Joana; Próximo

domingo: Tânia e Antônia.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,

às 20 horas, Juliana e Carlos; Sexta-
feira, às 20h30, Oziel e Graziele.

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: Alessandra, Filha da Dona
Marilene; Bernardo, neto da dona
Márcia Amorim; Diác. Sr. Manoel, pai
do Presb. Natanael; dona Alenyr,
mãe do Allysson; dona Arsolina, es-
posa do Sr. Alceu; 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,
esposa do Sr. Takeo (3526-1268);
dona Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha; dona Wylliene
(3536-7854); Lília e Sr. Jomar, res-
pectivamente, irmã e pai da Drª. Leila;
Patrícia Vieira (3032-5164); Rev.
Benon (3352-1274); Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. Antônio
Gomes, pai da Hélia, Sr. José Antô-
nio, pai da Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).

Aniversariantes da Semana
06/11 Raquel Gonçalves dos Santos .............................................. 98117-4300
07/11 Cleusa Miguel Manso Marques ................................................ 34913641
09/11 Norberta Leite da Silva .............................................. QNG 37 – Casa 27
09/11 Gabrielle Ribeiro Couto ......................................................... 3374-9887
10/11 Thiago Alves de Sales ......................................................... 98501-1481
11/11 Lucas Vidal Cardoso .............................................................. 3357-2134

“Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e
com fidelidade” (Josué 24:14)


