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Privilégio de servir ao Senhor
“Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e
com fidelidade” (Josué 24:14)
Indiscutivelmente um dos privilégios da nossa jornada cristã
por este mundo é servir ao Senhor.
Ser
chamado
e
instrumentalizado por Deus para
trabalhar em Sua obra é bênção.
Servir está intimamente relacionado à nossa identidade e atual condição como cristãos. Todo crente
foi chamado para servir a Deus
de alguma forma. Se não sirvo a
Deus, devo questionar se realmente fui alcançado pela Redenção. A Escritura retrata a igreja
organicamente, de tal modo que
todos os seus membros têm uma
função e, estão ligados ao cabeça, Cristo Jesus.
Vamos destacar algumas atitudes do servo do Senhor.
A primeira é a obediência,
custe o que custar, até as últimas consequências. O servo no
mundo antigo estava inteiramente voltado a cumprir rigorosa e
primordialmente as tarefas que
seu senhor designasse. A obediência 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 inquestionável a Palavra e vontade de Deus.
A obediência do servo do
Altíssimo está acima de suas dúvidas, temores, aflições, dramas,

questionamentos, vontade e prioridades 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 obrigação. 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 peculiar ao povo de Deus. “A alegria
do Senhor é a nossa força” (Neemias 8:10b). Servir ao Senhor com
alegria traz contentamento ao coração e contagia as pessoas ao redor com ânimo renovado.
Neste dia, decisões importantes e necessárias ocorrerão nos
plenários das Sociedades Internas. Haverá eleição para as diretorias do próximo ano. Que Deus
renove as forças de nossa igreja
em Sua obra.
Rev. Jefferson Batista Neres
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Portanto, com devoção e consagração vamos nos preparar para estes
momentos edificantes.
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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 primeira parcela para novembro). Os
casais interessados devem procurar
o casal, Diác. Claudennes e Helayne
para efetivarem suas inscrições mediante acerto financeiro.

alimentos não perecíveis para a distribuição aos nossos irmãos necessitados (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 Presbiteriana Central do Gama – IPCG.
Sairemos da porta do templo às 15
horas. A Igreja disponibilizará transporte para as irmãs que precisarem.

TESOURARIA
Informamos às Sociedade Internas e Departamentos que o prazo limite para saque da verba orçada pelo
Conselho para os trabalhos deste ano
será até 22 de novembro.

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.

FEMOTAN
Em 19 de novembro, a partir das
8 horas da manhã, na 1ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga – 1ª IPT haverá o dia de lazer e diversão com as
demais Federações de nosso Sínodo.
Será mais um incentivo à aproximação dos jovens. Oportunidade de rever amigos de conhecer outras pessoas. A taxa será de R$ 15,00 por
pessoa para custeio do almoço.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o Rev.
José Marcos estará na 4ª Congregação em Águas Lindas-GO. Em atendimento 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 Congregação da 2ª IPT em Santa MariaDF.

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 usados, em bom estado de conservação),

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 diferença 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 necessidade, 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 Cristo, de seus sofrimentos e da glória que
se seguiu, como o contexto para nossos sofrimentos presentes e a esperança segura da glória vindoura. Em
Cristo, Deus forneceu o clímax para a
história contada no Antigo Testamento. Jesus não chegou inesperadamente; sua vinda foi repetidamente anunciada no Antigo Testamento não apenas em profecias explícitas sobre o
Messias, mas também por meio das
histórias de todos os eventos, personagens e circunstâncias.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 138: Quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Resposta: Os deveres exigidos no
sétimo mandamento são: castidade no
corpo, mente, afeições, palavras e comportamento; e a preservação dela em
nós mesmos e nos outros; a vigilância
sobre os olhos e todos os sentidos; a
temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia
no vestuário, o casamento daqueles
que não têm o dom da continência, o
amor conjugal e a coabitação; o trabalho diligente em nossas vocações; o
evitar todas as ocasiões de impurezas
e resistir às suas tentações Referências: Jeremias 5:7; Provérbios 2:16;
Mateus 5:28; 1ª Tessalonicenses 4:45; Efésios 4:29; Colossenses 4:6; 1ª
Pedro 3:2-7; 1ª Coríntios 5:9; 1ª Timóteo 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 evangelização e aconselhamento 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.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguinte 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 relevância 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 cristã é mais que um mero acreditar. Produz os seus frutos. Portanto, próxima 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, destacado escritor e conferencista estadunidense: “a oração precisa ter prioridade na vida do crente. A profundidade da igreja não é medida pelo sucesso
diante dos homens, mas pela intimidade 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 oração”. Tendo em vista a relevância da
prática da oração vamos todos participar da reunião de orações que nesta quarta-feira será dirigida pela SAF.
LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à casa
do Tesouro, para que haja mantimento em minha casa; e provaime nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas
do céu e não derramar sobre vós
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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; Sextafeira, às 20h30, Oziel e Graziele.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu leito 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, esposa do Sr. Alceu; dona Edmeia
(3568-7853), avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio do Diác.
Anderson; dona Maria Grippe (33535520); 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, respectivamente, 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 Antônio, pai da Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).

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 Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
06/11
07/11
09/11
09/11
10/11
11/11

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

