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Pastoral

O profeta Habacuque
verbalizou uma das afirma-
ções mais eloqüentes sobre
a alegria, registrada nas
Escrituras: “todavia, eu
me alegro no Senhor”. O
profeta disse tal frase em
tempos críticos e difíceis na
história de sua nação. A ale-
gria cristã resiste aos mais
duros embates da vida. A
alegria é fruto do Espírito
Santo. Independe de pes-
soas ou circunstâncias favo-
ráveis. Diminui as desgas-
tantes variações de ânimo.

A verdadeira alegria cris-
tã nos ajuda a suportarmos
os imprevistos, as dores e
os sofrimentos. O crente que
põe sua confiança no Se-
nhor, momento após mo-
mento, além de não ser des-
truído, experimenta uma
alegria preciosa. A alegria
cristã é interior e espiritual.
Não é uma alegria mera-

Sou feliz com Jesus

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 99:1-3
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 98:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 79:9
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. Elizeu

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 22-25
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Jorge, Antônio B.,

Robson, Tiago e William; Próxima
semana: Anderson, Moisés F., Wan-
derlúcio, J. Cláudio e Natan.

CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia; Próximo

domingo: Izabel e Noraci.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra; a partir das 14 horas, diversas vi-
sitas e Ceia do Senhor aos enfermos;
Quinta-feira, às 20 horas, Alessan-
dra (filha dona Marilene).

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 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 (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 Terezi-
nha; dona Wylliene (3536-7854);
Lília e Sr. Jomar, respectivamen-
te, irmã e pai da Drª. Leila; Patrí-
cia Vieira (3032-5164); Rev. Benon
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia, Sr. José Antô-
nio, pai da Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).

“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto
na vide; o produto da oliveira minta, e os campos

não produzam mantimento; as ovelhas sejam
arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja

gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no
Deus da minha salvação” (Habacuque 3:17-18)

Aniversariantes da Semana
14/11 Marcelie Comaccio dos Reis ................................................... 3353-3294
16/11 Daniel Lopes da Silva ............................................................98493-9929
16/11 Solange Lopes Soares Breder ................................................ 3354-4279
17/11 Maria de Fátima Rodrigues ....................................................99658-6492
18/11 Allysson Borges ....................................................................99107-5676

mente facial. É uma alegria
teimosa, à qual ninguém
pode roubar: “a vossa ale-
gria ninguém pode rou-
bar” (João 16:22b).

Sabemos que a nossa
verdadeira alegria reside na
pessoa de Cristo. Em troca
da alegria que lhe estava
proposta, Cristo se sacrifi-
cou. Experimentou tristeza
para que desfrutássemos da
inefável alegria da salvação:
“A minha alma está pro-
fundamente triste até a
morte” (Mateus 26:38).
Que Deus nos ajude a go-
zarmos da alegria cristã que
é ultracircunstancial. Que
Deus faça valer em nosso
íntimo as inspiradas pala-
vras do apóstolo Paulo:
“aprendi a viver conten-
te em toda e qualquer si-
tuação” (Filipenses 4:12).
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2ª CONFERÊNCIA REFORMADA 2ª IPT
Desde ontem estamos receben-

do em nossa igreja, o Prof. Adauto
Lourenço que, está ministrando um
Ciclo de Palestras Evangelísticas so-
bre: Como Tudo Começou. Uma In-
trodução ao Criacionismo. Hoje fa-
lará em Classe Única. A este amado
irmão as nossas boas vindas segui-
das de nossas súplicas a Deus pelos
trabalhos deste dia.

CONGRESSO MÃOS E CORAÇÃO
Próximo final de semana, nas de-

pendências de nossa Igreja, numa pro-
moção da Secretaria Geral do Trabalho
Infantil – SGTI, haverá o Congresso
Mãos e Coração para treinamento dos
irmãos e irmãs envolvidos no Departa-
mento Infantil. A inscrição será de R$
100,00 e poderá ser efetivada com a
Ev. Ana Eliza e/ou a secretária Patrícia.

ATUALIZAÇÃO ROL
Favor atualizar seus dados

cadastrais na lista localizada em um
dos aparadores na saída do templo.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF e

da Oficina Dorcas, hoje, na Escola
Dominical da Congregação da 2ª IPT
em Santa Maria-DF, será o encerra-
mento do curso para gestantes.

REUNIÃO PROFESSORES
Hoje, após a Escola Dominical, na

sala do Culto Mirim, sob a condução de
uma Comissão Especial do Conselho:
Rev. Jefferson e os Presbs.: Marcus
Kleber e Sandro, haverá uma breve,
porém, importantíssima reunião do
Conselho de Ensino, dos professores
e colaboradores do Departamento In-
fantil. Solicitamos, encarecidamente,
aos professores e colaboradores do
trabalho infantil, adolescentes, jovens
e adultos que, por favor não faltem.

ENCONTRO DE CASAIS
Estão abertas as inscrições para

o Encontro de Casais 2017. Será na

tos, se eu não vos abrir as janelas
do céu e não derramar sobre vós
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, have-

rá ensaio após, a Escola Dominical, na
sala do Intermediário e Quarta-feira,
às 20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Priscila e Wesdna Barros; Pró-
ximo domingo: Karine Matos e Noraci
Bastos; MATERNAL 1 e 2, Hoje (ma-
nhã e noite): Andréia Santana e
Kataryne Araújo; Próximo domingo
(manhã e noite): Patrícia Ferreira e
Odara Cieslak. Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avisem com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim, Dirigentes: (3
a 6 anos) Milena Caires e Luisa Neri,
(7 a 8 anos) Évila Cavalcante e Mar-
cos Cerqueira; Próximo domingo: Di-
rigentes: (3 a 6 anos) Vitória Couto e
Beatriz Machado, (7 a 8 anos) Lucas
Silva; d) Juniores I: Hoje, aula após
o momento de cânticos na sala do
Culto Mirim; Próximo domingo: no
templo com os pais; e) Cantata de
Natal: Pedimos a colaboração dos
senhores pais para que desloquem
seus filhos aos ensaios. Somente par-
ticiparão da Cantata, aqueles que fo-
rem assíduos. Haverá chamada de
controle de presença das crianças; f)
Camiseta do Perfeito Louvor: O pa-
gamento da camiseta poderá ser fei-
to com a Cláudia Soares. O valor será
de R$ 20,00 por corista; g) Escola
Dominical: Classe única, na sala do
Culto Mirim para crianças do Jardim 1
ao Primário 2, a Classe do Intermedi-
ário participará da Classe única no

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.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e

evangelistas), os presidentes das
Sociedades Internas e as Superinten-
dentes da Escola Dominical deverão
entregar até o dia 30 de novembro,
via e-mail e/ou na secretaria da igre-
ja, os relatórios de suas atividades,
em 2016, para serem inseridos no
Boletim Geral de Relatórios. Caso con-
trário, o responsável terá que
apresentá-lo na Assembleia Geral
Ordinária da Igreja.

PLANO DE AÇÃO 2017
Os presidentes das Sociedades

Internas, dos Departamentos e as
Superintendentes da Escola Domini-
cal estão convocados para se reuni-
rem com o Rev. Jefferson, dia 29 de
novembro de 2016, terça-feira, às 20
horas, na Sala do Conselho, para ela-
boração do “Plano de Ação” 2017.

FEMOTAN
Próximo sábado, a partir das 8

horas da manhã, na 1ª Igreja Presbi-
teriana de Taguatinga – 1ª IPT have-
rá o dia de lazer e diversão com as

templo; h) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o efi-
ciente aprendizado dos pequeninos
é muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem das
atividades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas re-
sidências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 27/11: Classe I –Wanildete; Clas-
se II – Sônia; Classe III – Presb.
Marcus Kleber; Classe IV – Presb. Is-
rael; Classe de Jovens – Rev. Alexan-
dro; Adolescentes – Hugo Ferreira;
Catecúmenos – Presb. Cícero.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

27/11. 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: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo; Próximo do-

mingo: Presb. Pedro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác. Júlio;

Próximo domingo: Diác. Rodrigo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Fernando e Hélia; Próximo

domingo: Carol e Presb. Natanael.



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.

DIRETORIA DO CONSELHO 2017
A diretoria do Conselho da nossa

igreja eleita para o ano eclesiástico
de 2016 é: Presidente: Rev. Jefferson
Batista Neres; Vice-Presidente:
Presb. Marcus Kleber; 1º Secretário:
Presb. Sandro Daniel; 2º Secretário:
Presb. Robson Santos; Tesoureiro da
Igreja: Presb. Emanuel Jesus.

CONSELHEIROS
Os Conselheiros para as Socieda-

des Internas e departamentos da 2ª
IPT em 2017 são: Grupo Fios de Pra-
ta – Presb. Pedro Leandro; UPH –
Presb. Sóstenes Aranha; SAF – Presb.
Marcus Kleber; UMP – Presb. Paulo
Honorato; UPA – Presb. Lusérgio
Sales; UCP – Presb. Sandro Daniel;
Departamento de Música – Presb.
Robson Santos; Interlocutor entre a
Junta Diaconal e este Conselho –
Presb. Natanael Machado.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
A Comissão de Planejamento para

o ano de 2017 é integrada pelos se-
guintes irmãos: Rev. Jefferson e os
Presbs.: Sóstenes, Sandro e Paulo. A
referida Comissão reunir-se-á pró-
xima sexta-feira, às 20 horas, na
sala do Conselho.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO
A Comissão de Orçamento para o

ano de 2017 é constituída pelos se-
guintes membros: Rev. Jefferson e os
Presbs.: Marcus Kleber, Joel e
Emanuel. A reunião ocorrerá em 22
de novembro, às 20 horas, na Sala
do Conselho.

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.

REV. ALEXANDRO
Desde terça-feira passada até

amanhã, o Rev. Alexandro, juntamen-
te, com sua família desfrutarão os dias
restantes das férias deste ano.

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

na 3ª Congregação em Águas Lindas-
GO e na próxima quarta-feira, no mo-
mento do culto, estará na 4ª Congre-
gação em Águas Lindas-GO, assistin-
do pastoralmente aqueles irmãos.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Será que realmente somos re-

sultados de um caldo primordial,
que poderia ter existido a bilhões
de anos atrás? Será que o Univer-
so, que possui mais estrelas do que
todos os grãos de areia de todas
as praias e de todos os desertos
do nosso planeta Terra, com toda a
sua beleza exuberante e leis preci-
sas, teria sido apenas fruto de um
acidente cósmico conhecido por big
bang a 13,7 bilhões de anos atrás?
Ao nos depararmos com a comple-
xidade do código genético (DNA),
contendo mais de três bilhões de
letras perfeitamente organizadas,
altamente codificado e eficiente-
mente armazenado, capaz de criar
sistemas com tamanha complexida-
de e design, como o corpo humano,
seria concebível aceitar que tal
codificação teria sido apenas fruto

do acaso? Perguntas inquietantes
que urgem por respostas. Na obra:
Como Tudo Começou, pelo Prof.
Adauto Lourenço você encontrará
algumas delas.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 139: Quais são os pe-

cados proibidos no sétimo manda-
mento? Resposta: Os pecados proi-
bidos no sétimo mandamento, além
da negligência dos deveres exigidos,
são: adultério, fornicação, rapto, in-
cesto, sodomia e todas as concupis-
cências desnaturais; todas as imagi-
nações, pensamentos, propósitos e
afetos impuros; todas as comunica-
ções corruptas ou torpes, ou o ouvir
as mesmas; os olhares lascivos, o
comportamento impudente ou levia-
no; o vestuário imoderado; a proibi-
ção de casamentos lícitos e a permis-
são de casamentos ilícitos; o permi-
tir, tolerar ou ter bordéis e a
frequentação deles; os votos
embaraçadores de celibato; a demora
indevida de casamento; o ter mais
que uma mulher ou mais que um
marido ao mesmo tempo; o divórcio
ou o abandono injusto; a ociosida-
de, a glutonaria, a bebedice, a so-
ciedade impura; cânticos, livros, gra-
vuras, danças, espetáculos lascivos
e todas as demais provocações à im-
pureza, ou atos de impureza, quer
em nós mesmos, quer nos outros.
Referências: Levít ico 18:1-21;
Jeremias 5:7; Provérbios 4:23 e 27;
2º Samuel 13:14; 2º Reis 23:7;
Ezequiel 16:49; Gálatas 5:19; Efésios
5:5-11; Mateus 5:32; Marcos 6:18-
22; 1ª Coríntios 5:1; Romanos 1:2,
27; 1ª Pedro 4:3; 2ª Pedro 2:17-18;
Hebreus 13:4.

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 – parte II, 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-



demais Federações de nosso Sínodo.
Será mais um incentivo à aproxima-
ção dos jovens. Oportunidade de re-
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pessoa para custeio do almoço.
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xima sexta-feira, às 20 horas, na
sala do Conselho.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO
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de obras é morta, Tiago 2.26. A fé cris-
tã é mais que um mero acreditar. Pro-
duz os seus frutos. Portanto, próxi-
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dunidense: “a oração precisa ter prio-
ridade na vida do crente. A profundida-
de da igreja não é medida pelo sucesso
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Pastoral

O profeta Habacuque
verbalizou uma das afirma-
ções mais eloqüentes sobre
a alegria, registrada nas
Escrituras: “todavia, eu
me alegro no Senhor”. O
profeta disse tal frase em
tempos críticos e difíceis na
história de sua nação. A ale-
gria cristã resiste aos mais
duros embates da vida. A
alegria é fruto do Espírito
Santo. Independe de pes-
soas ou circunstâncias favo-
ráveis. Diminui as desgas-
tantes variações de ânimo.

A verdadeira alegria cris-
tã nos ajuda a suportarmos
os imprevistos, as dores e
os sofrimentos. O crente que
põe sua confiança no Se-
nhor, momento após mo-
mento, além de não ser des-
truído, experimenta uma
alegria preciosa. A alegria
cristã é interior e espiritual.
Não é uma alegria mera-

Sou feliz com Jesus

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 99:1-3
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 98:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 79:9
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. Elizeu

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 22-25
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Jorge, Antônio B.,

Robson, Tiago e William; Próxima
semana: Anderson, Moisés F., Wan-
derlúcio, J. Cláudio e Natan.

CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia; Próximo

domingo: Izabel e Noraci.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra; a partir das 14 horas, diversas vi-
sitas e Ceia do Senhor aos enfermos;
Quinta-feira, às 20 horas, Alessan-
dra (filha dona Marilene).

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 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 (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 Terezi-
nha; dona Wylliene (3536-7854);
Lília e Sr. Jomar, respectivamen-
te, irmã e pai da Drª. Leila; Patrí-
cia Vieira (3032-5164); Rev. Benon
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia, Sr. José Antô-
nio, pai da Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).

“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto
na vide; o produto da oliveira minta, e os campos

não produzam mantimento; as ovelhas sejam
arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja

gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no
Deus da minha salvação” (Habacuque 3:17-18)

Aniversariantes da Semana
14/11 Marcelie Comaccio dos Reis ................................................... 3353-3294
16/11 Daniel Lopes da Silva ............................................................98493-9929
16/11 Solange Lopes Soares Breder ................................................ 3354-4279
17/11 Maria de Fátima Rodrigues ....................................................99658-6492
18/11 Allysson Borges ....................................................................99107-5676

mente facial. É uma alegria
teimosa, à qual ninguém
pode roubar: “a vossa ale-
gria ninguém pode rou-
bar” (João 16:22b).

Sabemos que a nossa
verdadeira alegria reside na
pessoa de Cristo. Em troca
da alegria que lhe estava
proposta, Cristo se sacrifi-
cou. Experimentou tristeza
para que desfrutássemos da
inefável alegria da salvação:
“A minha alma está pro-
fundamente triste até a
morte” (Mateus 26:38).
Que Deus nos ajude a go-
zarmos da alegria cristã que
é ultracircunstancial. Que
Deus faça valer em nosso
íntimo as inspiradas pala-
vras do apóstolo Paulo:
“aprendi a viver conten-
te em toda e qualquer si-
tuação” (Filipenses 4:12).

2ª CONFERÊNCIA REFORMADA 2ª IPT
Desde ontem estamos receben-

do em nossa igreja, o Prof. Adauto
Lourenço que, está ministrando um
Ciclo de Palestras Evangelísticas so-
bre: Como Tudo Começou. Uma In-
trodução ao Criacionismo. Hoje fa-
lará em Classe Única. A este amado
irmão as nossas boas vindas segui-
das de nossas súplicas a Deus pelos
trabalhos deste dia.

CONGRESSO MÃOS E CORAÇÃO
Próximo final de semana, nas de-

pendências de nossa Igreja, numa pro-
moção da Secretaria Geral do Trabalho
Infantil – SGTI, haverá o Congresso
Mãos e Coração para treinamento dos
irmãos e irmãs envolvidos no Departa-
mento Infantil. A inscrição será de R$
100,00 e poderá ser efetivada com a
Ev. Ana Eliza e/ou a secretária Patrícia.

ATUALIZAÇÃO ROL
Favor atualizar seus dados

cadastrais na lista localizada em um
dos aparadores na saída do templo.

CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF e

da Oficina Dorcas, hoje, na Escola
Dominical da Congregação da 2ª IPT
em Santa Maria-DF, será o encerra-
mento do curso para gestantes.

REUNIÃO PROFESSORES
Hoje, após a Escola Dominical, na

sala do Culto Mirim, sob a condução de
uma Comissão Especial do Conselho:
Rev. Jefferson e os Presbs.: Marcus
Kleber e Sandro, haverá uma breve,
porém, importantíssima reunião do
Conselho de Ensino, dos professores
e colaboradores do Departamento In-
fantil. Solicitamos, encarecidamente,
aos professores e colaboradores do
trabalho infantil, adolescentes, jovens
e adultos que, por favor não faltem.

ENCONTRO DE CASAIS
Estão abertas as inscrições para

o Encontro de Casais 2017. Será na

tos, se eu não vos abrir as janelas
do céu e não derramar sobre vós
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, have-

rá ensaio após, a Escola Dominical, na
sala do Intermediário e Quarta-feira,
às 20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Priscila e Wesdna Barros; Pró-
ximo domingo: Karine Matos e Noraci
Bastos; MATERNAL 1 e 2, Hoje (ma-
nhã e noite): Andréia Santana e
Kataryne Araújo; Próximo domingo
(manhã e noite): Patrícia Ferreira e
Odara Cieslak. Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avisem com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim, Dirigentes: (3
a 6 anos) Milena Caires e Luisa Neri,
(7 a 8 anos) Évila Cavalcante e Mar-
cos Cerqueira; Próximo domingo: Di-
rigentes: (3 a 6 anos) Vitória Couto e
Beatriz Machado, (7 a 8 anos) Lucas
Silva; d) Juniores I: Hoje, aula após
o momento de cânticos na sala do
Culto Mirim; Próximo domingo: no
templo com os pais; e) Cantata de
Natal: Pedimos a colaboração dos
senhores pais para que desloquem
seus filhos aos ensaios. Somente par-
ticiparão da Cantata, aqueles que fo-
rem assíduos. Haverá chamada de
controle de presença das crianças; f)
Camiseta do Perfeito Louvor: O pa-
gamento da camiseta poderá ser fei-
to com a Cláudia Soares. O valor será
de R$ 20,00 por corista; g) Escola
Dominical: Classe única, na sala do
Culto Mirim para crianças do Jardim 1
ao Primário 2, a Classe do Intermedi-
ário participará da Classe única no

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.

RELATÓRIOS
Todos os obreiros (pastores e

evangelistas), os presidentes das
Sociedades Internas e as Superinten-
dentes da Escola Dominical deverão
entregar até o dia 30 de novembro,
via e-mail e/ou na secretaria da igre-
ja, os relatórios de suas atividades,
em 2016, para serem inseridos no
Boletim Geral de Relatórios. Caso con-
trário, o responsável terá que
apresentá-lo na Assembleia Geral
Ordinária da Igreja.

PLANO DE AÇÃO 2017
Os presidentes das Sociedades

Internas, dos Departamentos e as
Superintendentes da Escola Domini-
cal estão convocados para se reuni-
rem com o Rev. Jefferson, dia 29 de
novembro de 2016, terça-feira, às 20
horas, na Sala do Conselho, para ela-
boração do “Plano de Ação” 2017.

FEMOTAN
Próximo sábado, a partir das 8

horas da manhã, na 1ª Igreja Presbi-
teriana de Taguatinga – 1ª IPT have-
rá o dia de lazer e diversão com as

templo; h) Queridos Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o efi-
ciente aprendizado dos pequeninos
é muito importante as crianças por-
tarem Bíblias para participarem das
atividades do Ministério da Infância.
Por isso, antes de saírem de suas re-
sidências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do

dia 27/11: Classe I –Wanildete; Clas-
se II – Sônia; Classe III – Presb.
Marcus Kleber; Classe IV – Presb. Is-
rael; Classe de Jovens – Rev. Alexan-
dro; Adolescentes – Hugo Ferreira;
Catecúmenos – Presb. Cícero.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

27/11. 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: Rev. Jefferson; Próximo

domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Paulo; Próximo do-

mingo: Presb. Pedro.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domin-

go: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:

Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Presb. Robson e Diác. Júlio;

Próximo domingo: Diác. Rodrigo e
Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Fernando e Hélia; Próximo

domingo: Carol e Presb. Natanael.



Pastoral

O profeta Habacuque
verbalizou uma das afirma-
ções mais eloqüentes sobre
a alegria, registrada nas
Escrituras: “todavia, eu
me alegro no Senhor”. O
profeta disse tal frase em
tempos críticos e difíceis na
história de sua nação. A ale-
gria cristã resiste aos mais
duros embates da vida. A
alegria é fruto do Espírito
Santo. Independe de pes-
soas ou circunstâncias favo-
ráveis. Diminui as desgas-
tantes variações de ânimo.

A verdadeira alegria cris-
tã nos ajuda a suportarmos
os imprevistos, as dores e
os sofrimentos. O crente que
põe sua confiança no Se-
nhor, momento após mo-
mento, além de não ser des-
truído, experimenta uma
alegria preciosa. A alegria
cristã é interior e espiritual.
Não é uma alegria mera-

Sou feliz com Jesus

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 99:1-3
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 98:1-9
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 79:9
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. Elizeu

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 22-25
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 400

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

POSLÚDIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Jorge, Antônio B.,

Robson, Tiago e William; Próxima
semana: Anderson, Moisés F., Wan-
derlúcio, J. Cláudio e Natan.

CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia; Próximo

domingo: Izabel e Noraci.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra; a partir das 14 horas, diversas vi-
sitas e Ceia do Senhor aos enfermos;
Quinta-feira, às 20 horas, Alessan-
dra (filha dona Marilene).

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 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 (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 Terezi-
nha; dona Wylliene (3536-7854);
Lília e Sr. Jomar, respectivamen-
te, irmã e pai da Drª. Leila; Patrí-
cia Vieira (3032-5164); Rev. Benon
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Go-
mes, pai da Hélia, Sr. José Antô-
nio, pai da Jane; Sr. José Ferreira
(3037-9935).

“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto
na vide; o produto da oliveira minta, e os campos

não produzam mantimento; as ovelhas sejam
arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja

gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no
Deus da minha salvação” (Habacuque 3:17-18)

Aniversariantes da Semana
14/11 Marcelie Comaccio dos Reis ................................................... 3353-3294
16/11 Daniel Lopes da Silva ............................................................98493-9929
16/11 Solange Lopes Soares Breder ................................................ 3354-4279
17/11 Maria de Fátima Rodrigues ....................................................99658-6492
18/11 Allysson Borges ....................................................................99107-5676

mente facial. É uma alegria
teimosa, à qual ninguém
pode roubar: “a vossa ale-
gria ninguém pode rou-
bar” (João 16:22b).

Sabemos que a nossa
verdadeira alegria reside na
pessoa de Cristo. Em troca
da alegria que lhe estava
proposta, Cristo se sacrifi-
cou. Experimentou tristeza
para que desfrutássemos da
inefável alegria da salvação:
“A minha alma está pro-
fundamente triste até a
morte” (Mateus 26:38).
Que Deus nos ajude a go-
zarmos da alegria cristã que
é ultracircunstancial. Que
Deus faça valer em nosso
íntimo as inspiradas pala-
vras do apóstolo Paulo:
“aprendi a viver conten-
te em toda e qualquer si-
tuação” (Filipenses 4:12).


