31

Plano de Ação 2017

2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga
SUA MISSÃO:
Levar ao perdido as boas novas de salvação, por meio da
participação e adoração, da comunhão entre a família de
Deus, com fundamentos firmes nas Escrituras Sagradas,
capacitando os crentes para o serviço do Senhor.
SUA VISÃO:
Uma igreja que acolhe vidas e integra na
adoração ao Senhor.
SEUS VALORES:
Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a
Cristo e a nossa querida 2ª IPT;
Por meio da pregação bíblica e da música de qualidade,
buscar uma adoração com excelência;
Ação Social com excelência;
Administração economica-financeira, com total
transparência;
Ação evangelística e missionária, consumada em suas
congregações e campos missionários;
Fortalecimento na integração total das gerações.
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PASTORAL

Uma Igreja Centrada no
Evangelho de Cristo

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batiando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
vos tenho ordenado” (Mateus 28:19-20a)
Uma Igreja Centrada no
testemunho pessoal. Ainda
Evangelho de Cristo está
conforme Dever, evangelizaatenta à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
prática do discipulado. Esde Deus, o que Ele fez para
tas atividades perfazem o
salvar pecadores; é advertir os
que o Senhor chamou de
homens quanto a sua condição
Grande Comissão. A evande perdidos e direcioná-los a
gelização e o
arrependeremdiscipulado
se e a crerem no
“Fazer
discípulos
sempre ocupaSenhor Jesus.
é conduzir
ram lugar de
É importanproeminência
te
frisar que a
pecadores a um
na Igreja. A
evangelização
relacionamento
Comunidade
é um ato de
Cristã
tem correto com Deus” amor ao próxiavançado e as
mo. É oferecer
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o reprevalecido.
médio que pode curar sua
A evangelização é caracenfermidade mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
verdade do Evangelho. De
o nobre empenho de ver pesacordo com o pastor, escrisoas reconciliadas com
QNG
–
Área
Especial
34
– CEP:
72130-005
tor e conferencista estaduDeus.
É pertinente
evocar a
Taguatinga
–
Brasília-DF
nidense, de nossos dias,
atividade do Atalaia, descri(61) 3354-5787
– 3354-1711
Rev. Mark Fones:
Dever: evangelizata no
Antigo Testamento,
Site:
segundaipt.org.br
ção não é imposição de crenEzequiel 3.16-27 e 33.7-9.
ças religiosas,
tampouco
mero
Atalaia significa sentinela
E-mail:
segundaipt@brturbo.com.br
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2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga
LEMA PARA 2017
SUA MISSÃO:
Levar ao perdido as boas novas de salvação, por meio da

UMA IGREJA CENTRADA
Deus, com
fundamentos firmes nas
Escrituras
Sagradas,
NO
EVANGELHO
DE
CRISTO

participação e adoração, da comunhão entre a família de
capacitando os crentes para o serviço do Senhor.
SUA VISÃO:
Uma igreja que acolhe vidas e integra na
adoração ao Senhor.

DIRETRIZES

SEUS VALORES:
Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a

• DESAFIAR A PROCLAMAÇÃO
Cristo e a nossa querida 2ª IPT;
(SEMEAR).

Por meio da pregação bíblica e da música de qualidade,
buscar uma adoração com excelência;

• INCENTIVAR
Aexcelência;
CULTURA DE
Ação Social com
DISCIPULADO.
Administração
economica-financeira, com total
transparência;
Ação evangelística e missionária, consumada em suas
congregações e campos missionários;
Fortalecimento na integração total das gerações.

4P
4lano de Ação 2017

Plano de Ação 2017
3

PASTORAL
2ª Igreja Presbiteriana
de Taguatinga

Uma Igreja Centrada no
SUA MISSÃO:
Evangelho
de Cristo

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
Levar
ao perdido
as boas
porEspírito
meio da
batiando-os
em nome
donovas
Pai, ede
dosalvação,
Filho e do
Santo; ensinando-os
a da
guardar
todas
as cousas
que
participação
e adoração,
comunhão
entre
a família
de
vos tenho ordenado” (Mateus 28:19-20a)
Deus,
fundamentos
firmes
nas Escrituras
Sagradas,
Umacom
Igreja
Centrada no
testemunho
pessoal.
Ainda
Evangelho
de Cristo
está para
conforme
Dever,
evangelizacapacitando
os crentes
o serviço
do Senhor.
atenta à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
prática do discipulado. Esde Deus, o que Ele fez para
tas atividades perfazem
o
salvar pecadores; é advertir os
SUA VISÃO:
que o Senhor chamou de
homens quanto a sua condição
Uma igreja Aque
acolhede
vidas
e integra
na
Grande Comissão.
evanperdidos
e direcioná-los
a
gelização e o
arrependeremadoração ao Senhor.
discipulado
se e a crerem no
“Fazer
discípulos
sempre ocupaSenhor Jesus.
é conduzir
ram lugar de
É importanSEUS VALORES:
proeminência
te
frisar que a
pecadores a um
na
Igreja.
A as relacionamento
evangelização
Fazer
com que
famílias tenham alegria em
pertencer a
Comunidade
é um ato de
e a nossa
querida
2ª IPT;amor ao próxicorreto
com
Deus”
Cristã
temCristo
avançado
e da
as pregação bíblica e da música de
mo.
É oferecer
Por meio
qualidade,
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o recom excelência;
prevalecido.buscar uma adoraçãomédio
que pode curar sua
A evangelização
é
caracenfermidade
Ação Social com excelência; mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
Administração
economica-financeira,
com de
total
verdade
do Evangelho.
De
o nobre empenho
ver pesacordo com o pastor, transparência;
escrisoas reconciliadas com
tor e conferencista estaduDeus. É pertinente evocar a
Ação evangelística
missionária,
consumada
em suas
nidense,
de nossos edias,
atividade
do Atalaia,
descriRev. Mark Dever: evangelizata no Antigo Testamento,
congregações e campos missionários;
ção não é imposição de crenEzequiel 3.16-27 e 33.7-9.
ças religiosas,
tampouco
Atalaia
sentinela
Fortalecimento
na mero
integração
totalsignifica
das gerações.
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PASTORAL
2ª Igreja Presbiteriana
de Taguatinga

Uma Igreja Centrada no
SUA MISSÃO:
Evangelho
de Cristo

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
Levar
ao perdido
as boas
porEspírito
meio da
batiando-os
em nome
donovas
Pai, ede
dosalvação,
Filho e do
Santo; ensinando-os
a da
guardar
todas
as cousas
que
participação
e adoração,
comunhão
entre
a família
de
vos tenho ordenado” (Mateus 28:19-20a)
Deus,
fundamentos
firmes
nas Escrituras
Sagradas,
Umacom
Igreja
Centrada no
testemunho
pessoal.
Ainda
Evangelho
de Cristo
está para
conforme
Dever,
evangelizacapacitando
os crentes
o serviço
do Senhor.
atenta à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
prática do discipulado. Esde Deus, o que Ele fez para
tas atividades perfazem
o
salvar pecadores; é advertir os
SUA VISÃO:
que o Senhor chamou de
homens quanto a sua condição
Uma igreja Aque
acolhede
vidas
e integra
na
Grande Comissão.
evanperdidos
e direcioná-los
a
gelização e o
arrependeremadoração ao Senhor.
discipulado
se e a crerem no
“Fazer
discípulos
sempre ocupaSenhor Jesus.
é conduzir
ram lugar de
É importanSEUS VALORES:
proeminência
te
frisar que a
pecadores a um
na
Igreja.
A as relacionamento
evangelização
Fazer
com que
famílias tenham alegria em
pertencer a
Comunidade
é um ato de
e a nossa
querida
2ª IPT;amor ao próxicorreto
com
Deus”
Cristã
temCristo
avançado
e da
as pregação bíblica e da música de
mo.
É oferecer
Por meio
qualidade,
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o recom excelência;
prevalecido.buscar uma adoraçãomédio
que pode curar sua
A evangelização
é
caracenfermidade
Ação Social com excelência; mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
Administração
economica-financeira,
com de
total
verdade
do Evangelho.
De
o nobre empenho
ver pesacordo com o pastor, transparência;
escrisoas reconciliadas com
tor e conferencista estaduDeus. É pertinente evocar a
Ação evangelística
missionária,
consumada
em suas
nidense,
de nossos edias,
atividade
do Atalaia,
descriRev. Mark Dever: evangelizata no Antigo Testamento,
congregações e campos missionários;
ção não é imposição de crenEzequiel 3.16-27 e 33.7-9.
ças religiosas,
tampouco
Atalaia
sentinela
Fortalecimento
na mero
integração
totalsignifica
das gerações.
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e/ou vigia. Se posicionava
no
O discipulado envolve
PASTORAL
alto da torre na entrada da
não apenas a chegada de
cidade. Em virtude de sua
novos membros, mas a teovisão privilegiada cabia-lhe
logia da mutualidade: carreo dever de alertar ao povo
gar as cargas uns dos outros,
portanto,
discípulos
de 6.2
todas
as nações,
da“Ide,
cidade
quanto fazei
a aproxiGálatas
(Romanos
12.16,
batiando-os
em
nome
do
Pai,
e
do
Filho
e
do
Espírito
mação e ataque dos inimi14.19 e 15.14; 1ª Coríntios
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
gos. Se vos
não tenho
anunciasse
os
12.25; Efésios
4.32; Hebreus
ordenado” (Mateus
28:19-20a)
perigos, era responsável pelo
10.24 e 1ª Pedro 4.10). É biUma que
Igreja
Centrada
no
testemunho
Ainda
sangue
fosse
derramablicamente pessoal.
importante
e
Evangelho
de
Cristo
está
conforme
Dever,
evangelizado.
fundamental haver camiatenta
à evangelização
e à
ção
é: declarar
autoridade
Outro
elemento essennhada
fraternal.a Somos
um
prática
do
discipulado.
Esde
Deus,
o
que
Ele
fez
para
cial na Grande Comissão é
corpo, organismo, vivo. Pretas atividades
perfazem
o
salvar
pecadores;
é advertir
os
prática
da cultura
do discicisamos
uns dos
outros.
que o Senhor
chamou de
homens
quanto
sua condição
pulado.
Fazer discípulos
é
Este senso
de apertencimenGrande Comissão.
A a
evande
e direcioná-los
conduzir
pecadores
um
to perdidos
e envolvimento
com a
a
gelização
e
o
arrependeremrelacionamento correto com
Igreja deve ser uma consd i s c i pO
u lRev.
a d o Mark Dever
se e a crerem no
Deus.
tante.
“Fazer
discípulos
sempre ocupaSenhor
salienta:
evangelização que
Em 2017, a
2ª IPTJesus.
trilhaé
conduzir
ram
lugar
de
É
importannão resulta em discipulado é
rá pela senda bíblica da
proeminência
tee frisar
que a
pecadores
a um
não
somente evangelização
inevangelização
do discipuna Igreja.
evangelização
completa,
masAtambém
é comlado. O desafio
é olhar além
relacionamento
C
o
m
u
n
i
d
a
d
e
é
um atopesde
pletamente inconcebível. O
de nossas necessidades
correto
com
Deus”
Cristã
tem
amor
ao
próxidiscipulado proporciona um
soais e familiares. Estar
avançado e as
mo. É oferecer
crescimento
saudável para
atentos e sensíveis
àqueles
portas
inferno
têm
ao
nosso
semelhante
o rea
igreja.do
Não
apenasnão
o cresirmãos
que
estão fracos
na
prevalecido.
médio
que
pode
curar
sua
cimento quantitativo, mas
fé. Que o Pai Celestial nos
A evangelização
é caracenfermidade
mortal
e lhe
especialmente
o crescimenajude a sermos
uma Igreja
terizada
pelo anúncio
proporcionar
Eterna.de
É
to
qualitativo:
santidadeda
e
Centrada no Vida
Evangelho
verdade
do
Evangelho.
De
o
nobre
empenho
de
ver
pespiedade, ou seja, vidas
Cristo: firmes na evangelizaacordo com o pastor,
escrisoas
reconciliadas
com
transformadas
pela graça
de
ção e disposta
a desenvolver
a
tor e que
conferencista
Deus.
evocar
a
Deus
lançam luzestaduna soculturaÉdopertinente
discipulado
para a
nidense,
de
nossos
dias,
atividade
do
Atalaia,
descriciedade em trevas.
glória de Deus. Amém.
Rev. Mark Dever: evangelizata no Antigo Testamento,
ção não é imposição de crenEzequiel 3.16-27 e 33.7-9.
ças religiosas, tampouco mero
significa
sentinela
Rev.Atalaia
Jefferson
Batista
Neres

Uma Igreja Centrada no
Evangelho de Cristo
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DA de
IGREJA
2ª IgrejaLIDERANÇA
Presbiteriana
Taguatinga
• PASTORES

SUA MISSÃO:
Rev. Jefferson Batista Neres
(Efetivo) ... 3963-7922 – 98272-1211

Rev. Alexandro
LuizasRamos
3263-1821por
– 98139-1069
Levar
ao perdido
boas (Auxiliar)
novas de...salvação,
meio da
Rev. Benon Wanderley Paes (Emérito) ........................ 3352-1274

participação e adoração, da comunhão entre a família de

Rev. Evando Honorato de Oliveira (Emérito) ................................

Deus, com fundamentos firmes nas Escrituras Sagradas,
capacitando os crentes para o serviço do Senhor.
• EVANGELISTAS

Ev. Daniel Pereira Pani3616-3670
– 99688-2249(3ª Congregação)
...........................................

Ev. Cristiano Santos .......................
3613-7354 (4ª Congregação)
................................................

SUA VISÃO:

Ev. Valdemir Belarmino da Silva .......................
(34) 98884-1353
................................................

Uma igreja que acolhe vidas e(Cong.
integra
na
Garapuava-MG)

Ev. Rogério Pereira Balbino
– 3394-3506
– 99638-1986 (Cong. Stª Maria)
.........................................
adoração
ao Senhor.
Ev. Silvio Sérgio Geraldini –..............................
(38) 99848-1227 (Cong. em Arinos-MG)

Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento – ......................
98198-5868 (Deptº Infantil)

SEUS VALORES:

• Fazer
PRESBÍTEROS
com que as famílias tenham alegria em pertencer a
Emanuel Rafael ......................................................... 3353-4652

Cristo e a nossa querida 2ª IPT;

Joel Nogueira ............................................................ 3039-5583

Por meio
da ...........................................................
pregação bíblica e da música de qualidade,
Lusérgio
Sales
3546-3708
Marcus Kleber
...........................................................
buscar
uma adoração com excelência; 3034-0225
Natanael Correa ........................................................ 3964-5381

Ação Social com excelência;

Paulo Honorato .......................................................... 3353-4310

economica-financeira, com total
PedroAdministração
Marra ...............................................................
3562-2702
Robson da Conceição .................................................
3032-5164
transparência;
Sandro Soares ......................................................... 99298-7189

Ação evangelística e missionária, consumada em suas

Sóstenes Cavalcante ................................................. 3877-1201

congregações
Israel Ferreira
(Emérito) e campos missionários;

Saulo
Resende (Emérito)
Fortalecimento
na integração total das gerações.
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PASTORAL

• DIÁCONOS
Anderson Poubel ....................................................... 3354-5869
Antônio Barbosa ...................................................... 98331-2610
Antônio Neto ........................................................... 98509-2568
Ângelo Matos .......................................................... 98311-1817
“Ide, portanto,
discípulos de todas as 99153-6469
nações,
Arthur
Figueiredo fazei
...................................................
batiando-os
em
nome
do
Pai,
e
do
Filho
e
do
Ataliba Resende ........................................................ Espírito
3352-1693
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
Claudenes
Cunha
.....................................................
3353-4811
vos tenho ordenado” (Mateus 28:19-20a)
Demétrius Nery ...................................................... 99982-1789
Uma Ferreira
Igreja Centrada
no
testemunho pessoal.
Ainda
Diego
........................................................
98259-3320
Evangelho
de
Cristo
está
conforme
Dever,
evangelizaDouglas Cerqueira .................................................. 99981-8004
atenta
à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
Elizeu Couto ............................................................. 3543-6296
prática do discipulado. Esde Deus, o que Ele fez para
Emanoel Silva ........................................................... 3372-1831
tas atividades perfazem o
salvar pecadores; é advertir os
João Marques ......................................................... 99158-9786
que o Senhor chamou de
homens quanto a sua condição
Jorge Santiago ........................................................ 99553-3765
Grande Comissão. A evande perdidos e direcioná-los a
José Cláudio ............................................................. 3397-5129
gelização e o
arrependeremJosé Júnior .............................................................. 4101-7867
discipulado
se e a crerem no
Júlio de Araújo .......................................................
“Fazer
discípulos
99918-8131
sempre ocupaSenhor Jesus.
Moisés Ferreira ........................................................
9986-7359
é conduzir
ram
lugar de
É importanMoisés
Couto
............................................................
3374-9887
proeminência
te frisar
que a
pecadores a um
Natan
Machado
.......................................................
99623-0038
na Igreja. A
evangelização
relacionamento
C oRobson
m u n i Rangel
d a d e ..........................................................
é um3475-9648
ato de
correto
com
Deus”
Rodrigo
Andriazzi
......................................................
Cristã
tem
amor 3353-2231
ao próxiTiago Ferreira
avançado
e as ..........................................................
mo. É3353-2132
oferecer
Wanderlúcio
Júnior
................................................
98438-1914
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante
o reWilliam Araújo ..........................................................
3435-7560
prevalecido.
médio que pode curar
sua

Uma Igreja Centrada no
Evangelho de Cristo

A evangelização é carac-

enfermidade mortal e lhe

SOCIEDADES
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
•verdade
UNIÃO PRESBITERIANA
- UPH
do Evangelho. DE
DeHOMENS
o nobre
empenho de ver pesConselheiro:
acordo
com o Presb.
pastor,Sóstenes
escri- Aranha
soas reconciliadas com
Diác. Rodrigo
V. GolfiDeus.
Andriazzi
torPresidente:
e conferencista
estaduÉ pertinente evocar a
nidense,
de nossos
atividade do Atalaia, descriVice Presidente:
Jorge dias,
Luís Santiago
Rev.
Dever:Diác.
evangelizata no
Antigo Testamento,
1º Mark
Secretário:
Robson Rangel
da Silva
ção
é imposição
deArgimiro
cren- Rodrigues
Ezequiel de
3.16-27
2ºnão
Secretário:
Presb.
Sousa e 33.7-9.
ças
religiosas, Presb.
tampouco
mero
Atalaia significa sentinela
Tesoureiro:
Ivo Ferreira
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• SOCIEDADE DAS AUXILIADORAS FEMININAS – SAF
Conselheiro: Presb. Marcus Kleber
Presidente: Gracielle Dantas Rosendo Viana
Vice Presidente: Antônia Maria Pereira
1ª Secretária: Eliana Rodrigues
Neves Pereira
SUA MISSÃO:
2ª Secretária: Karine Bastos de Araújo
Levar ao perdido
asAndrade
boas novas
Tesoureira:
Rozadália
Ramosde salvação, por meio da

2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga

e adoração,
da comunhão- UMP
entre a família de
• participação
UNIÃO DE MOCIDADE
PRESBITERIANA
Conselheiro:
Paulo Honorato
Deus, com Presb.
fundamentos
firmes nas Escrituras Sagradas,
Presidente: Priscilla Santos Arruda
Vice Presidente:
Bárbara
Torrespara
Frazão
capacitando
os crentes
o serviço do Senhor.
1º Secretário: Gustavo Daniel Sardenberg Soares
2º Secretário: Juliana Alves Otaviano
Tesoureiro: Matheus Cavalcante
de Sousa
SUA VISÃO:
• UNIÃO PRESBITERIANA
ADOLESCENTES
- UPA
Uma igreja que DE
acolhe
vidas e integra
na
Conselheiro: Presb. Lusérgio Sales
adoração
Presidente: Marcos Augusto
Riosao
deSenhor.
Cerqueira
Vice Presidente: Milena Teixeira Caires
1º Secretário: Luísa Neri Teixeira Hostins
2º Secretário: Iago de SEUS
Souza de
Andrade
VALORES:
Tesoureiro: Odara Andrade Cieslak

Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a

• UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANA - UCP
Cristo e a nossa querida 2ª IPT;
Conselheiro: Presb. Sandro Soares
Orientador:
Emanoel bíblica
Araújo e da música de qualidade,
Por meioDiác.
da pregação
Presidente: Gabriel Honorato
buscar
uma
adoração com excelência;
Vice Presidente:
Filipe
Rangel
1º Secretário: Samuel Pereira
Ação Social com excelência;
2ª Secretária: Amanda Soares

Administração economica-financeira, com total

• GRUPO FIOS DE PRATA
transparência;
Conselheiro: Presb. Pedro
Leandro
Presidente: Marta Resende Faria
Ação evangelística e missionária, consumada em suas
Vice Presidente: Maria Correia da Silva Marra
1ª Secretária:
Salvina Gomes
de Almeida
congregações
e campos
missionários;
2ª Secretária: Diva de Paula Soares
Fortalecimento
na de
integração
Tesoureira:
Lúcia Magali
Resende total das gerações.
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PASTORAL

Uma Igreja Centrada no
Evangelho de Cristo

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batiando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
vos tenho ordenado” (Mateus 28:19-20a)
Uma Igreja Centrada no
testemunho pessoal. Ainda
Evangelho de Cristo está
conforme Dever, evangelizaatenta à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
prática do discipulado. Esde Deus, o que Ele fez para
tas atividades perfazem o
salvar pecadores; é advertir os
que o Senhor chamou de
homens quanto a sua condição
Grande Comissão. A evande perdidos e direcioná-los a
gelização e o
arrependeremdiscipulado
se e a crerem no
“Fazer
discípulos
sempre ocupaSenhor Jesus.
é conduzir
ram lugar de
É importanproeminência
te
frisar que a
pecadores a um
na Igreja. A
evangelização
relacionamento
Comunidade
é um ato de
Cristã
tem correto com Deus” amor ao próxiavançado e as
mo. É oferecer
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o reprevalecido.
médio que pode curar sua
A evangelização é caracenfermidade mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
verdade do Evangelho. De
o nobre empenho de ver pesacordo com o pastor, escrisoas reconciliadas com
tor e conferencista estaduDeus. É pertinente evocar a
nidense, de nossos dias,
atividade do Atalaia, descriRev. Mark Dever: evangelizata no Antigo Testamento,
ção não é imposição de crenEzequiel 3.16-27 e 33.7-9.
ças religiosas, tampouco mero
Atalaia significa sentinela

CALENDÁRIO
DE
ATIVIDADES
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JANEIRO de Taguatinga
2ª Igreja Presbiteriana
Dia

Horário

02-06
28
28
Levar ao
29

Programação

Responsável

20:00
Semana Mundial de Orações
SAF
14:30
Sábado
Legal
UCP
SUA
MISSÃO:
14:30
Departamental – CineSAF
SAF
perdido as boas novas de salvação, por meio da
10:30
Plenárias
Sociedades

participação e adoração, da comunhão entre a família de
Deus, com fundamentos firmes nas Escrituras Sagradas,
capacitando os crentes para o serviço do Senhor.
SUA VISÃO:
Uma igreja que acolhe vidas e integra na
adoração ao Senhor.
SEUS VALORES:
Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a
Cristo e a nossa querida 2ª IPT;
Por meio da pregação bíblica e da música de qualidade,
buscar uma adoração com excelência;
Ação Social com excelência;
Administração economica-financeira, com total
transparência;
Ação evangelística e missionária, consumada em suas

DATAS ESPECIAIS:

congregações e campos missionários;

Dia 1º
Confraternização Universal
na integração
De 2 aFortalecimento
6
Semana Mundial
de Oraçãototal das gerações.

12
4
12
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PASTORAL
FEVEREIRO
Dia

Horário
Programação
Responsável
Uma
Igreja
Centrada
no
14:30
Reunião de Obreiros 2ª IPT
Conselho
Evangelho
de CristoConselho
20:00
Reunião do Conselho

02
03
“Ide, portanto,
fazei discípulos
de UPA
todas asUPA
nações,
04
15:30
Abertura
dos Trabalhos
batiando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
05
10:45
Coordenação Prof. Dept. Infantil Deptº Inf.
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
05
09:00
do Homem(Mateus
Presbiteriano
SAF/ED
vos
tenhoDia
ordenado”
28:19-20a)
05
18:30
Retorno do Coral Cantares
Coral
Uma Igreja Centrada no
testemunho pessoal. Ainda
11
08:00
Curso Profs. Depto. Infantil
Deptº Inf.
Evangelho de Cristo está
conforme Dever, evangeliza11
20:00
Jantar dos Oficiais da Igreja
Cons./JD
atenta à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
12
Dia da EsMulherde
Presbiteriana
UPH/ED
prática
do09:00
discipulado.
Deus, o que Ele
fez para
12
09:00
Palestra
com
o
pais
Deptº
Inf. os
tas atividades perfazem o
salvar pecadores; é advertir
18 o Senhor
20:00 chamou
Aberturade
Trabalhos
UCPquanto a sua
UCP
que
homens
condição
19
09:00
Classe
Única
Conselho
Grande Comissão. A evande perdidos e direcioná-los a
19
09:00
Dia do Zelador
SAF
gelização
e o
arrependeremPlenárias das Sociedades
d19
i s c i p u l 10:30
ado
se e Sociedades
a crerem no
“Fazer
discípulos
sempre
Senhor
Jesus.
24-28 ocupa——Acampamento UMP
FEMOTAN
é conduzir
ram
lugar——de
É UPA
importan24-28
Acampamento
UPA

proeminência
te frisar que a
pecadores a um
na Igreja. A
evangelização
relacionamento
Comunidade
é um ato de
Cristã
tem correto com Deus” amor ao próxiavançado e as
mo. É oferecer
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o reprevalecido.
médio que pode curar sua
A evangelização é caracenfermidade mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
verdade do Evangelho. De
o nobre empenho de ver pesacordo com o pastor, escrisoas reconciliadas com
tor e conferencista estaduDeus. É pertinente evocar a
nidense, de nossos dias,
atividade do Atalaia, descriDATAS
ESPECIAIS:
Rev. Mark
Dever: evangelizata no Antigo Testamento,
Dia 05 Dia do Homem Presbiteriano
ção 12
não éDia
imposição
de Presbiteriana
crenEzequiel 3.16-27 e 33.7-9.
Dia
da Mulher
ças religiosas,
tampouco mero
Atalaia significa sentinela
Dia
28 Carnaval
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MARÇO de Taguatinga
2ª Igreja Presbiteriana
Dia

Horário

Programação

Responsável

04
14:30
Sábado Legal
UCP
MISSÃO:
05
10:30
ReuniãoSUA
do Conselho
de Ensino
Cons. Ens.
10
20:00
Reunião
do Conselho
Conselho
Levar
ao
perdido
as boas
novas de salvação, por
meio da
11
15h00 às 18h30 – Encontro Ana
Sin. SAF’s
participação
adoração, da comunhão entre a UPA
família de
11
20:00 e Pós-Acamp
12
18:30fundamentos
Aniversário da
SAF (Sec.
Nac.)
SAF
Deus, com
firmes
nas Escrituras
Sagradas,
16
20:00
Culto nos Lares
UPH
capacitando
os crentes para o serviço do Senhor.
17
21:00
Noite de Vigília
Conselho
18
15:00
Chá das Amigas
SAF
25
20:00
Jantar de Casais
Eq. Casais
SUA VISÃO:
26
10:30
Plenárias das Sociedades
Sociedades
31
19:30
Gincana
UPA
Uma igreja
que acolhe vidas e integra na

adoração ao Senhor.
SEUS VALORES:
Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a
Cristo e a nossa querida 2ª IPT;
Por meio da pregação bíblica e da música de qualidade,
buscar uma adoração com excelência;
Ação Social com excelência;
Administração economica-financeira, com total
transparência;
Ação evangelística e missionária, consumada em suas
congregações e campos missionários;

DATAS ESPECIAIS:
Fortalecimento
na integração
Dia 08
Dia Internacional
da Mulher total das gerações.

14
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PASTORAL
ABRIL
Dia

Horário
Programação
Responsável
Uma
Igreja
Centrada
no
14:30
Sábado Legal
UCP
20:00
Reunião do Conselho
Evangelho
de CristoConselho

01
07
08
Programação
“Ide, 20:00
portanto,
fazei discípulos de todas asUCP
nações,
09
18:30
Aniv.
Fiosdo
Prata
(Rev.
Ricardo)
Prata
batiando-os em nome
Pai,
e do
Filho e doFios
Espírito
13
20:00
Culto
nos
Lares
UPH
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
14-15 ——
Acampadentro
UPA
vos tenho
ordenado” (Mateus 28:19-20a)
15
19:00
CineUMP
UMP
Uma Igreja Centrada no
testemunho pessoal. Ainda
16
7:00
Culto Ressurreição/café da manhã
Conselho
Evangelho
Cristo
está
conforme Dever, evangeliza26-28 —— de Curso
para
gestantes
SAF
atenta
à18:00
evangelização
e Em
à Garapuava-MG
ção é: declarar a Conselho
autoridade
29
Aniv. Congr.
prática
do discipulado.
Es- Sociedades
de Deus, o que Ele
fez para
30
10:30
Plenárias das
Sociedades

tas atividades perfazem o
salvar pecadores; é advertir os
que o Senhor chamou de
homens quanto a sua condição
Grande Comissão. A evande perdidos e direcioná-los a
gelização e o
arrependeremdiscipulado
se e a crerem no
“Fazer
discípulos
sempre ocupaSenhor Jesus.
é conduzir
ram lugar de
É importanproeminência
te
frisar que a
pecadores a um
na Igreja. A
evangelização
relacionamento
Comunidade
é um ato de
Cristã
tem correto com Deus” amor ao próxiavançado e as
mo. É oferecer
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o reprevalecido.
médio que pode curar sua
A evangelização é caracenfermidade mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
verdade do Evangelho. De
o nobre empenho de ver pesacordo com o pastor, escrisoas reconciliadas com
DATAS
ESPECIAIS:
tor e conferencista estaduDeus. É pertinente evocar a
nidense, de nossos dias,
atividade do Atalaia, descriDia 09 Aniversário Grupo Fios de Prata
Rev.
Mark
Dever:
evangelizata no Antigo Testamento,
Dia 16 Páscoa
ção 21
não éTiradentes
imposição– de
crenEzequiel
Dia
Aniversário
de Brasília3.16-27 e 33.7-9.
ças religiosas,
tampoucodo
mero
Dia
22 Descobrimento
Brasil Atalaia significa sentinela
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AGOSTO
MAIO de Taguatinga
2ª Igreja Presbiteriana
Dia

Horário

Programação

Responsável

01
09:00
Evangelismo
UPA
SUAdoMISSÃO:
05
20:00
Reunião
Conselho
Conselho
06
14:30
Sábado
UCP
Levar
ao perdido
as boasLegal
novas de salvação, por
meio da
06
20:00
CineUPH
UPH
participação
e adoração,
entre a Casais/UCP
família de
13
20:00
Bate-papoda
decomunhão
Casais
13
14:30
Comem. Dia
das nas
MãesEscrituras Sagradas,
UMP/UPA
Deus, com
fundamentos
firmes
13
20:00
Grupo EME
Conselho
capacitando
os
crentes para o serviço do Senhor.
14
09:00
e 18h30 – Grupo EME
Conselho
14
08:00
Café da manhã para as Mães
Socs./ED
18
20:00
Culto nos Lares
UPH
SUA VISÃO:
20
09:00
Retinique Família Rec. Cristão Riacho Doce Conselho
26
21:00
Noite
doacolhe
Pijama vidas e integra na
SAF
Uma
igreja
que
27
20:00
Culto da Família – PTAN
PTAN
adoração ao Senhor.
28
09:00
Aniversário Oficina Dorcas
SAF
28
10:30
Plenárias das Sociedades
Sociedades

SEUS VALORES:
Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a
Cristo e a nossa querida 2ª IPT;
Por meio da pregação bíblica e da música de qualidade,
buscar uma adoração com excelência;
Ação Social com excelência;
Administração economica-financeira, com total
transparência;
DATAS
AçãoESPECIAIS:
evangelística e missionária, consumada em suas
Dia 01 Diacongregações
do Trabalhador
e campos missionários;
Dia 14 Dia das Mães
Fortalecimento
Dia 21
Dia da UMP na integração total das gerações.

16
4
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PASTORAL
JUNHO
Dia

Horário
Programação
Responsável
Uma
Igreja
Centrada
no
20:00
Reunião do Conselho
Conselho
Evangelho
09:00
Reunião PTAN de CristoPTAN

02
03
“Ide, portanto,
fazei discípulos
de todas asUCP
nações,
03
14:30
Sábado
Legal
batiando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
09
19:30
Aniversariantes do semestre
UPA
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
10
19:00
UPH (Rev.
Eudes)28:19-20a)
UPH
vos
tenhoDebate
ordenado”
(Mateus
11
08:00
Café da manhã/Dia dos Oficiais SAF
Uma Igreja Centrada no
testemunho pessoal. Ainda
11
09:00
e 18h30 – Aniv. UPH (Rev. Eudes) UPH
Evangelho de Cristo está
conforme Dever, evangeliza17
14:00
Visita ao Asilo
Soc./Deptºs
atenta à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
22
Culto nos
UPH
prática
do20:00
discipulado.
Es-Laresde Deus, o que Ele
fez para
23
21:00
Noite
do
Pijama
tas atividades perfazem o
salvar pecadores; éUCP
advertir os
24 o Senhor
19:00 chamou
Aniv. Cong.
Santa Maria
Conselho
que
de de homens
quanto a sua
condição
25
10:30
Plenárias
das
Sociedades
Sociedadesa
Grande Comissão. A evande perdidos e direcioná-los
30
19:30
Debate
UPA
gelização
e o
arrependerem-

discipulado
se e a crerem no
“Fazer
discípulos
sempre ocupaSenhor Jesus.
é conduzir
ram lugar de
É importanproeminência
te
frisar que a
pecadores a um
na Igreja. A
evangelização
relacionamento
Comunidade
é um ato de
Cristã
tem correto com Deus” amor ao próxiavançado e as
mo. É oferecer
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o reprevalecido.
médio que pode curar sua
A evangelização é caracenfermidade mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
verdade do Evangelho. De
o nobre empenho de ver pesacordo com o pastor, escrisoas reconciliadas com
tor e conferencista estaduDeus. É pertinente evocar a
nidense, de nossos dias,
atividade do Atalaia, descriRev.
Mark
Dever:
evangelizata no Antigo Testamento,
DATAS ESPECIAIS:
ção não é imposição de crenEzequiel 3.16-27 e 33.7-9.
ças 15
religiosas,
tampouco
Atalaia significa sentinela
Dia
Corpus
Christi mero
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JULHO de Taguatinga
2ª Igreja Presbiteriana
Dia

Horário

Programação

Responsável

02
09:00
Recital Esc. Música ED
Esc. Música
SUAMission.
MISSÃO:
10-16
——Semana
Evang.
Dept. Evang.
20-23
——EBFboas novas de salvação, por
Depto.
Inf.da
Levar ao perdido
as
meio
29
08:00
DNA
UPA
participação
e adoração,
comunhão
família de
30
10:30
Plenáriasda
das
Sociedadesentre aSociedades
02
Recital Esc.
de Música
ED
Esc.
Música
Deus, com09:00
fundamentos
firmes
nas Escrituras
Sagradas,
10-16
——Semana Mission. Evang.
Dept. Evang.
capacitando
os
crentes para o serviço do Senhor.
20-23
——EBF
Depto. Inf.
29
08:00
DNA
UPA
30
10:30
Plenárias das Sociedades
Sociedades

SUA VISÃO:

Uma igreja que acolhe vidas e integra na
adoração ao Senhor.
SEUS VALORES:
Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a
Cristo e a nossa querida 2ª IPT;
Por meio da pregação bíblica e da música de qualidade,
buscar uma adoração com excelência;
Ação Social com excelência;
Administração economica-financeira, com total
transparência;
Ação evangelística e missionária, consumada em suas

DATAS ESPECIAIS:

congregações e campos missionários;

Dia 09 Dia do Diácono
Dia 23
Dia da UPA na integração total das gerações.
Fortalecimento

18
4
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PASTORAL
AGOSTO
Dia

Horário
Programação
Responsável
Uma
Igreja
Centrada
no
14:30
Reunião de Obreiros 2ª IPT
Conselho
Evangelho
de CristoConselho
20:00
Reunião do Conselho

03
04
“Ide, portanto,
fazei discípulos
de todas asUCP
nações,
05
14:30
Sábado
Legal
batiando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
06
20:00
Sinodal
UPHs
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
13
08:00
da manhã(Mateus
Dia dos Pais
Socs/ED
vos
tenhoCafé
ordenado”
28:19-20a)
17
20:00
Culto nos Lares
UPH
Uma Igreja Centrada no
testemunho pessoal. Ainda
18-20
——— AcampUCP
UCP
Evangelho de Cristo está
conforme Dever, evangeliza18
21:00
Noite de Vigília
Conselho
atenta à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
19
Comem.EsDia dos
UMP/UPA
prática
do16:00
discipulado.
dePais
Deus, o que Ele
fez para
20
09:00
Classe
Única
tas atividades perfazem o
salvar pecadores; éConselho
advertir os
26 o Senhor
14:30 chamou
Piquenique
SAF/UMP/UPA
que
de
homens quanto a sua
condição
26
19:00
Aniv.
4ª
Cong.
de
Águas
Lindas
Conselho a
Grande Comissão. A evande perdidos e direcioná-los
27
10:30
Plenárias das Sociedades
Sociedades
gelização
e o
arrependereme 18h30 – Aniv. UPA (Sec. Nac.)
d27
i s c i p u l 09:00
ado
se e UPA
a crerem no

“Fazer discípulos

sempre ocupaSenhor Jesus.
é conduzir
ram lugar de
É importanproeminência
te
frisar que a
pecadores a um
na Igreja. A
evangelização
relacionamento
Comunidade
é um ato de
Cristã
tem correto com Deus” amor ao próxiavançado e as
mo. É oferecer
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o reprevalecido.
médio que pode curar sua
A evangelização é caracenfermidade mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
verdade do Evangelho. De
o nobre empenho de ver pesacordo com o pastor, escrisoas reconciliadas com
tor e conferencista estaduDeus. É pertinente evocar a
nidense, de nossos dias,
atividade do Atalaia, descriRev. Mark Dever: evangelizata no Antigo Testamento,
DATAS ESPECIAIS:
ção 06
não éDia
imposição
de crenEzequiel 3.16-27 e 33.7-9.
Dia
do Presbítero
Dia
158 Anos
da IPBmero
ças 12
religiosas,
tampouco
Atalaia significa sentinela
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SETEMBROde Taguatinga
2ª Igreja Presbiteriana
Dia

Horário

Programação

Responsável

01
20:00
Reunião do Conselho
Conselho
02
14:30
SábadoSUA
Legal MISSÃO:
UCP
03
10:30
Reunião
do Conselho
desalvação,
Ensino
Conselho
Levar
ao
perdido
as boas
novas de
por
meio da
06-07 ——— Vigília
UPA
participação
adoração,
dade
comunhão
entre a Conselho
família de
10
19:00 e Aniv.
3ª Cong.
Águas Lindas
14
20:00fundamentos
Culto nos Lares
Deus, com
firmes nas Escrituras UPH
Sagradas,
15-17 ——— Encontro Casais (Rev. Gediael)
Eq. Casais
capacitando
os crentes para o serviço do Senhor.
17
18:30
Aniversário Coral Cantares
C. Cantares
23
20:00
Aniversário 2ª IPT
Conselho
24
9:00
e 18:30 – Aniversário 2ª IPT
Conselho
SUA VISÃO:
24
09:00
Dia da Escola Dominical
ED
24
10:30
Plenárias
Sociedades
Sociedades
Uma igreja
quedas
acolhe
vidas e integra na
30
16:00
Aniverário UMP
UMP

adoração ao Senhor.
SEUS VALORES:

Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a
Cristo e a nossa querida 2ª IPT;
Por meio da pregação bíblica e da música de qualidade,
buscar uma adoração com excelência;
Ação Social com excelência;
Administração economica-financeira, com total
transparência;
Ação evangelística e missionária, consumada em suas

DATAS ESPECIAIS:

congregações e campos missionários;

Dia 07 Independência do Brasil
Fortalecimento
integração total das gerações.
Dia 24
Dia da Escola na
Dominical

20
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PASTORAL
OUTUBRO
Dia

Programação
Responsável
Uma
Igreja
Centrada
no
09:00 e 18h30 – Aniv. UMP (Sec. Nac.)
UMP
Evangelho
de Cristo Conselho
20:00
Reunião do Conselho

Horário

01
06
“Ide, 14:30
portanto,
fazei
discípulos
nações,
07
Sábado
Legal
Especial de todas as UCP
batiando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
07
20:00 Programação
UPH
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
08
09:00
e 18:30
– Aniversário
da UCP28:19-20a)
UCP
vos tenho
ordenado”
(Mateus
14
18:00 Aniv. Congregação de Arinos-MG
Conselho
Uma Igreja Centrada no
testemunho pessoal. Ainda
18
20:00 Culto do Bebê
SAF
Evangelho de Cristo está
conforme Dever, evangeliza19
20:00 Culto nos Lares
UPH
atenta à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
21
19:30
III Conferência
Reformada
Conselho
prática
do discipulado.
Es- Fé de
Deus, o que Ele
fez para
21
19:30
Reforma
Kids
Inf.os
tas atividades perfazem o
salvar pecadores; éDeptº
advertir
21 o Senhor
19:00 Reforma
Teende
UPA
que
chamou
homens quanto a sua
condição
22
09:00
e
18:30
–
3ª
Conf.
Fé
Reformada
Conselho a
Grande Comissão. A evande perdidos e direcioná-los
25-27 ———
SAF
gelização
e oCurso para Gestantes
arrependerem-

discipulado
se e a crerem no
“Fazer
discípulos
sempre ocupaSenhor Jesus.
é conduzir
ram lugar de
É importanproeminência
te
frisar que a
pecadores a um
na Igreja. A
evangelização
relacionamento
Comunidade
é um ato de
Cristã
tem correto com Deus” amor ao próxiavançado e as
mo. É oferecer
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o reprevalecido.
médio que pode curar sua
A evangelização é caracenfermidade mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
verdade do Evangelho. De
o nobre empenho de ver pesacordo com o pastor, escrisoas reconciliadas com
tor e conferencista estaduDeus. É pertinente evocar a
nidense, de nossos dias,
atividade do Atalaia, descriDATAS ESPECIAIS:
Rev. Mark Dever: evangelizata no Antigo Testamento,
ção não
imposição
de crenEzequiel
3.16-27 e 33.7-9.
Dia
12 éDia
das Crianças
– Dia do
UCP
ças religiosas,
tampouco
Atalaia significa sentinela
Dia
31 Dia da
Reforma mero
Protestante
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NOVEMBRO
2ª Igreja Presbiteriana
de Taguatinga
Dia

Horário

Programação

Responsável

01-05 ——— Intercâmbio
UPA
SUA MISSÃO:
04
19:00 Kid’s Night
UMP
10
Reunião
do Conselho
Conselho
Levar
ao20:00
perdido
as boas
novas de salvação, por
meio da
11
14:30 Sábado Legal
UCP
participação
da comunhão
entre a Sociedades
família de
12
10:30 e adoração,
Plenárias Sociedades
Eleições
16
20:00
Culto nos Lares
UPH
Deus, com
fundamentos
firmes nas Escrituras Sagradas,
17
20:00 Confraternização
SAF
capacitando
os crentes para o serviço do Senhor.
18
20:00 Jantar de Casais (Rev. Saulo)
Eq. Casais
24
19:30 Encerramento
UPA
25
08:00 Congresso Unificado – PTAN
PTAN
SUA VISÃO:
25
20:00 Confraternização
Deptº Inf.
29
20:00
Dia nacional
de ações
deegraças
Conselho
Uma igreja
que acolhe
vidas
integra na

adoração ao Senhor.
SEUS VALORES:
Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a
Cristo e a nossa querida 2ª IPT;
Por meio da pregação bíblica e da música de qualidade,
buscar uma adoração com excelência;
Ação Social com excelência;
Administração economica-financeira, com total
transparência;
DATAS
AçãoESPECIAIS:
evangelística e missionária, consumada em suas
Dia 02 Finados
congregações e campos missionários;
Dia 15 Proclamação da República
Fortalecimento
na integração total das gerações.
Dia 30
Dia do Evangélico

22
4
32
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PASTORAL
DEZEMBRO
Programação
Responsável
Uma
Igreja
Centrada
no
18:30 Cantata pelo Coral Perfeito Louvor
Corais
Evangelho
de
Cristo
20:00 Assembleia Geral Ordinária
Conselho

Dia Horário

03
06
“Ide,09:00
portanto,
nações,
10
Dia dafazei
Bíbliadiscípulos de todas asED
batiando-os
em
nome
do
Pai,
e
do
Filho
e
do
Espírito
10 18:30 Cantata pelo Coral Canto Livre
Corais
Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que
17 09:00
Dia do ordenado”
Pastor e da Esposa
do Pastor
SAF
vos tenho
(Mateus
28:19-20a)
17 18:30 Cantata pelo Coral Cantares
Conselho
Uma Igreja Centrada no
testemunho pessoal.
Ainda
31 22:00 Culto de Vigília
Conselho

Evangelho de Cristo está
conforme Dever, evangelizaatenta à evangelização e à
ção é: declarar a autoridade
prática do discipulado. Esde Deus, o que Ele fez para
tas atividades perfazem o
salvar pecadores; é advertir os
que o Senhor chamou de
homens quanto a sua condição
Grande Comissão. A evande perdidos e direcioná-los a
gelização e o
arrependeremdiscipulado
se e a crerem no
“Fazer
discípulos
sempre ocupaSenhor Jesus.
é conduzir
ram lugar de
É importanproeminência
te
frisar que a
pecadores a um
na Igreja. A
evangelização
relacionamento
Comunidade
é um ato de
Cristã
tem correto com Deus” amor ao próxiavançado e as
mo. É oferecer
portas do inferno não têm
ao nosso semelhante o reprevalecido.
médio que pode curar sua
A evangelização é caracenfermidade mortal e lhe
terizada pelo anúncio da
proporcionar Vida Eterna. É
verdade do Evangelho. De
o nobre empenho de ver pesacordo com o pastor, escrisoas reconciliadas com
tor e conferencista estaduDeus. É pertinente evocar a
DATAS ESPECIAIS:
nidense, de nossos dias,
atividade do Atalaia, descriRev.
Mark
Dever:
evangelizata no Antigo Testamento,
Dia 13 Dia da Bíblia
ção não
imposição
Ezequiel 3.16-27 e 33.7-9.
Dia
17 éDia
do Pastorde crenDia
25 Natal tampouco mero
ças religiosas,
Atalaia significa sentinela
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2ª Igreja
Presbiteriana
de Taguatinga
Escala
de condução
das
Reuniões de Orações
SUA MISSÃO:
Levar ao perdido as boas novas de salvação, por meio da
participação e adoração, da comunhão entre a família de
Deus, com fundamentos firmes nas Escrituras Sagradas,

Mês
Sociedade/Departamento
capacitando
os crentes
para o serviço do Senhor.
Janeiro

Conselho

Fevereiro

SAF
SUA VISÃO:
Março
Uma igreja UPH
que acolhe vidas e integra na
Abril
UPA e UMP
adoração ao Senhor.
Maio

Junta Diaconal

Junho

UCP

Julho

Conselho

SEUS VALORES:

Fazer com que as famílias tenham alegria em pertencer a

Agosto

Junta Diaconal

Setembro

UPA e UMP

Outubro

UPH

Novembro

SAF

Dezembro

Conselho

Cristo e a nossa querida 2ª IPT;

Por meio da pregação bíblica e da música de qualidade,
buscar uma adoração com excelência;
Ação Social com excelência;

Administração economica-financeira, com total
transparência;
Ação evangelística e missionária, consumada em suas
congregações e campos missionários;
Fortalecimento na integração total das gerações.

