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Pastoral
Natal: O amor de Deus
“Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico,
se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos
tornásseis ricos” (2ª Coríntios 8:9)
Estamos nos aproximando do
Natal. Esta data tem marcado o calendário universal há séculos. O que
é o Natal? Para o comércio, o Natal é
um período singular de oportunidade
para auferir substancial lucro financeiro. O consumo é estimulado ao
máximo. As pessoas estão tomadas
do “espírito natalino” e, são
compelidas a comprar sem medir as
consequências. O Serviço de Proteção ao Crédito oferece propostas
irrecusáveis para “limpar o nome” dos
consumidores inadimplentes. Esses
clientes passam poucos dias com o
“nome limpo”, pois, em decorrência de
tanta euforia desgovernada de consumo
se
vêem
novamente
inadimplentes. A compra de presentes é motivada pela sensibilidade à
flor da pele para homenagear pessoas queridas.
Além do mecanismo consumista,
outra definição perigosa do Natal é a
centralização de figuras folclóricas
como o papai noel, anões, renas, trenó, neve e assim por diante. Todo esse
aparato tem ofuscado o verdadeiro
sentido do Natal. As crianças ficam
fascinadas pelo “bom velhinho” que
presenteia a todos aqueles que fizeram o bem ao longo do ano.
Mas o que é o Natal para os cristãos? No Natal cristão há lugar para
confraternização familiar e a troca de
presentes, mas essas ações não perfazem o Natal cristão em sua essência. O cerne do Natal cristão é o amor
de Deus manifestado em uma frágil
manjedoura. O Natal comunica que o
amor de Deus não se limitou às Palavras, mas foi cabalmente demonstrado em uma ação completamente abnegada. O amor de Deus não terminou com a impressão da Lei em tábuas de pedras, mas foi impresso nas

páginas da nossa vida. De acordo com
o Rev. Hernandes Dias Lopes, pastor
e escritor da nossa querida IPB: “Jesus deixou a glória eterna que tinha com
o Pai, a companhia dos anjos, e veio ao
mundo, nasceu de mulher, nasceu sob
a lei, para viver entre nós e ser um de
nós, exceto no pecado”.
Cristo sendo Rico: Ele é o Criador
e Senhor de todo o vasto universo. Riquezas e glória procedem dEle, Ele domina sobre tudo e todos, nas mãos dEle
está o poder, e a honra e a glória para
sempre, 1º Crônicas 29:12. Ele é o Mediador, Sustentador e Redentor de toda
a Criação.
Cristo se fez pobre: Nasceu em
uma família pobre, não deitou em um
berço esplêndido, o Filho do Homem
não tinha onde reclinar a cabeça, não
teve tudo de bom e do melhor em Seu
crescimento, mas a pobreza de Jesus
aponta para a Sua condição, “e o Verbo se fez carne”. Ele se fez pobre ao
se tornar um homem, pois, a diferença entre a existência divina e a humana é infinita.
Ao se fazer pobre para nos enriquecer, Cristo comunicou a inefável
graça de Deus. Essa Graça é o amor
incondicional que se desdobra para
a salvação de quem não merece. O
nosso Senhor desceu das alturas das
riquezas para a profundidade da pobreza. O Rev. Matthew Henry, pastor
e escritor inglês do século dezoito
orou: “Bendito Senhor, de que riquezas te rebaixastes por nós, a que pobreza! E a que riquezas nos elevastes
por meio da tua pobreza!” Portanto, o
Natal cristão considera seriamente a
manifestação da maravilhosa graça
de Deus no nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Rev. Jefferson Batista Neres
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Aniversariantes da Semana

Santos. Intermediário: Rosângela Gonçalves e Crícia Mariano. Culto Infantil:
Évila Cavalcante, Arthur Kishima, Victória
Couto e Beatriz Machado. Culto Mirim:
Andrea Cristina, Lucas Silva e Mateus
Cavalcante. UCP: Dic. Emanuel Araújo e
Vanessa Cristina. Perfeito Louvor:
Giselle Honorato Sábado Legal: Mirian
Couto, Elizeu Couto, Claudia Soares,
Geane Machado e Olívia Cieslak. Coordenadora Geral do Ministério da Infância: Ev. Ana Eliza Nascimento.
POSSE
A posse de todas as diretorias das sociedades internas e de todos os indicados
pelo Conselho será no culto da vigília, às
22h30 do dia 31 de dezembro de 2014.
COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS
A Comissão de exame de livros da
tesouraria e atas das sociedades internas de 2014 é composta pelos seguintes
irmãos: Presb. Natanael Machado e Presb.
Pedro Leandro.
AOS SECRETÁRIOS E TESOUREIROS
Os secretários e tesoureiros de todas as sociedades internas (ano de 2014)
deverão entregar os livros de atas e da
tesouraria de suas respectivas sociedades ao Presb. Eliezer até hoje para serem examinados pelo Conselho.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na
Congregação em Santa Maria, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.
XII ORDINÁRIA PTAN
A XII Reunião Ordinária do Presbitério
de Taguatinga Norte – PTAN está convocada
para ocorrer a partir da próxima quarta-feira, às 20 horas até o dia 14 de dezembro,
nas dependências de nosso templo. Vamos,
pois, orar por tão importante reunião.
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 bênção sem
medida” (Malaquias 3:10). Mantenhamonos fiéis na entrega dos nossos dízimos e
ofertas. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, O que todo presbite-

riano inteligente precisa saber, pela
editora Z3, o Rev. Adão Carlos do Nascimento salienta que uma das coisas mais
importantes para todo grupo é ter a consciência clara da sua identidade e objetivos. A identidade tem a ver com as raízes,
a história e as características distintivas.
Os objetivos são uma decorrência disso:
à luz das raízes, da identidade, das convicções básicas, serão estabelecidos os
alvos, as prioridades, as maneiras de ser
e viver no mundo. Muitos presbiterianos,
infelizmente, ignoram a sua identidade,
não sabem exatamente quem são como
indivíduos e como igreja. Não conhecendo as suas origens (históricas, teológicas
e denominacionais) eles têm dificuldade
em posicionar-se quanto a uma série de
questões e de definir com clareza os seus
rumos, as suas prioridades. Muitas vezes,
quando questionados por outras pessoas
quanto a suas convicções e práticas, sentem-se frustrados com sua incapacidade
de expor de modo coerente e convincente as suas posições. Este livro foi escrito
especialmente
para
ajudar
os
presbiterianos a solidificar suas convicções
e a firmar uma consciência clara de sua
identidade e objetivos.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 41: Por que foi o nosso
Mediador chamado Jesus? Resposta: O
nosso Mediador foi chamado Jesus, porque salva o seu povo dos pecados. Referências: Mateus 1:21.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com
mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma mensagem pelo telefone com temas variados
sobre as muitas áreas da vida nas quais
nossa paz muitas vezes é abalada. “Disque Paz” é um ministério de evangelização e aconselhamento que funciona 24
horas por dia. Este é um importante ministério de edificação para os cristãos e
evangelização para não cristãos. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões estão
em um dos aparadores 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 Bíblia é a revelação escrita de Deus
aos homens. Não há outra fonte mais

confiável e fidedigna do que as Escrituras. Não precisamos de uma revelação a
mais. João Calvino, o gigante da Reforma Protestante do século 16, escreveu:
“Deus não deixa a cada um a liberdade
de codificar um sistema de religião ao
sabor de sua própria inclinação. O padrão de piedade deve ser tomado da Palavra de Deus. Deus é corretamente servido quando sua lei for obedecida. A palavra de Deus é como a cabeça sob a
qual o corpo acha sentido para a movimentação harmônica de seus membros”.
As marcas da verdadeira igreja são: a
fiel pregação da Palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e a
aplicação da disciplina. Somos herdeiros
de uma herança Reformada, Sola
Scriptura, somente a Escritura. Quando
professamos a nossa fé publicamente
juramos que a Bíblia Sagrada, Antigo e
Novo Testamentos, são a nossa única e
infalível regra de fé e prática. Portanto,
convictos da importância dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos
participar do estudo bíblico, nesta quarta-feira, às 20 horas, que será ministrado pelo Presbitério de Taguatinga Norte.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, no templo, após a Escola Dominical teremos o
último ensaio geral para a Cantata de
Natal. Pedimos aos pais que aguardem
seus filhos no Salão Social, para não desviar a atenção das crianças durante o ensaio. Pedimos também que tragam seus
filhos hoje, às 18 horas, para finalizar alguns detalhes da Cantata; b) Escalas:
BERÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima e Luciana
Rangel; Próximo domingo: Josilene Cavalcante e Josiane Andrade; MATERNAL 1
– Hoje: Antônia Silva e Janete Crivelaro;
Próximo domingo: Patrícia Ferreira e
Caroline Bezerra; MATERNAL 2 – Hoje:
Karen Carolyne e Kataryne Araújo; Próximo domingo: Jaciara Gonçalves e Milena
Caires; Observação: Queridos professores, se por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR, nos avisem com antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças; c)
Cantata de Natal: Hoje, às 18h30, teremos a nossa Cantata de Natal: O amor
de Deus, pelo Perfeito Louvor. Convide
seus amigos e familiares para apreciarem
esta mensagem cantada; d) Prédio Ministério da Infância: Hoje e nos próximos domingos (14 e 21de dezembro) não
teremos atividades no predinho à NOITE.
As crianças deverão permanecer com
seus pais no templo, apreciando as
Cantatas de Natal. O Culto Infantil, assim

como os Maternais retornarão suas atividades no dia 28 de dezembro; e) Equipe
do Ministério da Infância: Convidamos
a toda à equipe do Ministério da Infância
para uma programação especial, NO PRÓXIMO DOMINGO, às 9 horas, na sala do
Culto Mirim. Toda equipe terá uma aula
de Escola Dominical especial. Professor:
Kléber Cavalcante; f) Classe Única: Neste
domingo, teremos classe única para as
crianças de 4 a 11 anos, na sala do Culto
Mirim. Tema: Especial de Natal; g) Classe Especial de Férias: No próximo domingo, iniciaremos as classes especiais de
férias, com escalas entre os professores
do Ministério da Infância. Funcionarão 2
classes: 1ª) 4 a 7 anos, na sala do Jardim 1; 2ª) 8 a 11 anos, na sala do Culto
Mirim; h) Escala Especial de Férias:
Próximo domingo: Classe 1 (4 a 7 anos)
Eliete e Carina, na sala do Jardim 1; Classe 2: Marcelie Comaccio, na sala do Primário 1. Favor retirar o material na Sala
da Coordenação neste domingo; i) Queridos Pais: As crianças que não trouxerem Bíblias para as atividades do Ministério da Infância retornarão ao templo ou
as Classes de Escola Dominical onde os
senhores estiverem para acompanharem
a mensagem bíblica junto aos PAIS. Por
isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.
PROFESSORES
No próximo domingo os professores
das Classes de Adolescentes, Jovens e
Adultos estarão de folga, pois, a lição da
Escola Dominical será ministrada pelo
Presbitério de Taguatinga Norte.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 21/
12. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 3; Classe de Jovens, Lição nº 13; Classe de Adolescentes, Lição
nº 11.
PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.
Jefferson.
PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Cícero Celso; Próximo domingo: Presb. Eliezer.
PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo domingo:
Hofmann; Quarta-feira: Hofmann.
EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Diác. Ângelo; Próximo domingo: Diác. Robson e Mauro.
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ministrar
nº 858
Data:
08/08/2014
zas tederebaixastes
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O cerne
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na Classe da Mocidade e pregar no culto
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E
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por ao
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o
manjedoura. da
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que20
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conhecimento
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de
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Nos termos
do Art.
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O amor
de Deus
não 34,
termide Taguatinga. Representará a Igreja o
nea “c”, com a indicação do pastor efetinou com a impressão da Lei em tábu- Presb. Pedro Leandro; 3ª) Em relação aos
vo, designar para 2015 como pastor auas deo pedras,
foi de
impresso
Rev.a Jefferson
Batista
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candidatos
cargos políticos,
a lideranxiliar,
Rev. Josémas
Marcos
Oliveira nas
Sil-

ça da Igreja, enquanto concílio, não indicará candidatos ou partidos políticos. A
comunidade será orientada a buscar informações referentes a esses candidatos; 4ª) Tomar conhecimento do relatório da comissão de construção. Considerando a situação financeira da Igreja e o
andamento das obras da fundação da
edificação, retomar a discussão referente a construção da 5ª Congregação em
Águas Lindas-GO a partir da reunião de
março de 2015; 5ª) Autorizar a aquisição e instalação da sarça da IPB no púlpito da nave do templo; 6ª) Autorizar a
aquisição de novos computadores, com
configurações
mais
modernas
e
atualizadas, para o departamento infantil e para a secretaria; 7ª) Nos termos do
Art. 16, alínea “e”, receber por jurisdição
ex-officio a irmã Sônia Barreto Sathler;
8ª) Receber, nos termos do Art. 16, alínea “b”, como membros comungantes na
4ª Congregação os irmãos: Matheus
Tassandiny Silva, Gabriela Nazareth Silva e Maria Epifânia Rodrigues Silva; 9ª)
Receber, nos termos do art. 16, alínea
“a”, como membros comungantes na 4ª
Congregação os irmãos: Cristiane
Nazareth Silva, Lucas Thainan Caires
Meira, Huxley Azevedo Reis.
Ata nº 860 – Data: 07/09/2014
1ª) Após ser ouvido e avaliado pelo
Conselho, o Rev. Alexandro Luiz Ramos
aceita o convite para pastor auxiliar da
2ª IPT no ano de 2015.
Ata nº 861 – Data: 23/09/2014
1ª) Passa-se a apuração das indicações as vagas ao Presbiterato, 2 vagas,
e ao Diaconato, 3 vagas; 2ª) Receber
pedido e conceder carta de transferência
aos irmãos Alexandre Vieira Figueiredo,
Mariana Moura Prates Figueiredo e de sua
filha Beatriz Prates Figueiredo, para a
Igreja Presbiteriana de Canela-RSul, rogando a Deus que continuem sendo bênção naquela nova comunidade

Culto de Louvor
CANTATA DE NATAL:
O AMOR DE DEUS

PRELÚDIO

1. Hino Congregacional nº 230
2. Oração
3. Leitura Bíblica:
2ª Coríntios 8:9
4. Mensagem:
Rev. Jefferson
5. Equipe: Atos de Louvor
(2 cânticos)
6. Pastorais
7. Cantata de Natal:
“O amor de Deus”
Coral Perfeito Louvor
8. Oração Final
9.

Impetração da Bênção

10. Amém Tríplice
Rev. Jefferson Batista Neres
Presidente do Conselho
Presb. Marcus Kleber Eler Viana
Secretário de Atas

POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
07/12
07/12
07/12
07/12
09/12
10/12
12/12
13/12

Rev. Evando Honorato de Oliveira ........................................... 3036-1999
Beatriz Patres Figueiredo ......................................................... 3561-5083
Jéssica Barbosa da Silva .........................................................................
Jaciara Cristina Gonçalves ....................................................... 8602-3708
Emanoel Araújo da Silva ......................................................... 3372-1831
Daniel Medeiros de Souza ....................................................... 8106-3708
Vitor Honorado Andriazzi ......................................................... 8104-0952
Alexandre Oliveira Silva .......................................................... 3597-2928

