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Pastoral
O Aniversariante e os presentes natalinos

Culto de Louvor

CANTATA:
ETERNA LUZ

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 243
  2. Oração de Adoração
  3. Leitura Bíblica: Isaías 9:1-7
  4. Oração de Confissão
  5. Equipe: Atos de Louvor

(2 cânticos)
  6. Pastorais

• Saudação aos Visitantes
• Reforço dos Avisos do Bo-

letim
  7. Mensagem:

Rev. Jorge Washington
• Cerimônia de Posse do

Rev. Jefferson
  8. Cantata: ETERNA LUZ

Coral Cantares
  9. Oração Final
10. Impetração da Bênção
11. Amém Tríplice

POSLÚDIO

Depois de registrar sobre a
genealogia de Jesus, Mateus narra
sobre o nascimento de Jesus e a visi-
ta feita pelos magos com os seus pre-
sentes ao recém nascido.

Primeiramente, pensemos no
aniversariante, Jesus.  A palavra na-
tal é de origem latina “nativitas”, que
significa nascimento. Mas, nascimen-
to de quem? Não é de uma pessoa
comum, mas de Jesus. O natal é, por-
tanto, a comemoração do nascimento
de Cristo, o nosso Salvador. Jesus sig-
nifica salvação. Sendo assim, a nos-
sa maior preocupação no Natal deve
ser com o Aniversariante. Pois, o dia
natalício de alguém é o seu dia de ani-
versário. Em Lucas 2:13-14 está re-
gistrado que o nascimento de Jesus
foi anunciado aos pastores em meio
à música entoada por um coro
angelical: “E, subitamente, apare-
ceu com o anjo uma multidão da
milícia celestial, louvando a Deus
e dizendo: Glória a Deus nas maio-
res alturas, e paz na terra entre os
homens, a quem ele quer bem”. Por
que os anjos cantaram? Não há dúvi-
da de que eles cantaram para colo-
car o foco em Jesus, naquele que ha-
via nascido. Essa atitude dos anjos
tinha, também, o propósito pedagó-
gico, ensinar aos pastores que Jesus,
o Cristo, é o Deus que merece toda
honra e todo louvor. Os pastores
aprenderam a lição: “Voltaram, en-
tão, os pastores glorificando e lou-
vando a Deus por tudo o que ti-
nham ouvido e visto, como lhes
fora anunciado” (Lucas 2:20).

Não somente os pastores louva-
ram a Jesus, como também os três
magos vindos do oriente: “E, vendo
eles a estrela, alegraram-se com
grande e intenso júbilo” (Mateus
2:10). Esses três magos entenderam
que aquele que acabou de nascer não
era um simples ser humano. Eles sa-
biam que ali estava o Salvador do
povo de Deus. E em seguida eles
prestigiaram a Jesus, entregando a
Ele presentes: “Entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua
mãe. Prostrando-se, o adoraram; Rev. José Marcos de Oliveira Silva

e, abrindo os seus tesouros, entre-
garam-lhe suas ofertas: ouro, in-
censo e mirra” (Mateus 2:11). E nes-
se ponto pensemos acerca dos pre-
sentes. Os magos presentearam Je-
sus com três coisas: ouro, que repre-
sentava a realeza de Jesus (Apoca-
lipse 17:14), incenso, que represen-
tava o sacerdócio de Jesus (Lucas 1:9
e Hebreus 10:10-13), e mirra, que
representava a morte propiciatória de
Jesus (João 19:39).

O fato de Jesus ter nascido, é mo-
tivo de louvor, porque Ele é o Rei Todo-
poderoso. Ele não é um rei cujo trono
se estende pelo mundo por meio da
espada e opressão. Não. Jesus é Rei,
cujo reino está dentro dos corações
dos que confessam Sua majestade e
dão crédito às Suas Palavras de Vida,
graça, poder e amor. Jesus merece
todo o louvor porque Ele também é o
sacerdote que representa e interce-
de por todos os eleitos de Deus so-
bre a face da terra, em todas as eras
e em todos os lugares, dando-lhes,
gratuitamente, o perdão dos pecados
e a vida eterna. Jesus também foi pre-
senteado com a mirra, que era um
perfume utilizado nos rituais pós-mor-
te. Mas, o que tem a ver o nascimento
de Cristo com a sua morte? No nasci-
mento de Cristo anuncia-se a Sua
morte. O sacerdote é ao mesmo tem-
po o sacrifício; e no seu sacrifício, o
Rei estende o seu Reino Eterno sobre
todas as culturas, línguas e nações.

Natal é uma época que fala de
presentes, mas não da forma como a
nossa cultura paganizada e incrédu-
la propaga. O aniversário é de Cris-
to, não o nosso. Quem deve ser agra-
dado nessa época em primeiro lugar
é Ele, não nós. Ele é quem deve re-
ceber presentes em primeiro lugar. Tal
presente é o LOUVOR. Contudo, nós
também recebemos um presente
muito especial e não podemos nos
esquecer disso: a SALVAÇÃO. É Na-
tal. É tempo de Louvor ao Único que
merece toda a honra, toda a glória e
toda a adoração.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Francelino,

Marcelo, Arthur, Tiago B., Evandro.
Próxima semana: Wanderlúcio,
Thiago V., Geazi, J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Gracielle e Kátia; Próxi-

mo domingo: Suely e Izabel.

VISITAS PASTORAIS
Serão marcadas pela secretária

da igreja, mediante as necessida-
des e solicitações dos irmãos.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (3532-2595);
Patrícia Vieira (3358-5160); dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha
da Hélia; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; Levi, fi-
lho da irmã Joselina; Ataliba Bar-
bosa; dona Ocinéia; dona Lilian
Maciel; dona Elza Eli, mãe do Presb.
Lutércio e avó do Diác. Anderson;
Pedro Rodrigues, irmão Presb.
Argimiro.

Aniversariantes da Semana
23/12 Hélio Neves Pereira ............................................................... 3356-2080
23/12 Sandra Maria da Rocha Pereira .............................................. 3336-8289
24/12 Thiago de Almeida Ramalho .................................................. 8509-7140
26/12 Castorina Maria Gonçalves .................................................... 3042-2469
26/12 Monise Campos Lima ............................................................. 9917-1100
26/12 Matheus Cavalcante de Sousa ............................................... 3543-5785
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CANTATAS
Hoje, no culto à noite, haverá a

Cantata pelo Coral Cantares: Eter-
na Luz. Próxima quarta-feira, às
18h30, será o culto de louvor a
Deus, com a participação de todos
os corais. Portanto, próxima quar-
ta-feira não haverá o Estudo Bíbli-
co e a Reunião de Orações. Vamos,
pois, orar, divulgar e participar.

CULTO DE VIGÍLIA
Conforme nosso “Plano de Ação”,

em 31 de dezembro deste ano, a
partir das 22h30, será o Culto no
qual haverá a ministração da Santa
Ceia do Senhor e posse das direto-
rias, dos Departamentos, das Soci-
edades e dos nomeados para 2015.
Posteriormente haverá um delicioso
e farto jantar. Os irmãos que parti-
ciparão do jantar deverão efetuar
as suas inscrições, com o Presb.
Eliezer, até a próxima sexta-feira.

OFERTA MISSIONÁRIA
“Como, porém, invocarão

aquele em quem não creram? E
como crerão naquele de quem
nada ouviram? E como ouvirão se
não há quem pregue?” (Romanos
10:14). Hoje, por ocasião da Escola
Dominical, haverá o momento para
a participação individual de cada ir-
mão desta igreja no importante, ne-
cessário e gratificante ministério mis-
sionário. Vamos todos, com alegria
e entusiasmo, participar de tão re-
levante ministério.

POSSE REV. JEFFERSON
Conforme o Artigo 88, alínea “h”

da Constitiuição da Igreja Presbite-
riana do Brasil – CI/IPB: “são fun-
ções privativas do Presbitério: jul-
gar a legalidade e conveniência das
eleições de pastores, promovendo
à respectiva instação”. Portanto,
em cumprimento a este dispositivo
constitucional, o Presbitério de Ta-
guatinga Norte – PTAN julgou regu-
lar a Assembleia Geral Extraordiná-
ria da 2ª IPT, ocorrida em 20 de
junho de 2014, para eleição de pas-
tor para o próximo quadriênio, de
2015 a 2018. A instalação e posse
do pastor eleito, Rev. Jefferson Ba-
tista Neres, será, hoje, no culto à
noite, por uma comissão designada
pelo PTAN, cujo relator é o Rev. Jor-
ge Washington, da 1ª  Igreja Pres-
biteriana do Recanto das Emas. Aos
irmãos da Comissão as nossas boas-
vindas.

ACAMPAMENTO FEMOTAN 2015
A cada 2 anos a Federação de

Mocidades do Presbitério de Tagua-
tinga Norte – PTAN, realiza o seu
acampamento durante o período de
Carnaval. Ótima oportunidade para
reunir os nossos jovens para ouvir
mais da Palavra de Deus e estarem
em um ambiente cristão. Ocorrerá
entre os dias 13 e 17 de fevereiro,
no Recanto Nova Esperança, em
Águas Lindas-GO, por um valor de
R$ 180,00, para quem efetuar a ins-
crição até o dia 31 de dezembro. A
partir do dia 1º de janeiro as inscri-
ções subirão para R$ 190,00. O Con-
selho da 2ª IPT apoia e incentiva a
participação de nossos jovens re-
embolsando R$ 90,00 do valor pago

professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Prédio do Mi-
nistério da Infância: Hoje e no pró-
ximo domingo (21 e 28 de dezem-
bro) não teremos atividades no
predinho à NOITE. As crianças de-
verão permanecer com seus pais no
templo, apreciando as Cantatas de
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Mariinha.



na inscrição. Efetue sua inscrição o
quanto antes! Mais informações,
falar com Hugo Ferreira, Thiago
Vinhal ou Gustavo Mendes.

SECRETÁRIOS DE CAUSAS PTAN
2105

Em sua última reunião Ordinária
o PTAN designou os seguintes irmãos
para as Secretarias de causas: Rev.
Zaqueu Paulo da Costa – UMP; Rev.
Charles Oliveira Mota – UPA; Rev.
Derivaldo da Cruz Silva – Trabalho
Feminino; Presb. Sirlei de Souza –
Trabalho Masculino; Elizete Almeida
– UCP; Nêvise Carvalho Laurindo –
Trabalho da Terceira Idade; Rev. José
Sousa de Oliveira – Secretaria de
Evangelização; Rev. Rogério Ferreira
de Almeida e Rev. Euclides Luiz
Ferreira – Secretário Presbiterial de
Apoio Pastoral e o Presb. Klinger Cha-
gas Mineiro – Ação Social.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à casa

do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar so-
bre vós bênção sem medida” (Ma-
laquias 3:10). Mantenhamo-nos fiéis
na entrega dos nossos dízimos e ofer-
tas. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lis-
ta de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

FÉRIAS OBREIROS
Rev. Jefferson, 2 a 21 de janeiro

de 2015; Rev. José Marcos, 10 a 30

de janeiro de 2015; Ev. Wilian, 2 a 9
de janeiro de 2015; Ev. Ronaldo, 10
a 30 de janeiro de 2015; Ev. Rogé-
rio, 15 de dezembro a 14 de janeiro
de 2015; Ev. Valdemir, 10 a 30 de
janeiro de 2015 e Ev. Ana Eliza, 17
de dezembro a 15 de janeiro de 2015.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, Em busca da paz:

princípios bíblicos para lidar com
relacionamentos quebrados, o
Dr. Robert Jones, nos apresenta o
conflito pela perspectiva divina, po-
rém, sempre apontando para a es-
perança que nos é comunicada por
Deus por meio do exemplo máximo
de Cristo e dos muitos textos das
Escrituras que nos ensinam e desa-
fiam a lidar com os conflitos de ma-
neira bíblica. No Jardim do Éden o
homem conflitou verticalmente com
o seu Criador, por sua própria deci-
são, voltando-se contra a vontade
declarada de Deus, e experimentou
o rompimento mais essencial de sua
existência, a separação do seu re-
lacionamento com Deus. Foi o pri-
meiro e mais fundamental conflito
do homem. O homem não está mais
em paz com Deus. Os resultados
dessa separação logo se manifes-
tam nos relacionamentos horizon-
tais. Marido e esposa precisarão
agora lidar com as demandas con-
jugais de uma maneira completa-
mente diferente de sua experiência
anterior no Jardim. Caim mata Abel.
Os relacionamentos humanos muda-
ram dramaticamente de perfeita-
mente harmoniosos para desastro-
samente conflituosos. Por causa do

seu pecado o homem separou-se de
Deus e separou-se do homem. O
homem não está mais em paz com
o homem. Todo aquele que quer ser
aperfeiçoado em como lidar biblica-
mente com os conflitos encontrará
neste livro um aliado vigoroso. Lei-
tura indispensável não só para lidar
com nossos desafios pessoais, mas,
também, como material de apoio
para ajudar outros a buscarem a paz
em seus relacionamentos.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical, o Rev. José Marcos estará
na Congregação da 2ª IPT em San-
ta Maria-DF, assistindo pastoralmen-
te àqueles irmãos.

EV. WILIAN
Em virtude das férias do obreiro

da nossa 3ª Congregação em Águas
Lindas de Goiás, o Ev. Wilian, a sua
esposa Kátia e o seu filho João Vitor
anteciparam a mudança para Águas
Lindas-GO. Louvamos a Deus pela
vida do Ev. Wilian e sua família du-
rante este ano de 2014 na Sede e
rogamos as bênçãos de Deus para
o seu retorno e trabalho na 3ª Con-
gregação.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 43: Como exerce Cris-

to as funções de profeta? Respos-
ta: Cristo exerce as funções de pro-
feta revelando a igreja em todos os
tempos, pelo seu Espírito e Palavra,
por diversos modos de administra-
ção, toda a vontade de Deus em
todas as coisas concernentes à sua

edificação e salvação. Referências:
João 1:18, 15:15 e 20:31; Hebreus
1:1-2 e 1ª Pedro 1:10-12.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diari-
amente uma mensagem pelo tele-
fone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Este é
um importante ministério de
edificação para os cristãos e evan-
gelização para não cristãos. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na sa-
ída do nosso templo. Disque paz –
3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e contem-
porâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de fé-

rias. Retornará às suas atividades no
mês de fevereiro de 2015; b) Esca-
las: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima e
Luciana Rangel; Próximo domingo:
Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Karen
Carolyne e Kataryne Araújo; Próxi-
mo domingo: Antônia Silva e Janete
Crivelaro; Observação: Queridos



na inscrição. Efetue sua inscrição o
quanto antes! Mais informações,
falar com Hugo Ferreira, Thiago
Vinhal ou Gustavo Mendes.

SECRETÁRIOS DE CAUSAS PTAN
2105

Em sua última reunião Ordinária
o PTAN designou os seguintes irmãos
para as Secretarias de causas: Rev.
Zaqueu Paulo da Costa – UMP; Rev.
Charles Oliveira Mota – UPA; Rev.
Derivaldo da Cruz Silva – Trabalho
Feminino; Presb. Sirlei de Souza –
Trabalho Masculino; Elizete Almeida
– UCP; Nêvise Carvalho Laurindo –
Trabalho da Terceira Idade; Rev. José
Sousa de Oliveira – Secretaria de
Evangelização; Rev. Rogério Ferreira
de Almeida e Rev. Euclides Luiz
Ferreira – Secretário Presbiterial de
Apoio Pastoral e o Presb. Klinger Cha-
gas Mineiro – Ação Social.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à casa

do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar so-
bre vós bênção sem medida” (Ma-
laquias 3:10). Mantenhamo-nos fiéis
na entrega dos nossos dízimos e ofer-
tas. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lis-
ta de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

FÉRIAS OBREIROS
Rev. Jefferson, 2 a 21 de janeiro

de 2015; Rev. José Marcos, 10 a 30

de janeiro de 2015; Ev. Wilian, 2 a 9
de janeiro de 2015; Ev. Ronaldo, 10
a 30 de janeiro de 2015; Ev. Rogé-
rio, 15 de dezembro a 14 de janeiro
de 2015; Ev. Valdemir, 10 a 30 de
janeiro de 2015 e Ev. Ana Eliza, 17
de dezembro a 15 de janeiro de 2015.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, Em busca da paz:

princípios bíblicos para lidar com
relacionamentos quebrados, o
Dr. Robert Jones, nos apresenta o
conflito pela perspectiva divina, po-
rém, sempre apontando para a es-
perança que nos é comunicada por
Deus por meio do exemplo máximo
de Cristo e dos muitos textos das
Escrituras que nos ensinam e desa-
fiam a lidar com os conflitos de ma-
neira bíblica. No Jardim do Éden o
homem conflitou verticalmente com
o seu Criador, por sua própria deci-
são, voltando-se contra a vontade
declarada de Deus, e experimentou
o rompimento mais essencial de sua
existência, a separação do seu re-
lacionamento com Deus. Foi o pri-
meiro e mais fundamental conflito
do homem. O homem não está mais
em paz com Deus. Os resultados
dessa separação logo se manifes-
tam nos relacionamentos horizon-
tais. Marido e esposa precisarão
agora lidar com as demandas con-
jugais de uma maneira completa-
mente diferente de sua experiência
anterior no Jardim. Caim mata Abel.
Os relacionamentos humanos muda-
ram dramaticamente de perfeita-
mente harmoniosos para desastro-
samente conflituosos. Por causa do

seu pecado o homem separou-se de
Deus e separou-se do homem. O
homem não está mais em paz com
o homem. Todo aquele que quer ser
aperfeiçoado em como lidar biblica-
mente com os conflitos encontrará
neste livro um aliado vigoroso. Lei-
tura indispensável não só para lidar
com nossos desafios pessoais, mas,
também, como material de apoio
para ajudar outros a buscarem a paz
em seus relacionamentos.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, por ocasião da Escola Do-

minical, o Rev. José Marcos estará
na Congregação da 2ª IPT em San-
ta Maria-DF, assistindo pastoralmen-
te àqueles irmãos.

EV. WILIAN
Em virtude das férias do obreiro

da nossa 3ª Congregação em Águas
Lindas de Goiás, o Ev. Wilian, a sua
esposa Kátia e o seu filho João Vitor
anteciparam a mudança para Águas
Lindas-GO. Louvamos a Deus pela
vida do Ev. Wilian e sua família du-
rante este ano de 2014 na Sede e
rogamos as bênçãos de Deus para
o seu retorno e trabalho na 3ª Con-
gregação.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 43: Como exerce Cris-

to as funções de profeta? Respos-
ta: Cristo exerce as funções de pro-
feta revelando a igreja em todos os
tempos, pelo seu Espírito e Palavra,
por diversos modos de administra-
ção, toda a vontade de Deus em
todas as coisas concernentes à sua

edificação e salvação. Referências:
João 1:18, 15:15 e 20:31; Hebreus
1:1-2 e 1ª Pedro 1:10-12.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diari-
amente uma mensagem pelo tele-
fone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Este é
um importante ministério de
edificação para os cristãos e evan-
gelização para não cristãos. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na sa-
ída do nosso templo. Disque paz –
3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e contem-
porâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de fé-

rias. Retornará às suas atividades no
mês de fevereiro de 2015; b) Esca-
las: BERÇÁRIO – Hoje: Lílian Lima e
Luciana Rangel; Próximo domingo:
Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 – Hoje: Karen
Carolyne e Kataryne Araújo; Próxi-
mo domingo: Antônia Silva e Janete
Crivelaro; Observação: Queridos



Pastoral
O Aniversariante e os presentes natalinos

Culto de Louvor

CANTATA:
ETERNA LUZ

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 243
  2. Oração de Adoração
  3. Leitura Bíblica: Isaías 9:1-7
  4. Oração de Confissão
  5. Equipe: Atos de Louvor

(2 cânticos)
  6. Pastorais

• Saudação aos Visitantes
• Reforço dos Avisos do Bo-

letim
  7. Mensagem:

Rev. Jorge Washington
• Cerimônia de Posse do

Rev. Jefferson
  8. Cantata: ETERNA LUZ

Coral Cantares
  9. Oração Final
10. Impetração da Bênção
11. Amém Tríplice

POSLÚDIO

Depois de registrar sobre a
genealogia de Jesus, Mateus narra
sobre o nascimento de Jesus e a visi-
ta feita pelos magos com os seus pre-
sentes ao recém nascido.

Primeiramente, pensemos no
aniversariante, Jesus.  A palavra na-
tal é de origem latina “nativitas”, que
significa nascimento. Mas, nascimen-
to de quem? Não é de uma pessoa
comum, mas de Jesus. O natal é, por-
tanto, a comemoração do nascimento
de Cristo, o nosso Salvador. Jesus sig-
nifica salvação. Sendo assim, a nos-
sa maior preocupação no Natal deve
ser com o Aniversariante. Pois, o dia
natalício de alguém é o seu dia de ani-
versário. Em Lucas 2:13-14 está re-
gistrado que o nascimento de Jesus
foi anunciado aos pastores em meio
à música entoada por um coro
angelical: “E, subitamente, apare-
ceu com o anjo uma multidão da
milícia celestial, louvando a Deus
e dizendo: Glória a Deus nas maio-
res alturas, e paz na terra entre os
homens, a quem ele quer bem”. Por
que os anjos cantaram? Não há dúvi-
da de que eles cantaram para colo-
car o foco em Jesus, naquele que ha-
via nascido. Essa atitude dos anjos
tinha, também, o propósito pedagó-
gico, ensinar aos pastores que Jesus,
o Cristo, é o Deus que merece toda
honra e todo louvor. Os pastores
aprenderam a lição: “Voltaram, en-
tão, os pastores glorificando e lou-
vando a Deus por tudo o que ti-
nham ouvido e visto, como lhes
fora anunciado” (Lucas 2:20).

Não somente os pastores louva-
ram a Jesus, como também os três
magos vindos do oriente: “E, vendo
eles a estrela, alegraram-se com
grande e intenso júbilo” (Mateus
2:10). Esses três magos entenderam
que aquele que acabou de nascer não
era um simples ser humano. Eles sa-
biam que ali estava o Salvador do
povo de Deus. E em seguida eles
prestigiaram a Jesus, entregando a
Ele presentes: “Entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua
mãe. Prostrando-se, o adoraram; Rev. José Marcos de Oliveira Silva

e, abrindo os seus tesouros, entre-
garam-lhe suas ofertas: ouro, in-
censo e mirra” (Mateus 2:11). E nes-
se ponto pensemos acerca dos pre-
sentes. Os magos presentearam Je-
sus com três coisas: ouro, que repre-
sentava a realeza de Jesus (Apoca-
lipse 17:14), incenso, que represen-
tava o sacerdócio de Jesus (Lucas 1:9
e Hebreus 10:10-13), e mirra, que
representava a morte propiciatória de
Jesus (João 19:39).

O fato de Jesus ter nascido, é mo-
tivo de louvor, porque Ele é o Rei Todo-
poderoso. Ele não é um rei cujo trono
se estende pelo mundo por meio da
espada e opressão. Não. Jesus é Rei,
cujo reino está dentro dos corações
dos que confessam Sua majestade e
dão crédito às Suas Palavras de Vida,
graça, poder e amor. Jesus merece
todo o louvor porque Ele também é o
sacerdote que representa e interce-
de por todos os eleitos de Deus so-
bre a face da terra, em todas as eras
e em todos os lugares, dando-lhes,
gratuitamente, o perdão dos pecados
e a vida eterna. Jesus também foi pre-
senteado com a mirra, que era um
perfume utilizado nos rituais pós-mor-
te. Mas, o que tem a ver o nascimento
de Cristo com a sua morte? No nasci-
mento de Cristo anuncia-se a Sua
morte. O sacerdote é ao mesmo tem-
po o sacrifício; e no seu sacrifício, o
Rei estende o seu Reino Eterno sobre
todas as culturas, línguas e nações.

Natal é uma época que fala de
presentes, mas não da forma como a
nossa cultura paganizada e incrédu-
la propaga. O aniversário é de Cris-
to, não o nosso. Quem deve ser agra-
dado nessa época em primeiro lugar
é Ele, não nós. Ele é quem deve re-
ceber presentes em primeiro lugar. Tal
presente é o LOUVOR. Contudo, nós
também recebemos um presente
muito especial e não podemos nos
esquecer disso: a SALVAÇÃO. É Na-
tal. É tempo de Louvor ao Único que
merece toda a honra, toda a glória e
toda a adoração.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Francelino,

Marcelo, Arthur, Tiago B., Evandro.
Próxima semana: Wanderlúcio,
Thiago V., Geazi, J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Gracielle e Kátia; Próxi-

mo domingo: Suely e Izabel.

VISITAS PASTORAIS
Serão marcadas pela secretária

da igreja, mediante as necessida-
des e solicitações dos irmãos.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (3532-2595);
Patrícia Vieira (3358-5160); dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha
da Hélia; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; Levi, fi-
lho da irmã Joselina; Ataliba Bar-
bosa; dona Ocinéia; dona Lilian
Maciel; dona Elza Eli, mãe do Presb.
Lutércio e avó do Diác. Anderson;
Pedro Rodrigues, irmão Presb.
Argimiro.

Aniversariantes da Semana
23/12 Hélio Neves Pereira ............................................................... 3356-2080
23/12 Sandra Maria da Rocha Pereira .............................................. 3336-8289
24/12 Thiago de Almeida Ramalho .................................................. 8509-7140
26/12 Castorina Maria Gonçalves .................................................... 3042-2469
26/12 Monise Campos Lima ............................................................. 9917-1100
26/12 Matheus Cavalcante de Sousa ............................................... 3543-5785

CANTATAS
Hoje, no culto à noite, haverá a

Cantata pelo Coral Cantares: Eter-
na Luz. Próxima quarta-feira, às
18h30, será o culto de louvor a
Deus, com a participação de todos
os corais. Portanto, próxima quar-
ta-feira não haverá o Estudo Bíbli-
co e a Reunião de Orações. Vamos,
pois, orar, divulgar e participar.

CULTO DE VIGÍLIA
Conforme nosso “Plano de Ação”,

em 31 de dezembro deste ano, a
partir das 22h30, será o Culto no
qual haverá a ministração da Santa
Ceia do Senhor e posse das direto-
rias, dos Departamentos, das Soci-
edades e dos nomeados para 2015.
Posteriormente haverá um delicioso
e farto jantar. Os irmãos que parti-
ciparão do jantar deverão efetuar
as suas inscrições, com o Presb.
Eliezer, até a próxima sexta-feira.

OFERTA MISSIONÁRIA
“Como, porém, invocarão

aquele em quem não creram? E
como crerão naquele de quem
nada ouviram? E como ouvirão se
não há quem pregue?” (Romanos
10:14). Hoje, por ocasião da Escola
Dominical, haverá o momento para
a participação individual de cada ir-
mão desta igreja no importante, ne-
cessário e gratificante ministério mis-
sionário. Vamos todos, com alegria
e entusiasmo, participar de tão re-
levante ministério.

POSSE REV. JEFFERSON
Conforme o Artigo 88, alínea “h”

da Constitiuição da Igreja Presbite-
riana do Brasil – CI/IPB: “são fun-
ções privativas do Presbitério: jul-
gar a legalidade e conveniência das
eleições de pastores, promovendo
à respectiva instação”. Portanto,
em cumprimento a este dispositivo
constitucional, o Presbitério de Ta-
guatinga Norte – PTAN julgou regu-
lar a Assembleia Geral Extraordiná-
ria da 2ª IPT, ocorrida em 20 de
junho de 2014, para eleição de pas-
tor para o próximo quadriênio, de
2015 a 2018. A instalação e posse
do pastor eleito, Rev. Jefferson Ba-
tista Neres, será, hoje, no culto à
noite, por uma comissão designada
pelo PTAN, cujo relator é o Rev. Jor-
ge Washington, da 1ª  Igreja Pres-
biteriana do Recanto das Emas. Aos
irmãos da Comissão as nossas boas-
vindas.

ACAMPAMENTO FEMOTAN 2015
A cada 2 anos a Federação de

Mocidades do Presbitério de Tagua-
tinga Norte – PTAN, realiza o seu
acampamento durante o período de
Carnaval. Ótima oportunidade para
reunir os nossos jovens para ouvir
mais da Palavra de Deus e estarem
em um ambiente cristão. Ocorrerá
entre os dias 13 e 17 de fevereiro,
no Recanto Nova Esperança, em
Águas Lindas-GO, por um valor de
R$ 180,00, para quem efetuar a ins-
crição até o dia 31 de dezembro. A
partir do dia 1º de janeiro as inscri-
ções subirão para R$ 190,00. O Con-
selho da 2ª IPT apoia e incentiva a
participação de nossos jovens re-
embolsando R$ 90,00 do valor pago

professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avise com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensi-
no das crianças; c) Prédio do Mi-
nistério da Infância: Hoje e no pró-
ximo domingo (21 e 28 de dezem-
bro) não teremos atividades no
predinho à NOITE. As crianças de-
verão permanecer com seus pais no
templo, apreciando as Cantatas de
Natal. O Culto Infantil, assim como
os Maternais retornarão suas ativi-
dades no dia 04 de janeiro de 2015;
d) Classe Única: Neste domingo,
teremos Classe Única para as crian-
ças de 4 a 11 anos, na sala do Culto
Mirim. Responsável: Ev. Ana Eliza;
e) Classe Especial de Férias: Já
iniciamos as classes especiais de fé-
rias, com escalas entre os profes-
sores do Ministério da Infância. Fun-
cionarão 2 classes: 1ª) 4 a 7 anos,
na sala do Jardim 1; 2ª) 8 a 11 anos,
na sala do Culto Mirim; f) Escala
Especial de Férias: Neste domingo
Classe Única para as crianças de 4
a 11 anos, na sala do Culto Mirim.
Responsável: Ev. Ana Eliza. Próximo
domingo: Classe 1 (4 a 7 anos):
Eliete e Carina Almeida; Classe 2: (8
a 11 anos) Marcelie Comaccio; g)
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 estive-
rem para acompanharem a mensa-
gem bíblica junto aos PAIS. Por isso,
antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 28/12. Classe I – Presb. Joel;
Classe II – dona Sônia; Classe III
– Presb. Cícero; Classe IV – Presb.
Marcus Kleber; Classe V – Presb.
Kleber; Classe de Jovens – Rev.
Jefferson; Classe de Adolescen-
tes – Presb. Lusérgio.

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: Rev. Jorge Washington;

Próximo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Próximo domingo: Presb.

Cícero Celso.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác.

Arthur; Próximo domingo: Diác.
Júlio e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Noraci e
Mariinha.



Pastoral
O Aniversariante e os presentes natalinos

Culto de Louvor

CANTATA:
ETERNA LUZ

PRELÚDIO

  1. Hino Congregacional nº 243
  2. Oração de Adoração
  3. Leitura Bíblica: Isaías 9:1-7
  4. Oração de Confissão
  5. Equipe: Atos de Louvor

(2 cânticos)
  6. Pastorais

• Saudação aos Visitantes
• Reforço dos Avisos do Bo-

letim
  7. Mensagem:

Rev. Jorge Washington
• Cerimônia de Posse do

Rev. Jefferson
  8. Cantata: ETERNA LUZ

Coral Cantares
  9. Oração Final
10. Impetração da Bênção
11. Amém Tríplice

POSLÚDIO

Depois de registrar sobre a
genealogia de Jesus, Mateus narra
sobre o nascimento de Jesus e a visi-
ta feita pelos magos com os seus pre-
sentes ao recém nascido.

Primeiramente, pensemos no
aniversariante, Jesus.  A palavra na-
tal é de origem latina “nativitas”, que
significa nascimento. Mas, nascimen-
to de quem? Não é de uma pessoa
comum, mas de Jesus. O natal é, por-
tanto, a comemoração do nascimento
de Cristo, o nosso Salvador. Jesus sig-
nifica salvação. Sendo assim, a nos-
sa maior preocupação no Natal deve
ser com o Aniversariante. Pois, o dia
natalício de alguém é o seu dia de ani-
versário. Em Lucas 2:13-14 está re-
gistrado que o nascimento de Jesus
foi anunciado aos pastores em meio
à música entoada por um coro
angelical: “E, subitamente, apare-
ceu com o anjo uma multidão da
milícia celestial, louvando a Deus
e dizendo: Glória a Deus nas maio-
res alturas, e paz na terra entre os
homens, a quem ele quer bem”. Por
que os anjos cantaram? Não há dúvi-
da de que eles cantaram para colo-
car o foco em Jesus, naquele que ha-
via nascido. Essa atitude dos anjos
tinha, também, o propósito pedagó-
gico, ensinar aos pastores que Jesus,
o Cristo, é o Deus que merece toda
honra e todo louvor. Os pastores
aprenderam a lição: “Voltaram, en-
tão, os pastores glorificando e lou-
vando a Deus por tudo o que ti-
nham ouvido e visto, como lhes
fora anunciado” (Lucas 2:20).

Não somente os pastores louva-
ram a Jesus, como também os três
magos vindos do oriente: “E, vendo
eles a estrela, alegraram-se com
grande e intenso júbilo” (Mateus
2:10). Esses três magos entenderam
que aquele que acabou de nascer não
era um simples ser humano. Eles sa-
biam que ali estava o Salvador do
povo de Deus. E em seguida eles
prestigiaram a Jesus, entregando a
Ele presentes: “Entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua
mãe. Prostrando-se, o adoraram; Rev. José Marcos de Oliveira Silva

e, abrindo os seus tesouros, entre-
garam-lhe suas ofertas: ouro, in-
censo e mirra” (Mateus 2:11). E nes-
se ponto pensemos acerca dos pre-
sentes. Os magos presentearam Je-
sus com três coisas: ouro, que repre-
sentava a realeza de Jesus (Apoca-
lipse 17:14), incenso, que represen-
tava o sacerdócio de Jesus (Lucas 1:9
e Hebreus 10:10-13), e mirra, que
representava a morte propiciatória de
Jesus (João 19:39).

O fato de Jesus ter nascido, é mo-
tivo de louvor, porque Ele é o Rei Todo-
poderoso. Ele não é um rei cujo trono
se estende pelo mundo por meio da
espada e opressão. Não. Jesus é Rei,
cujo reino está dentro dos corações
dos que confessam Sua majestade e
dão crédito às Suas Palavras de Vida,
graça, poder e amor. Jesus merece
todo o louvor porque Ele também é o
sacerdote que representa e interce-
de por todos os eleitos de Deus so-
bre a face da terra, em todas as eras
e em todos os lugares, dando-lhes,
gratuitamente, o perdão dos pecados
e a vida eterna. Jesus também foi pre-
senteado com a mirra, que era um
perfume utilizado nos rituais pós-mor-
te. Mas, o que tem a ver o nascimento
de Cristo com a sua morte? No nasci-
mento de Cristo anuncia-se a Sua
morte. O sacerdote é ao mesmo tem-
po o sacrifício; e no seu sacrifício, o
Rei estende o seu Reino Eterno sobre
todas as culturas, línguas e nações.

Natal é uma época que fala de
presentes, mas não da forma como a
nossa cultura paganizada e incrédu-
la propaga. O aniversário é de Cris-
to, não o nosso. Quem deve ser agra-
dado nessa época em primeiro lugar
é Ele, não nós. Ele é quem deve re-
ceber presentes em primeiro lugar. Tal
presente é o LOUVOR. Contudo, nós
também recebemos um presente
muito especial e não podemos nos
esquecer disso: a SALVAÇÃO. É Na-
tal. É tempo de Louvor ao Único que
merece toda a honra, toda a glória e
toda a adoração.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Francelino,

Marcelo, Arthur, Tiago B., Evandro.
Próxima semana: Wanderlúcio,
Thiago V., Geazi, J. Cláudio.

CHAZINHO
Hoje: Gracielle e Kátia; Próxi-

mo domingo: Suely e Izabel.

VISITAS PASTORAIS
Serão marcadas pela secretária

da igreja, mediante as necessida-
des e solicitações dos irmãos.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (3532-2595);
Patrícia Vieira (3358-5160); dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha
da Hélia; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; Levi, fi-
lho da irmã Joselina; Ataliba Bar-
bosa; dona Ocinéia; dona Lilian
Maciel; dona Elza Eli, mãe do Presb.
Lutércio e avó do Diác. Anderson;
Pedro Rodrigues, irmão Presb.
Argimiro.

Aniversariantes da Semana
23/12 Hélio Neves Pereira ............................................................... 3356-2080
23/12 Sandra Maria da Rocha Pereira .............................................. 3336-8289
24/12 Thiago de Almeida Ramalho .................................................. 8509-7140
26/12 Castorina Maria Gonçalves .................................................... 3042-2469
26/12 Monise Campos Lima ............................................................. 9917-1100
26/12 Matheus Cavalcante de Sousa ............................................... 3543-5785


