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Pastoral

Brasil: Eleições 2014

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 99:1-3
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 111:1-10
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

2º Crônicas 7:14
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ângelo Roberto

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:1-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 105

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

POSLÚDIO

O contexto político nacional de nos-
so país está em momento decisivo para
o próximo quadriênio. O Brasil está pas-
sando por crise em diversos setores:
educação, saúde, segurança e economia.
A política nacional entrou em colapso há
muitos anos. Homens e mulheres
descomprometidos com o povo. Pessoas
que estão mais preocupadas com as van-
tagens e lucros financeiros que a inser-
ção política pode lhes proporcionar. Já
alertava o grande jurista baiano Dr. Rui
Barbosa: “há ratazanas que mordem sem
piedade o erário público, perdendo a ca-
pacidade de se envergonhar com isso”.

Os resultados imediatos são os
incontáveis, descarados e vergonhosos
escândalos de corrupção envolvendo o alto
escalão do governo, a impunidade, o erá-
rio enchendo os bolsos dos dilapidadores
da nação, a descrença em relação à clas-
se política, dentre ou-
tros desserviços à na-
ção. Todavia, em meio
a um contexto tão ad-
verso cremos, pela gra-
ça comum, que Deus
tem e continuará le-
vantando homens com-
prometidos com os in-
teresses da nação, por-
tanto, ainda existem
políticos honestos, defensores da Consti-
tuição Federal e preocupados com o de-
senvolvimento do Brasil.

De acordo com o Rev. Jean Chagas,
ministro presbiteriano brasileiro, há três
situações históricas sobre a relação da
Igreja e o Estado (política). A primeira é
a simbiótica, ou seja, Igreja e Estado
se mesclam de tal maneira que não se
sabe os limites um do outro. Desde
Constantino, no seculo IV, multiplicaram-
se os exemplos da nocividade dessa mis-
tura. A segunda é a alienação. No con-
texto da Igreja, essa visão produziu uma
atitude de silêncio, acomodação e coni-
vência com a injustiça social, econômica
e política. No Estado, o produto da aliena-
ção quanto aos cristãos pode ser perce-
bido nos governos ateus que se tornaram
os mais violentos e reacionários quanto
aos seus cidadãos que professavam al-
guma fé. A terceira e a colaborativa,
isto é, a Igreja e o Estado entendem suas
diferenças e compreendem seus papéis.
O fato de vivermos num estado laico nos
da a real possibilidade de optarmos por
uma abordagem colaborativa, claramen- Rev. Jefferson Batista Neres

Aniversariantes da Semana
21/09 Daiane de Souza Oliveira ........................................................9192-7280
22/09 Eliane da Silva Couto Kishima .................................................3034-0592
22/09 Karolina Vieira da Silva Bastos ...............................................................
22/09 Rev. Benon Wanderley Paes ....................................................3352-1274
24/09 Eliezer Targino Marques ..........................................................9221-6581
24/09 Kataryne Louzada de Araújo ...................................................3532-2174
26/09 Camila Almeida ......................................................................8148-4766
27/09 Nicolas Barbosa de Souza ......................................................................

te mais saudável do que uma relação
simbiótica ou alienante.

Na perspectiva colaborativa entre
Igreja e Estado, a Igreja precisa orar por
seus governantes e por sua nação, de-
nunciar profeticamente a injustiça social
proclamando uma cultura de paz e em
favor da vida. Infelizmente, muitas co-
munidades evangélicas têm se associa-
do a partidos e candidatos, anulando sua
necessária neutralidade e com isso per-
dendo sua voz. Por fim, a Igreja precisa
manifestar os valores do Reino de Deus
por meio de sua participação democráti-
ca nas discussões e elaborações de polí-
ticas públicas justas e eficazes.

Na mesma perspectiva colaborativa,
o Estado deve garantir a liberdade de cul-
to e expressão de fé como um direito cons-
titucional e uma conquista da democracia,
inserir a comunidade cristã nos debates

de temas relevantes a so-
ciedade, sem reprimir o
direito da Igreja de pro-
nunciar-se a partir de sua
cosmovisão bíblica.

João Calvino, o gran-
de reformador do século
16 defendia que o voto é
sagrado. Segundo o IBGE,
nas últimas eleições, em
2010, os evangélicos re-

presentaram 22,2% da população votan-
te. Nestas eleições o percentual certamen-
te será bem maior. Ao votar temos que
ficar atentos às doutrinas partidárias (com
filosofia antideus) declaradamente contrá-
rias à Palavra de Deus: aborto, legaliza-
ção de drogas pesadas, deformação da
família, proibição de falar de Deus em cen-
tros de recuperação para dependentes
químicos, leis que cerceiam aos pais o
direito de disciplinarem aos seus filhos com
a “palmadinha”, dentre outras. Partidos
que sustentam essas doutrinas são per-
seguidores da igreja do Senhor Jesus e,
portanto, instrumentos de satanás. A 2ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga não
apoia nenhum candidato, não promove
campanhas dentro e/ou nos limites do seu
templo, mas entende que o momento é
sério e demanda oração e participação.
Vamos ouvir e avaliar as propostas dos
candidatos. No dia 5 de outubro de 2014
vamos às urnas exercer a nossa cidada-
nia com esperança de dias melhores.

“A 2ª Igreja Presbiteriana de
Taguatinga não apoia nenhum

candidato, não promove
campanhas dentro e/ou nos
limites do seu templo, mas
entende que o momento é
sério e demanda oração e

participação”

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo do-

mingo: Rev. Reginaldo.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Eliezer Targino; Próxi-

mo domingo: Presb. Emanuel Jesus.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Nathália; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Arthur e Diác. Júlio; Próximo

domingo:  Diác. Robson e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb. Natanael; Pró-

ximo domingo: dona Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Lúcio, Ângelo,

Geazi, J. Cláudio, Sandro. Próxima se-
mana: Anderson, William, Diêgo, Antô-
nio N., Marcelo.

CHAZINHO
Hoje: Leila e Silvana; Próximo do-

mingo: Rozilda e Neusa Barros.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-
2424); Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); dona Fátima Rodrigues (3039-
3196); dona Hormezinda (Telefone: 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; José Ferreira,
irmão dos Presbs. Israel, Ivo e Ailton;
Sr. Saul, esposo da dona Alfa; dona
Honorita Maria de Jesus, mãe Presb.
Cícero; dona Maria Rita; Presb. Sebasti-
ão Barros; Levi, filho da irmã Joselina.
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DIA DA ESCOLA DOMINICAL
As origens da Escola Dominical re-

montam aos tempos bíblicos quando o
Senhor ordenou ao Seu povo Israel que
ensinasse a Lei de geração a geração. A
Escola Dominical do nosso tempo nasceu
da visão do jornalista episcopal inglês
Robert Raikes, pois, compadeceu-se da
situação das crianças delinquentes de sua
cidade, Gloucester, localizada ao Sul da
Inglaterra. Juntamente com o ensino re-
ligioso, Raikes ministrava várias matéri-
as seculares: matemática, história e a lín-
gua materna, o inglês. Os missionários
escoceses Robert e Sara Kalley são con-
siderados os fundadores da Escola Do-
minical no Brasil. Em 19 de agosto de
1855, na cidade imperial de Petrópolis,
no Rio de Janeiro, eles dirigiram a pri-
meira Escola Dominical em terras brasi-
leiras. O primeiro trabalho promovido
pela Igreja Presbiteriana em nosso país,
em língua portuguesa, foi a Escola Domi-
nical. Isso aconteceu no Rio de Janeiro,
no dia 22 de abril de 1862. A escola foi
dirigida pelo Rev. Ashebell Green Simon-
ton, missionário presbiteriano. A Escola
Dominical é um importante instrumento
de evangelização e instrução.

ALMOÇO DOS ESTADOS
Hoje em comemoração ao dia da Es-

cola Dominical, numa promoção da Su-
perintendência dessa Escola, haverá o
almoço dos Estados.

OFERTA MISSIONÁRIA
“Como, porém, invocarão aquele

em quem não creram? E como cre-
rão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pre-
gue?” (Romanos 10:14). Hoje, por oca-
sião da Escola Dominical, haverá o mo-
mento para a participação individual de
cada irmão desta igreja no importante,
necessário e gratificante ministério mis-
sionário. Vamos todos, com alegria e en-
tusiasmo, participar de tão relevante mi-
nistério.

FIOS DE PRATA
Os membros do Grupo “Fios de Pra-

ta” que fizeram sua inscrição para o En-
contro da Terceira Idade em Caldas No-
vas-GO devem ficar atentos às seguin-
tes informações: O ônibus sairá da 1ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga – 1ª
IPT, às 07h30 de amanhã. Os participan-
tes deverão chegar ao local com antece-
dência de no mínimo 30 minutos. O re-
torno será às 12 horas da próxima quin-

ta-feira. Observação: o valor do paco-
te não inclui o almoço no dia do retorno,
portanto cada participante deverá custe-
ar seu almoço nesse dia.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho

convocou a Assembleia Geral da Igreja
para se reunir extraordinariamente, no
próximo domingo, às 9 horas, em nosso
templo, para deliberar sobre as seguin-
tes matérias: a) eleição e/ou reeleição
de três diáconos. Estão com o mandato
vencendo os irmãos: Henrique Barbo-
sa Neri, Robson Rangel da Silva e
Rodrigo V. Golfi Andriazzi; b) eleição
e/ou reeleição de dois presbíteros. Estão
com o mandato vencendo os irmãos: Joel
Nogueira e Natanael Machado
Correa. Todos os membros comungan-
tes, da sede e congregações estão con-
vocados. Vamos continuar em oração em
favor da Assembleia, a fim de que as
decisões estejam de acordo com a sobe-
rana vontade do nosso bondoso Deus.

PRÉVIAS DA ASSEMBLEIA
Hoje procederemos às indicações dos

candidatos para os três cargos de
diáconos e dois de presbíteros, median-
te prévia. Na folha de indicação para
diáconos, os irmãos marcarão três no-
mes e na folha de indicação para pres-
bíteros, dois nomes. A assinatura é por
extenso em ambas as folhas as quais
devem ser depositadas no gazofilácio até
depois do culto à noite.

CONSELHO
Todos os senhores, pastores e pres-

bíteros, estão convocados para uma reu-
nião do Conselho, na próxima terça-fei-
ra, às 20 horas, em sua sala para apura-
ção da prévia da Assembleia Geral Ex-
traordinária.

RETINIQUE
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos... Ali, or-
dena o Senhor a sua bênção para
sempre” (Salmo 133:1 e 3b) . Próximo
sábado, a partir das 9 horas, ocorrerá
um Retinique da 2ª IPT, na Chácara Re-
canto Riacho Doce. Não deixe de partici-
par, pois serão momentos de muita co-
munhão com Deus (cânticos, orações e
estudo da Bíblia), e com os irmãos (ati-
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ba para custear as despesas do
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de qualidade. A rádio pode ser acessada,
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ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o conteúdo

Bíblico, minerar o Sermão do Monte é uma
preciosa dádiva. São palavras de vida,
muito relevantes. Palavras desafiadoras
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Dr. Rev. Martyn Lloyd-Jones, destacado pas-
tor e escritor britânico do século passado:
“O sermão do monte destina-se a todo o
povo cristão. Trata-se de uma perfeita re-
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mos exemplos vivos do mesmo, modela-
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Portanto, convictos da importância dos
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REUNIÃO DE ORAÇÕES
Quantos de nós, honestamente, po-

deríamos afirmar que estamos conten-
tes com a nossa vida de oração? Quem
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sobre oração, o escritor Richard Foster
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Na oração apresentamo-nos a Deus exa-
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graça maravilhosa. Deus, por Sua bon-
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prio. Quando oramos, a condição verda-
deira de nosso coração é revelada. É as-
sim que deve ser. É quando Deus come-
ça verdadeiramente a trabalhar em nós”.
Tendo em vista a relevância da prática
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nião de orações desta quarta-feira, 20
horas, a ser dirigida pela UPA.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje: ensaio,

após a Escola Dominical, na sala do Culto
Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Josilene Cavalcante e Josiane Andrade;
Próximo domingo: Lílian Lima e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 – Hoje: Rose Assun-
ção e Caroline Bezerra; Auxiliar da noite:
Milena Caires; Próximo domingo: Patrícia
Ferreira e Janete Crivelaro; MATERNAL 2
– Hoje: Karen e Jaciara Gonçalves (Lição:
A arca de Noé); Auxiliar da noite: Luísa
Nery; Próximo domingo: Cris Brito e
Kataryne Araújo (Lição: Nasce um bebê);
Observação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR nos avise com antece-
dência, para que não haja prejuízo no en-
sino das crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
para crianças de 4 a 11 anos, após o mo-
mento de cânticos. Dirigente: Évila Caval-
cante e Arthur Kishima; Próximo domin-
go: Victória Couto e Beatriz Machado; d)
Licença Médica: Durante a licença médi-
ca da Ev. Ana Eliza, os responsáveis pelo
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algo, favor, procurar estes irmãos, ou en-
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minfancia2ipt@gmail.com; e) Juniores:
Hoje: Aula na sala do Intermediário, após
o momento de cânticos; Próximo domin-
go: No templo, lembrem-se de pegar as
cadernetas; f) Queridos Pais: As crian-
ças que não trouxerem Bíblias para as ati-
vidades do Ministério da Infância retornarão
ao templo ou as Classes de Escola Domi-
nical onde os senhores estiverem para
acompanharem a mensagem bíblica junto
aos PAIS. Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem seus fi-
lhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
No próximo domingo, os professores

das Classes de Jovens e Adultos estarão
de folga em decorrência da Assembleia
Geral Extraordinária da igreja para elei-
ção e/ou reeleição de oficiais da igreja.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 05/

10. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 7; Classe de Jovens, Li-
ção nº 7; Classe de Adolescentes, Lição
nº 2; Classe de Juniores II, Lição nº 13;
Classe de Catecúmenos, Lição nº 6.



Presb. Eliezer. O ônibus sairá da porta do
nosso templo, às 08h15.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
“Bendirei o SENHOR em todo o

tempo, o seu louvor estará sempre
nos meus lábios. Gloriar-se-á no
SENHOR a minha alma; os humildes
o ouvirão e se alegrarão.
Engrandecei o SENHOR comigo, e to-
dos, a uma, lhe exaltemos o nome”
(Salmo 34:1-3). Próxima quinta-feira, às
20 horas, na residência dos nossos ir-
mãos, Sr. Mariano Frazão e Socorro, na
Rua 8, Chácara 192, Casa 56, Setor
Habitacional Vicente Pires-SHVP. Fone:
(61) 3264-9917 , haverá um culto de ação
de graças promovido pela UPH. Sairemos
da porta do templo às 19h40. Toda a igreja
está convidada.

DEPARTAMENTAL SAF
Em virtude do Retinique da igreja, no

próximo sábado, a Departamental da SAF
será antecipada para a próxima sexta-fei-
ra, a partir das 20 horas, no Salão Social
do templo da 2ª IPT. Não se esqueçam de
trazer sua plantinha para trocar.

CASA CHEIA
Hoje, logo após o culto, haverá a

“Casa Cheia”, na residência da Juliana
e Alessandra, na QND 49, Casa 24, Ta-
guatinga-Norte. Todos os adolescentes e
jovens estão convidados a participar.

ANIVERSÁRIO UMP
Próximo final de semana será come-

morado o aniversário da nossa UMP. No
sábado, às 20 horas, no templo será
realizado o “Louvorando”, momentos de
oração, cânticos e agradecimentos a Deus
por mais um ano de vida no serviço a
Ele. No domingo, o Rev. Reginaldo Costa
Santos, pastor titular da 3ª Igreja Pres-
biteriana Ceilândia pregará no culto so-
lene. Venham compartilhar dessa alegria.
A presença de todos os jovens é muito
importante e gratificante.

PROGRAMAÇÕES DA UPA
Os adolescentes devem estar aten-

tos as seguintes atividades: a) Próxima
sexta-feira, às 20h30, haverá uma pro-
gramação na Igreja Presbiteriana de
Águas Claras-IPAC. Os que moram em
Águas Claras, podem se dirigir direto
para a IPAC. Os demais deverão se reu-
nir para sairmos da porta do templo às
20 horas; b) Próximo sábado, às 19h30,
nas dependências da 5ª Igreja Presbite-

riana de Ceilândia – 5ª IPC, haverá uma
programação da Federação de Adoles-
centes do nosso Presbitério. Sairemos da
porta do templo às 19 horas.

OBREIROS 2015
Em suas duas últimas reuniões, o Con-

selho decidiu convidar os seguintes obrei-
ros para o trabalho da 2ª Igreja Presbite-
riana de Taguatinga no ano eclesiástico de
2015: Assistência pastoral e supervisão dos
trabalhos das Congregações – Rev. José
Marcos de Oliveira Silva; Trabalho com a
juventude na Sede – Rev. Alexandro Luiz
Ramos; Departamento Infantil na Sede –
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento; 3ª
Congregação em Águas Lindas-GO – Ev.
Wilian Ronan de Oliveira; 4ª Congregação
em Águas Lindas-GO – Ev. Ronaldo Paixão
Meira dos Santos; Congregação na Região
Administrativa de Santa Maria-DF – Ev. Ro-
gério Pereira Balbino; Congregação em
Arinos-MG – Rev. Dilson Domingos da Sil-
va; Congregação em Garapuava-MG – Ev.
Valdemir Belarmino da Silva. Que o Se-
nhor da seara abençoe a obra das mãos
destes irmãos.

FALECIMENTO
Na quinta-feira, próxima passada, em

Brasília-DF, aos 75 anos, por conta de
diversas complicações de saúde, faleceu
o Sr. Natalício Ferreira Porfírio, tio do
Presb. Cícero Celso. O Rev. Jefferson
participou do Ofício Fúnebre. Que o Deus
das consolações conforte aos familiares
enlutados: “No teu livro foram escri-
tos todos os meus dias, cada um
deles escrito e determinado, quan-
do nenhum deles havia
ainda” (Salmo 139:16b).

EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza foi submetida a uma

cirurgia de lifting corporal, razão pela
qual esta ausente dos trabalhos de nos-
sa igreja, a fim de recuperar-se.

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

na 3ª Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente aqueles irmãos;
b) De segunda à quinta-feira, desta se-
mana o Rev. José Marcos acompanhará
o Grupo “Fios de Prata”, no Encontro da
Terceira Idade em Caldas Novas-GO, ra-
zão pela qual estará ausente de nossa
igreja.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, após a Escola Do-

minical, as plenárias da SAF, UPH, UMP e
UPA ocorrerão respectivamente, Sala da
Classe I, Sala da Classe II, Sala da Clas-
se de Mocidade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos sócios
gera prejuízos às referidas reuniões.

CONSELHO DE ENSINO
A reunião do Conselho de Ensino

marcada para hoje foi adiada. Aguardem
nova data.

ANIVERSÁRIO 3ª CONGREGAÇÃO
O aniversário da 3ª Congregação da

2ª IPT em Águas Lindas-GO marcado para
o próximo sábado, às 19 horas foi adia-
do para o dia 4 de outubro.

ANIVERSÁRIO CORAL CANTARES
O aniversário do Coral Cantares que

estava marcado para ocorrer no domin-
go, próximo passado, foi adiado para o
dia 19 de outubro.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo, Ele

requer o nosso coração. Antes de Deus
ordenar trazer o dízimo, Deus ordena tra-
zer a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para Deus,
depois o bolso virá naturalmente. Jesus
expressou isso naturalmente ao dizer que
onde está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus 6:21).
No que diz respeito ao dízimo não há meio
termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo
passa pela mordomia Cristã, que é a ad-
ministração correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em
decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de de-
sempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. Temos
muitos desafios, como construção da 5ª
Congregação em Águas Lindas-GO e di-
versas reformas na estrutura do nosso
templo para melhor desenvolvimento de
nossas atividades. Que o Deus Provedor
continue com as Suas bênçãos repousa-
das sobre os dizimistas fiéis e sensibili-
ze os infiéis. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mu-
ral do Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro Perguntas do Homem,

Respostas de Deus, pela Editora Cul-
tura Cristã, Oadi Salum considera que o
homem propõe perguntas que ele pró-
prio é incapaz de responder. O Deus

longânimo e compassivo, porém, se apro-
xima, envolve-o com laços de ternura e
compaixão e oferece-lhe as respostas. As
perguntas de Jó são irrespondíveis por
Jó, mas o Deus Soberano coloca-se em
seu lugar para lhe mostrar que a criatura
humana é importante para Ele, que o so-
frimento tem objetivo definido, que a vida
transcende os limites hedonistas do “co-
mamos e bebamos, pois amanhã morre-
remos”, que a esperança não é um so-
nho apenas, uma fantasia inútil e sem
sentido. Na resposta de Deus caminha a
certeza de que Ele está pronto a nos dar
muito além do que pedimos e pensamos.
Deus responde as minhas perguntas e as
do prezado leitor na Pessoa do Filho Je-
sus Cristo. A Bíblia reserva significativo
espaço para um dos seus autores mais
antigos. Um dos livros da Bíblia Sagrada
traz o seu nome: Jó. É a pessoa que se
ergue na história da humanidade trazen-
do em sua alma atribulada perguntas in-
quietantes que ele próprio e seus con-
temporâneos formulam em meio a sofri-
mentos e tragédias que se abatem dolo-
rosamente sobre sua vida.

NASCIMENTO
Trazendo a alegria de uma filhinha

querida e esperada, nasceu em 18 de
setembro, a Ana Clara, filha do casal
Presb. Marcus Kleber e Graciele. A esses
queridos irmãos, os nossos cumprimen-
tos. “Herança do Senhor são os fi-
lhos” (Salmo 127:3).

BREVE CATECISMO
Pergunta 30: Com quem foi feito o

pacto da graça? Resposta: O pacto da
graça foi feito com Cristo, como o se-
gundo Adão, e nEle, com todos os elei-
tos, como sua semente. Referências:
Isaías 53:10-11, 53:10-11 e Gálatas 3:16.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com

mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com temas varia-
dos sobre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é abala-
da. “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 aparado-
res na saída do nosso templo. Disque
paz – 3354-1313.



Presb. Eliezer. O ônibus sairá da porta do
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tos, como sua semente. Referências:
Isaías 53:10-11, 53:10-11 e Gálatas 3:16.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com

mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com temas varia-
dos sobre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é abala-
da. “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 aparado-
res na saída do nosso templo. Disque
paz – 3354-1313.
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2º Crônicas 7:14
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EXALTAÇÃO
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c) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ângelo Roberto
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b) Reforço de Avisos do Boletim
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b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 105

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

POSLÚDIO

O contexto político nacional de nos-
so país está em momento decisivo para
o próximo quadriênio. O Brasil está pas-
sando por crise em diversos setores:
educação, saúde, segurança e economia.
A política nacional entrou em colapso há
muitos anos. Homens e mulheres
descomprometidos com o povo. Pessoas
que estão mais preocupadas com as van-
tagens e lucros financeiros que a inser-
ção política pode lhes proporcionar. Já
alertava o grande jurista baiano Dr. Rui
Barbosa: “há ratazanas que mordem sem
piedade o erário público, perdendo a ca-
pacidade de se envergonhar com isso”.

Os resultados imediatos são os
incontáveis, descarados e vergonhosos
escândalos de corrupção envolvendo o alto
escalão do governo, a impunidade, o erá-
rio enchendo os bolsos dos dilapidadores
da nação, a descrença em relação à clas-
se política, dentre ou-
tros desserviços à na-
ção. Todavia, em meio
a um contexto tão ad-
verso cremos, pela gra-
ça comum, que Deus
tem e continuará le-
vantando homens com-
prometidos com os in-
teresses da nação, por-
tanto, ainda existem
políticos honestos, defensores da Consti-
tuição Federal e preocupados com o de-
senvolvimento do Brasil.

De acordo com o Rev. Jean Chagas,
ministro presbiteriano brasileiro, há três
situações históricas sobre a relação da
Igreja e o Estado (política). A primeira é
a simbiótica, ou seja, Igreja e Estado
se mesclam de tal maneira que não se
sabe os limites um do outro. Desde
Constantino, no seculo IV, multiplicaram-
se os exemplos da nocividade dessa mis-
tura. A segunda é a alienação. No con-
texto da Igreja, essa visão produziu uma
atitude de silêncio, acomodação e coni-
vência com a injustiça social, econômica
e política. No Estado, o produto da aliena-
ção quanto aos cristãos pode ser perce-
bido nos governos ateus que se tornaram
os mais violentos e reacionários quanto
aos seus cidadãos que professavam al-
guma fé. A terceira e a colaborativa,
isto é, a Igreja e o Estado entendem suas
diferenças e compreendem seus papéis.
O fato de vivermos num estado laico nos
da a real possibilidade de optarmos por
uma abordagem colaborativa, claramen- Rev. Jefferson Batista Neres
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te mais saudável do que uma relação
simbiótica ou alienante.

Na perspectiva colaborativa entre
Igreja e Estado, a Igreja precisa orar por
seus governantes e por sua nação, de-
nunciar profeticamente a injustiça social
proclamando uma cultura de paz e em
favor da vida. Infelizmente, muitas co-
munidades evangélicas têm se associa-
do a partidos e candidatos, anulando sua
necessária neutralidade e com isso per-
dendo sua voz. Por fim, a Igreja precisa
manifestar os valores do Reino de Deus
por meio de sua participação democráti-
ca nas discussões e elaborações de polí-
ticas públicas justas e eficazes.

Na mesma perspectiva colaborativa,
o Estado deve garantir a liberdade de cul-
to e expressão de fé como um direito cons-
titucional e uma conquista da democracia,
inserir a comunidade cristã nos debates

de temas relevantes a so-
ciedade, sem reprimir o
direito da Igreja de pro-
nunciar-se a partir de sua
cosmovisão bíblica.

João Calvino, o gran-
de reformador do século
16 defendia que o voto é
sagrado. Segundo o IBGE,
nas últimas eleições, em
2010, os evangélicos re-

presentaram 22,2% da população votan-
te. Nestas eleições o percentual certamen-
te será bem maior. Ao votar temos que
ficar atentos às doutrinas partidárias (com
filosofia antideus) declaradamente contrá-
rias à Palavra de Deus: aborto, legaliza-
ção de drogas pesadas, deformação da
família, proibição de falar de Deus em cen-
tros de recuperação para dependentes
químicos, leis que cerceiam aos pais o
direito de disciplinarem aos seus filhos com
a “palmadinha”, dentre outras. Partidos
que sustentam essas doutrinas são per-
seguidores da igreja do Senhor Jesus e,
portanto, instrumentos de satanás. A 2ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga não
apoia nenhum candidato, não promove
campanhas dentro e/ou nos limites do seu
templo, mas entende que o momento é
sério e demanda oração e participação.
Vamos ouvir e avaliar as propostas dos
candidatos. No dia 5 de outubro de 2014
vamos às urnas exercer a nossa cidada-
nia com esperança de dias melhores.

“A 2ª Igreja Presbiteriana de
Taguatinga não apoia nenhum

candidato, não promove
campanhas dentro e/ou nos
limites do seu templo, mas
entende que o momento é
sério e demanda oração e

participação”

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo do-

mingo: Rev. Reginaldo.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Eliezer Targino; Próxi-

mo domingo: Presb. Emanuel Jesus.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Nathália; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Arthur e Diác. Júlio; Próximo

domingo:  Diác. Robson e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb. Natanael; Pró-

ximo domingo: dona Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Lúcio, Ângelo,

Geazi, J. Cláudio, Sandro. Próxima se-
mana: Anderson, William, Diêgo, Antô-
nio N., Marcelo.

CHAZINHO
Hoje: Leila e Silvana; Próximo do-

mingo: Rozilda e Neusa Barros.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-
2424); Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); dona Fátima Rodrigues (3039-
3196); dona Hormezinda (Telefone: 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; José Ferreira,
irmão dos Presbs. Israel, Ivo e Ailton;
Sr. Saul, esposo da dona Alfa; dona
Honorita Maria de Jesus, mãe Presb.
Cícero; dona Maria Rita; Presb. Sebasti-
ão Barros; Levi, filho da irmã Joselina.

DIA DA ESCOLA DOMINICAL
As origens da Escola Dominical re-

montam aos tempos bíblicos quando o
Senhor ordenou ao Seu povo Israel que
ensinasse a Lei de geração a geração. A
Escola Dominical do nosso tempo nasceu
da visão do jornalista episcopal inglês
Robert Raikes, pois, compadeceu-se da
situação das crianças delinquentes de sua
cidade, Gloucester, localizada ao Sul da
Inglaterra. Juntamente com o ensino re-
ligioso, Raikes ministrava várias matéri-
as seculares: matemática, história e a lín-
gua materna, o inglês. Os missionários
escoceses Robert e Sara Kalley são con-
siderados os fundadores da Escola Do-
minical no Brasil. Em 19 de agosto de
1855, na cidade imperial de Petrópolis,
no Rio de Janeiro, eles dirigiram a pri-
meira Escola Dominical em terras brasi-
leiras. O primeiro trabalho promovido
pela Igreja Presbiteriana em nosso país,
em língua portuguesa, foi a Escola Domi-
nical. Isso aconteceu no Rio de Janeiro,
no dia 22 de abril de 1862. A escola foi
dirigida pelo Rev. Ashebell Green Simon-
ton, missionário presbiteriano. A Escola
Dominical é um importante instrumento
de evangelização e instrução.

ALMOÇO DOS ESTADOS
Hoje em comemoração ao dia da Es-

cola Dominical, numa promoção da Su-
perintendência dessa Escola, haverá o
almoço dos Estados.

OFERTA MISSIONÁRIA
“Como, porém, invocarão aquele

em quem não creram? E como cre-
rão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pre-
gue?” (Romanos 10:14). Hoje, por oca-
sião da Escola Dominical, haverá o mo-
mento para a participação individual de
cada irmão desta igreja no importante,
necessário e gratificante ministério mis-
sionário. Vamos todos, com alegria e en-
tusiasmo, participar de tão relevante mi-
nistério.

FIOS DE PRATA
Os membros do Grupo “Fios de Pra-

ta” que fizeram sua inscrição para o En-
contro da Terceira Idade em Caldas No-
vas-GO devem ficar atentos às seguin-
tes informações: O ônibus sairá da 1ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga – 1ª
IPT, às 07h30 de amanhã. Os participan-
tes deverão chegar ao local com antece-
dência de no mínimo 30 minutos. O re-
torno será às 12 horas da próxima quin-

ta-feira. Observação: o valor do paco-
te não inclui o almoço no dia do retorno,
portanto cada participante deverá custe-
ar seu almoço nesse dia.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho

convocou a Assembleia Geral da Igreja
para se reunir extraordinariamente, no
próximo domingo, às 9 horas, em nosso
templo, para deliberar sobre as seguin-
tes matérias: a) eleição e/ou reeleição
de três diáconos. Estão com o mandato
vencendo os irmãos: Henrique Barbo-
sa Neri, Robson Rangel da Silva e
Rodrigo V. Golfi Andriazzi; b) eleição
e/ou reeleição de dois presbíteros. Estão
com o mandato vencendo os irmãos: Joel
Nogueira e Natanael Machado
Correa. Todos os membros comungan-
tes, da sede e congregações estão con-
vocados. Vamos continuar em oração em
favor da Assembleia, a fim de que as
decisões estejam de acordo com a sobe-
rana vontade do nosso bondoso Deus.

PRÉVIAS DA ASSEMBLEIA
Hoje procederemos às indicações dos

candidatos para os três cargos de
diáconos e dois de presbíteros, median-
te prévia. Na folha de indicação para
diáconos, os irmãos marcarão três no-
mes e na folha de indicação para pres-
bíteros, dois nomes. A assinatura é por
extenso em ambas as folhas as quais
devem ser depositadas no gazofilácio até
depois do culto à noite.

CONSELHO
Todos os senhores, pastores e pres-

bíteros, estão convocados para uma reu-
nião do Conselho, na próxima terça-fei-
ra, às 20 horas, em sua sala para apura-
ção da prévia da Assembleia Geral Ex-
traordinária.

RETINIQUE
“Oh! Como é bom e agradável

viverem unidos os irmãos... Ali, or-
dena o Senhor a sua bênção para
sempre” (Salmo 133:1 e 3b) . Próximo
sábado, a partir das 9 horas, ocorrerá
um Retinique da 2ª IPT, na Chácara Re-
canto Riacho Doce. Não deixe de partici-
par, pois serão momentos de muita co-
munhão com Deus (cânticos, orações e
estudo da Bíblia), e com os irmãos (ati-
vidades de lazer e confraternização de
toda a igreja). O Conselho aprovou ver-
ba para custear as despesas do
Retinique. Faça a sua inscrição com o

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músi-

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

ESTUDO BÍBLICO
Assim como estudar todo o conteúdo

Bíblico, minerar o Sermão do Monte é uma
preciosa dádiva. São palavras de vida,
muito relevantes. Palavras desafiadoras
para o homem moderno. De acordo com o
Dr. Rev. Martyn Lloyd-Jones, destacado pas-
tor e escritor britânico do século passado:
“O sermão do monte destina-se a todo o
povo cristão. Trata-se de uma perfeita re-
presentação da vida no reino de Deus. O
reino é, antes de tudo, algo que está den-
tro de nós. Trata-se daquilo que controla e
governa o coração, a mente e as atitudes
do indivíduo. Se ao menos todos estivés-
semos vivendo conforme o Sermão do
Monte, então os homens saberiam que o
evangelho é deveras dinâmico; reconhe-
ceriam que o cristianismo é uma realidade
viva. Que Deus nos conceda a graça para
levar a sério o Sermão do Monte, de for-
ma honesta e sob oração, até nos tornar-
mos exemplos vivos do mesmo, modela-
res quanto a esse glorioso ensinamento“.
Portanto, convictos da importância dos
ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cris-
to, vamos participar do Estudo no Sermão
do Monte que, nesta quarta-feira, às 20
horas, será ministrado pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Quantos de nós, honestamente, po-

deríamos afirmar que estamos conten-
tes com a nossa vida de oração? Quem
já usufruiu de forma exaustiva de todos
os mistérios e conhecem todos os segre-
dos que circundam este tema? Ao falar
sobre oração, o escritor Richard Foster
disse: “Deus nos aceita como somos e
aceita a nossa oração tal como é feita.
Na oração apresentamo-nos a Deus exa-
tamente como somos, com todos os nos-
sos defeitos. Orar é mudar. Isso é uma
graça maravilhosa. Deus, por Sua bon-
dade, providenciou um meio pelo qual
nossa vida pode ser tomada por amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bon-
dade, fidelidade, mansidão e domínio pró-
prio. Quando oramos, a condição verda-
deira de nosso coração é revelada. É as-
sim que deve ser. É quando Deus come-
ça verdadeiramente a trabalhar em nós”.
Tendo em vista a relevância da prática
da oração, vamos todos participar da reu-

nião de orações desta quarta-feira, 20
horas, a ser dirigida pela UPA.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje: ensaio,

após a Escola Dominical, na sala do Culto
Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Josilene Cavalcante e Josiane Andrade;
Próximo domingo: Lílian Lima e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 – Hoje: Rose Assun-
ção e Caroline Bezerra; Auxiliar da noite:
Milena Caires; Próximo domingo: Patrícia
Ferreira e Janete Crivelaro; MATERNAL 2
– Hoje: Karen e Jaciara Gonçalves (Lição:
A arca de Noé); Auxiliar da noite: Luísa
Nery; Próximo domingo: Cris Brito e
Kataryne Araújo (Lição: Nasce um bebê);
Observação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR nos avise com antece-
dência, para que não haja prejuízo no en-
sino das crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
para crianças de 4 a 11 anos, após o mo-
mento de cânticos. Dirigente: Évila Caval-
cante e Arthur Kishima; Próximo domin-
go: Victória Couto e Beatriz Machado; d)
Licença Médica: Durante a licença médi-
ca da Ev. Ana Eliza, os responsáveis pelo
Ministério da Infância serão: Érica Araújo
e Diác. Emanuel Araújo. Caso algum pro-
fessor, dirigente ou auxiliar precisar de
algo, favor, procurar estes irmãos, ou en-
viar e-mail para:
minfancia2ipt@gmail.com; e) Juniores:
Hoje: Aula na sala do Intermediário, após
o momento de cânticos; Próximo domin-
go: No templo, lembrem-se de pegar as
cadernetas; f) Queridos Pais: As crian-
ças que não trouxerem Bíblias para as ati-
vidades do Ministério da Infância retornarão
ao templo ou as Classes de Escola Domi-
nical onde os senhores estiverem para
acompanharem a mensagem bíblica junto
aos PAIS. Por isso, antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem seus fi-
lhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
No próximo domingo, os professores

das Classes de Jovens e Adultos estarão
de folga em decorrência da Assembleia
Geral Extraordinária da igreja para elei-
ção e/ou reeleição de oficiais da igreja.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia 05/

10. Classes de Adultos: Classe I, II, III
e IV, V, Lição nº 7; Classe de Jovens, Li-
ção nº 7; Classe de Adolescentes, Lição
nº 2; Classe de Juniores II, Lição nº 13;
Classe de Catecúmenos, Lição nº 6.
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POSLÚDIO

O contexto político nacional de nos-
so país está em momento decisivo para
o próximo quadriênio. O Brasil está pas-
sando por crise em diversos setores:
educação, saúde, segurança e economia.
A política nacional entrou em colapso há
muitos anos. Homens e mulheres
descomprometidos com o povo. Pessoas
que estão mais preocupadas com as van-
tagens e lucros financeiros que a inser-
ção política pode lhes proporcionar. Já
alertava o grande jurista baiano Dr. Rui
Barbosa: “há ratazanas que mordem sem
piedade o erário público, perdendo a ca-
pacidade de se envergonhar com isso”.

Os resultados imediatos são os
incontáveis, descarados e vergonhosos
escândalos de corrupção envolvendo o alto
escalão do governo, a impunidade, o erá-
rio enchendo os bolsos dos dilapidadores
da nação, a descrença em relação à clas-
se política, dentre ou-
tros desserviços à na-
ção. Todavia, em meio
a um contexto tão ad-
verso cremos, pela gra-
ça comum, que Deus
tem e continuará le-
vantando homens com-
prometidos com os in-
teresses da nação, por-
tanto, ainda existem
políticos honestos, defensores da Consti-
tuição Federal e preocupados com o de-
senvolvimento do Brasil.

De acordo com o Rev. Jean Chagas,
ministro presbiteriano brasileiro, há três
situações históricas sobre a relação da
Igreja e o Estado (política). A primeira é
a simbiótica, ou seja, Igreja e Estado
se mesclam de tal maneira que não se
sabe os limites um do outro. Desde
Constantino, no seculo IV, multiplicaram-
se os exemplos da nocividade dessa mis-
tura. A segunda é a alienação. No con-
texto da Igreja, essa visão produziu uma
atitude de silêncio, acomodação e coni-
vência com a injustiça social, econômica
e política. No Estado, o produto da aliena-
ção quanto aos cristãos pode ser perce-
bido nos governos ateus que se tornaram
os mais violentos e reacionários quanto
aos seus cidadãos que professavam al-
guma fé. A terceira e a colaborativa,
isto é, a Igreja e o Estado entendem suas
diferenças e compreendem seus papéis.
O fato de vivermos num estado laico nos
da a real possibilidade de optarmos por
uma abordagem colaborativa, claramen- Rev. Jefferson Batista Neres
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te mais saudável do que uma relação
simbiótica ou alienante.

Na perspectiva colaborativa entre
Igreja e Estado, a Igreja precisa orar por
seus governantes e por sua nação, de-
nunciar profeticamente a injustiça social
proclamando uma cultura de paz e em
favor da vida. Infelizmente, muitas co-
munidades evangélicas têm se associa-
do a partidos e candidatos, anulando sua
necessária neutralidade e com isso per-
dendo sua voz. Por fim, a Igreja precisa
manifestar os valores do Reino de Deus
por meio de sua participação democráti-
ca nas discussões e elaborações de polí-
ticas públicas justas e eficazes.

Na mesma perspectiva colaborativa,
o Estado deve garantir a liberdade de cul-
to e expressão de fé como um direito cons-
titucional e uma conquista da democracia,
inserir a comunidade cristã nos debates

de temas relevantes a so-
ciedade, sem reprimir o
direito da Igreja de pro-
nunciar-se a partir de sua
cosmovisão bíblica.

João Calvino, o gran-
de reformador do século
16 defendia que o voto é
sagrado. Segundo o IBGE,
nas últimas eleições, em
2010, os evangélicos re-

presentaram 22,2% da população votan-
te. Nestas eleições o percentual certamen-
te será bem maior. Ao votar temos que
ficar atentos às doutrinas partidárias (com
filosofia antideus) declaradamente contrá-
rias à Palavra de Deus: aborto, legaliza-
ção de drogas pesadas, deformação da
família, proibição de falar de Deus em cen-
tros de recuperação para dependentes
químicos, leis que cerceiam aos pais o
direito de disciplinarem aos seus filhos com
a “palmadinha”, dentre outras. Partidos
que sustentam essas doutrinas são per-
seguidores da igreja do Senhor Jesus e,
portanto, instrumentos de satanás. A 2ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga não
apoia nenhum candidato, não promove
campanhas dentro e/ou nos limites do seu
templo, mas entende que o momento é
sério e demanda oração e participação.
Vamos ouvir e avaliar as propostas dos
candidatos. No dia 5 de outubro de 2014
vamos às urnas exercer a nossa cidada-
nia com esperança de dias melhores.

“A 2ª Igreja Presbiteriana de
Taguatinga não apoia nenhum

candidato, não promove
campanhas dentro e/ou nos
limites do seu templo, mas
entende que o momento é
sério e demanda oração e

participação”

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo do-

mingo: Rev. Reginaldo.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Eliezer Targino; Próxi-

mo domingo: Presb. Emanuel Jesus.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domin-

go: Nathália; Quarta-feira: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo do-

mingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Arthur e Diác. Júlio; Próximo

domingo:  Diác. Robson e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb. Natanael; Pró-

ximo domingo: dona Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Lúcio, Ângelo,

Geazi, J. Cláudio, Sandro. Próxima se-
mana: Anderson, William, Diêgo, Antô-
nio N., Marcelo.

CHAZINHO
Hoje: Leila e Silvana; Próximo do-

mingo: Rozilda e Neusa Barros.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais deve-

mos orar e visitar: Rev. Evando (8181-
2424); Rev. Benon e dona Alzira (3352-
1274); dona Fátima Rodrigues (3039-
3196); dona Hormezinda (Telefone: 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; José Ferreira,
irmão dos Presbs. Israel, Ivo e Ailton;
Sr. Saul, esposo da dona Alfa; dona
Honorita Maria de Jesus, mãe Presb.
Cícero; dona Maria Rita; Presb. Sebasti-
ão Barros; Levi, filho da irmã Joselina.


