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Pastoral

Em nosso meio há um tro-
cadilho bem conhecido sobre
Graça e Misericórdia, a saber:
Graça é o favor que não mere-
cemos e Misericórdia é o livra-
mento do que merecemos. Por
meio da Graça de Deus recebe-
mos todas as Suas bênçãos
apesar de nosso demérito. Tal-
vez seja estranho para algumas
pessoas, mas, não há nada em
nós que nos faça merecedores
do favor de Deus. Isso mesmo,
não há nada em nós que nos
faça merecedores de qualquer
que seja o favor divino.

Devido ao pecado que habi-
ta em nós, somos, todos, me-
recedores da perdição e do cas-
tigo eterno. Os nossos méritos
nada tem a ver com o favor de
Deus, mas com Seu juízo. En-
tão, Deus em Sua misericórdia
livra-nos de tudo aquilo de que
somos merecedores. Por isso,
vemos a enfática afirmação do
profeta Jeremias “As miseri-
córdias do Senhor são a cau-
sa de não sermos consumi-
dos, porque as suas miseri-
córdias não têm fim.” (La-
mentações 3:22).

No contexto de Neemias ca-
pítulo nove, o autor relembra as
atitudes do povo em relação a
Deus e as atitudes de Deus em
relação ao Seu povo. O povo

merecia, por sua desobediência,
perecer no deserto, pois havia
se rebelado contra o Senhor. Fez
um bezerro para adorar em lu-
gar de Deus e cometeu grandes
blasfêmias (cf. Neemias 9:18).
No entanto, Deus em Sua su-
perlativa misericórdia não deixou
Seu povo à deriva, antes o guiou
e o sustentou ao longo de toda
a trajetória no deserto e dora-
vante.

Assim, também, Deus tem
agido conosco, pois somos
Seus filhos e rebanho do Seu
pastoreio. A misericórdia de
Deus não é, portanto, uma abs-
tração do cristianismo, pelo con-
trário, é a verificação clara e ine-
quívoca da relação pessoal, en-
tre Deus e o Seu povo no de-
curso da história.

Por causa da sublime mise-
ricórdia de Deus, a semelhança
de Israel ao ser tirado do Egito,
não somos deixados no deser-
to, não perecemos diante das
adversidades, não padecemos
de fome ou sede, nem tampou-
co somos entregues às vicissi-
tudes desta vida. Antes, somos
conduzidos de forma amorosa
e redentora a um relacionamen-
to harmonioso com Deus por
meio do Seu Filho Jesus.

Misericórdia Superlativa

Rev. Alexandro Luiz Ramos

“Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias,
não os deixaste no deserto...” (Neemias 9:19a)

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 135:1-3
b) Hino Congregacional nº 14
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 138:1-8
e) Hino Congregacional nº 71

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 130:3-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 9:16-25
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 28

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

Aniversariantes da Semana
18/07 Helayne Andrade Ramos de Souza ......................................
19/07 Anderson de Almeida Barros de Araújo ...............................
20/07 Giovanna Soares da Silva ...................................................
20/07 Bárbara Rodrigues Machado ................................................
21/07 Priscila Santos Arruda .........................................................
23/07 Maria Fernanda Paes de Barros ...........................................

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos orar
e visitar: Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Arsolina, esposa
do Sr. Alceu; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác.
Anderson; dona Vânia, espo-
sa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe
da Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Raquel de Melo; dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha; dona
Wylliene; Fabíola, filha do
Diác. Ataliba; Lília, irmã da Drª.
Leila; Patrícia Vieira; Pedro,
filho do Dilmar; Rev. Benon e
dona Alzira; Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. An-
tônio, pai da Hélia; Sr. Jomar,
pai da Drª. Leila; Sr. José An-
tônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo
dona Alfa.
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CULTO FAMÍLIAS PTAN
“Oh! Como é bom a agra-

dável viverem unidos os ir-
mãos! Ali ordena o Senhor a
sua bênção e a vida para
sempre” (Salmo 133:1 e 3b).
Próximo sábado, às 20 horas,
em nosso templo, haverá o Cul-
to das Famílias do Presbitério de
Taguatinga Norte – PTAN. Con-
taremos com a participação de
um Grande Coral integrado por
membros das igrejas de nossa
região. O preletor especialmen-
te convidado será o Rev. Augus-
tus Nicodemos Lopes, pastor da
1ª Igreja Presbiteriana de
Goiânia, Vice-Presidente do Su-
premo Concílio da IPB, reconhe-
cido escritor e conferencista. Às
18h30, ocorrerá o “perguntar
não ofende”, com o Rev. Nico-
demus. Vamos orar, divulgar e
participar.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje é o dia designado para

a participação individual de
cada irmão desta igreja no im-
portante, necessário e gratifi-
cante ministério missionário.
Vamos todos, com alegria e
entusiasmo, participar de tão
útil ministério.

RECEPÇÃO GRUPO EMME
“Porque Deus não é injus-

to para ficar esquecido do
vosso trabalho e do amor que
evidenciastes para com o seu
nome, pois servistes e ainda
servis aos santos” (Hebreus
6:10). No final de semana pas-

domingo: Professora: Eliete
Almeida – 3 a 6 anos (sala do
Jardim 1) e 7 a 11 anos, (Culto
Mirim), Professora: Marcelie
Comaccio; f) EBF: Em virtude da
mudança no calendário escolar
do Distrito Federal, haverá alte-
ração na data da EBF que acon-
tecerá de 28 a 31 de julho. O
tema deste ano será: Super Co-
nexão, onde estudaremos sobre
o Plano da Salvação de Deus para
a humanidade. Estamos recru-
tando a equipe para nos auxiliar.
Na semana passada entregamos
fichas de inscrição, entregue sua
ficha preenchida à Ev. Ana Eliza
e/ou Diác. Emanoel; g)
Quericos Paies: Para o salutar
andamento das aulas e o eficien-
te aprendizado dos pequeninos,
é muito importante as crianças
portarem Bíblias para participa-
rem das atividades do Ministério
da Infância. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de
pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 24/07: Classe I e
II – Rev. Alexandro; Classe III
- Presb. Kleber; Classe IV -
Wesley; Classe de Jovens –
Presb. Sandro; Adolescentes –
Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 24/07. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
53-56, Breve Catecismo: Tercei-

ro Mandamento; Classe dos Jo-
vens, Vocábulos de Deus: Gra-
ça; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 05.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Pró-

ximo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Robson Concei-

ção; Próximo Domingo: Presb.
Sandro Soares.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Leonardo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Ânge-
lo e Diác. Rodrigo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Mariinha e Fernando;

Próximo domingo: Natanael e
Hélia.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo, An-

tônio B., Wanderlúcio, Anderson
e Emanoel; Próxima semana:
Moisés C., Moisés F., Ataliba,
João e William.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Gilvânia;

Próximo domingo: Marta e
Joana.

sado, recebemos em nossa
igreja o Grupo EMME. Foram
momentos preciosos na presen-
ça de Deus. Louvamos a Deus
pelo empenho, dedicação e aco-
lhimento dos hospedeiros, da
Junta Diaconal, dos irmãos que
cozinharam, transportaram e
prestaram toda a assistência
aos jovens do Grupo EMME.
Deus seja louvado pela mobili-
zação da igreja, no sentido de
convidar amigos e familiares,
especialmente, os não cristãos.
Somente Deus poderá recom-
pensá-los pelo serviço aos
santos.

CULTO NOS LARES
Os homens da nossa igreja

estão na responsabilidade de or-
ganizar os Cultos de Ação de
Graças nas residências. A pro-
cura tem sido baixa. A UPH está
se dispondo a custear o lanche.
Os irmãos interessados favor
procurar o presidente da UPH.

FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de

setembro deste ano, em Caldas
Novas-GO, o Encontro da Ter-
ceira Idade, organizado pela Se-
cretaria Sinodal da Terceira Ida-
de. O investimento individual
para participar do Encontro será
de R$ 735,00. Para os irmãos
que começarem a pagar em ju-
lho, esse valor será dividido em
três vezes de R$ 245,00. Os in-
teressados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona
Lúcia Magali.



REV. JEFFERSON
Desde quinta-feira passada até

o dia 25 deste mês, o Rev.
Jefferson estará de férias. Será um
período de justo e necessário des-
canso. Em sua ausência, o
pastorado efetivo ficará sob a res-
ponsabilidade do Rev. Alexandro.

REV. ALEXANDRO
Desde quarta-feira passada,

o Rev. Alexandro retornou às
suas atividades. Ao pastor e sua
família as nossas boas vindas.

REV. JOSÉ MARCOS
A partir de hoje até o dia 10

de agosto, o Rev. José Marcos
e sua família estarão em gozo
de férias.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Eu Sou mesmo um Cris-

tão. Kike Mckiinley nos mostra
a importância  de examinarmos
nossa condição diante de Deus
e nos ajuda a fazer, sem temor,
as perguntas mais difíceis, per-
mitindo-nos, em última análise,
avaliar se estamos na fé e o que
isso envolve exatamente.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um minis-
tério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24
horas por dia. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão
em uma das mesinhas na saída
do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação

que recebemos aos nossos vi-
sitantes. Esperamos que se sin-
tam bem entre nós e que a fé
que celebramos juntos possa
encher as suas vidas de alegria
e esperança. Sejam bem-vin-
dos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A
rádio pode ser acessada, gratui-
tamente, pelo seguinte link:
http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
A partir da próxima quarta-

feira daremos início à nova sé-
rie de Estudos bíblicos. Teremos
como tema dos nossos estudos
A Vida Frutífera. Exploraremos
através desse tema os aspec-
tos do “fruto do Espírito” des-
critos em Gálatas 5:22-23. Ve-
remos ao longo das Escrituras
Sagradas como podemos culti-
var, na vida real, o “fruto dado
pelo Espírito Santo”. Nesta quar-
ta-feira, às 20 horas daremos
início a esses estudos que será
ministrado pelo Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e su-

bestimar o valor do exercício da
oração individual e pública. O
cristão genuíno precisa orar. Este
meio de graça fora estabelecido
por Deus, a fim de nos confor-
mar mais e mais à Sua preciosa

e perfeita vontade. Orar uns pe-
los outros é uma prática da so-
lidariedade cristã. A reunião de
orações da igreja visa: gratidão
a Deus por Suas pródigas e
abundantes bênçãos, interces-
são em favor da saúde dos ir-
mãos enfermos, súplica pelas
bênçãos de Deus nos trabalhos
da 2ª IPT, oração pela liderança,
dentre outros motivos. Tendo
em vista a importância da práti-
ca da oração vamos todos par-
ticipar da reunião de orações que
nesta quarta-feira será dirigida
pelo Presb. Saulo.

DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como

era grande esse a quem
Abraão, o patriarca, pagou o
dízimo tirado dos melhores
despojos” (Hebreus 7:4). É in-
discutível e visível as bênçãos
materiais e financeiras de Deus
em nossas famílias e em nossa
igreja. Deus é o dono do ouro e
da prata, todavia, a igreja vive
dos dízimos e das ofertas. Se
toda igreja fosse dizimista, farí-
amos mais. Louvamos a Deus
pela fidelidade da maioria, razão
pela qual a nossa igreja oferece
todo suporte e conforto neces-
sário para sustentação e promo-
ção dos nossos trabalhos: ali-
mentação, material didático,
manutenção dos equipamentos,
salários, etc. Que o Deus Pro-
vedor continue com as Suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os

irmãos que confirmem seus
nomes na lista de dizimistas
fixada no mural do Salão So-
cial, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Neste

mês de julho, o Coral Perfeito
Louvor estará de recesso.
Retornará às suas atividades em
3 de agosto, às 20 horas; b)
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Priscila e Wesdna Barros; Próxi-
mo domingo: Karine Matos e
Noraci Bastos; MATERNAL 1 e
2, Hoje (manhã e noite): Karen
Cerqueira e Andréia Santana;
Próximo domingo (manhã e noi-
te): Gabriela Cavalcante e Odara
Cieslak; Observação: Queridos
professores, se por algum mo-
tivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR, nos avisem
com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, Culto Infantil, Dirigentes:
Equipe 1 – (3 a 6 anos) Lucas
Silva e Lara Almeida, (7 a 8)
Victória Couto e Beatriz Macha-
do; Próximo domingo: Culto In-
fantil, Dirigentes: (3 a 6 anos)
Évila Cavalcante e Débora Pires,
(7 a 8 anos) Milena Caires e Luisa
Neri; d) Juniores 1: Hoje, aula
na sala do Culto Mirim, traga a
Bíblia, o álbum e as tarefas;
Próximo Domingo: no templo,
com os pais; e) Escala de féri-
as: Hoje, Érica e Tina - 3 a 6
anos (sala do Jardim 1) e  7 a
11 anos (Culto Mirim), Profes-
sora: Raquel Santos; Próximo



REV. JEFFERSON
Desde quinta-feira passada até

o dia 25 deste mês, o Rev.
Jefferson estará de férias. Será um
período de justo e necessário des-
canso. Em sua ausência, o
pastorado efetivo ficará sob a res-
ponsabilidade do Rev. Alexandro.

REV. ALEXANDRO
Desde quarta-feira passada,

o Rev. Alexandro retornou às
suas atividades. Ao pastor e sua
família as nossas boas vindas.

REV. JOSÉ MARCOS
A partir de hoje até o dia 10

de agosto, o Rev. José Marcos
e sua família estarão em gozo
de férias.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Eu Sou mesmo um Cris-

tão. Kike Mckiinley nos mostra
a importância  de examinarmos
nossa condição diante de Deus
e nos ajuda a fazer, sem temor,
as perguntas mais difíceis, per-
mitindo-nos, em última análise,
avaliar se estamos na fé e o que
isso envolve exatamente.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um minis-
tério de evangelização e acon-
selhamento que funciona 24
horas por dia. Vamos divulgar
este trabalho. Os cartões estão
em uma das mesinhas na saída
do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação

que recebemos aos nossos vi-
sitantes. Esperamos que se sin-
tam bem entre nós e que a fé
que celebramos juntos possa
encher as suas vidas de alegria
e esperança. Sejam bem-vin-
dos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A
rádio pode ser acessada, gratui-
tamente, pelo seguinte link:
http://www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
A partir da próxima quarta-

feira daremos início à nova sé-
rie de Estudos bíblicos. Teremos
como tema dos nossos estudos
A Vida Frutífera. Exploraremos
através desse tema os aspec-
tos do “fruto do Espírito” des-
critos em Gálatas 5:22-23. Ve-
remos ao longo das Escrituras
Sagradas como podemos culti-
var, na vida real, o “fruto dado
pelo Espírito Santo”. Nesta quar-
ta-feira, às 20 horas daremos
início a esses estudos que será
ministrado pelo Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e su-

bestimar o valor do exercício da
oração individual e pública. O
cristão genuíno precisa orar. Este
meio de graça fora estabelecido
por Deus, a fim de nos confor-
mar mais e mais à Sua preciosa

e perfeita vontade. Orar uns pe-
los outros é uma prática da so-
lidariedade cristã. A reunião de
orações da igreja visa: gratidão
a Deus por Suas pródigas e
abundantes bênçãos, interces-
são em favor da saúde dos ir-
mãos enfermos, súplica pelas
bênçãos de Deus nos trabalhos
da 2ª IPT, oração pela liderança,
dentre outros motivos. Tendo
em vista a importância da práti-
ca da oração vamos todos par-
ticipar da reunião de orações que
nesta quarta-feira será dirigida
pelo Presb. Saulo.

DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como

era grande esse a quem
Abraão, o patriarca, pagou o
dízimo tirado dos melhores
despojos” (Hebreus 7:4). É in-
discutível e visível as bênçãos
materiais e financeiras de Deus
em nossas famílias e em nossa
igreja. Deus é o dono do ouro e
da prata, todavia, a igreja vive
dos dízimos e das ofertas. Se
toda igreja fosse dizimista, farí-
amos mais. Louvamos a Deus
pela fidelidade da maioria, razão
pela qual a nossa igreja oferece
todo suporte e conforto neces-
sário para sustentação e promo-
ção dos nossos trabalhos: ali-
mentação, material didático,
manutenção dos equipamentos,
salários, etc. Que o Deus Pro-
vedor continue com as Suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os

irmãos que confirmem seus
nomes na lista de dizimistas
fixada no mural do Salão So-
cial, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Neste

mês de julho, o Coral Perfeito
Louvor estará de recesso.
Retornará às suas atividades em
3 de agosto, às 20 horas; b)
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Priscila e Wesdna Barros; Próxi-
mo domingo: Karine Matos e
Noraci Bastos; MATERNAL 1 e
2, Hoje (manhã e noite): Karen
Cerqueira e Andréia Santana;
Próximo domingo (manhã e noi-
te): Gabriela Cavalcante e Odara
Cieslak; Observação: Queridos
professores, se por algum mo-
tivo não puderem cumprir a es-
cala, POR FAVOR, nos avisem
com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Infantil:
Hoje, Culto Infantil, Dirigentes:
Equipe 1 – (3 a 6 anos) Lucas
Silva e Lara Almeida, (7 a 8)
Victória Couto e Beatriz Macha-
do; Próximo domingo: Culto In-
fantil, Dirigentes: (3 a 6 anos)
Évila Cavalcante e Débora Pires,
(7 a 8 anos) Milena Caires e Luisa
Neri; d) Juniores 1: Hoje, aula
na sala do Culto Mirim, traga a
Bíblia, o álbum e as tarefas;
Próximo Domingo: no templo,
com os pais; e) Escala de féri-
as: Hoje, Érica e Tina - 3 a 6
anos (sala do Jardim 1) e  7 a
11 anos (Culto Mirim), Profes-
sora: Raquel Santos; Próximo



Pastoral

Em nosso meio há um tro-
cadilho bem conhecido sobre
Graça e Misericórdia, a saber:
Graça é o favor que não mere-
cemos e Misericórdia é o livra-
mento do que merecemos. Por
meio da Graça de Deus recebe-
mos todas as Suas bênçãos
apesar de nosso demérito. Tal-
vez seja estranho para algumas
pessoas, mas, não há nada em
nós que nos faça merecedores
do favor de Deus. Isso mesmo,
não há nada em nós que nos
faça merecedores de qualquer
que seja o favor divino.

Devido ao pecado que habi-
ta em nós, somos, todos, me-
recedores da perdição e do cas-
tigo eterno. Os nossos méritos
nada tem a ver com o favor de
Deus, mas com Seu juízo. En-
tão, Deus em Sua misericórdia
livra-nos de tudo aquilo de que
somos merecedores. Por isso,
vemos a enfática afirmação do
profeta Jeremias “As miseri-
córdias do Senhor são a cau-
sa de não sermos consumi-
dos, porque as suas miseri-
córdias não têm fim.” (La-
mentações 3:22).

No contexto de Neemias ca-
pítulo nove, o autor relembra as
atitudes do povo em relação a
Deus e as atitudes de Deus em
relação ao Seu povo. O povo

merecia, por sua desobediência,
perecer no deserto, pois havia
se rebelado contra o Senhor. Fez
um bezerro para adorar em lu-
gar de Deus e cometeu grandes
blasfêmias (cf. Neemias 9:18).
No entanto, Deus em Sua su-
perlativa misericórdia não deixou
Seu povo à deriva, antes o guiou
e o sustentou ao longo de toda
a trajetória no deserto e dora-
vante.

Assim, também, Deus tem
agido conosco, pois somos
Seus filhos e rebanho do Seu
pastoreio. A misericórdia de
Deus não é, portanto, uma abs-
tração do cristianismo, pelo con-
trário, é a verificação clara e ine-
quívoca da relação pessoal, en-
tre Deus e o Seu povo no de-
curso da história.

Por causa da sublime mise-
ricórdia de Deus, a semelhança
de Israel ao ser tirado do Egito,
não somos deixados no deser-
to, não perecemos diante das
adversidades, não padecemos
de fome ou sede, nem tampou-
co somos entregues às vicissi-
tudes desta vida. Antes, somos
conduzidos de forma amorosa
e redentora a um relacionamen-
to harmonioso com Deus por
meio do Seu Filho Jesus.

Misericórdia Superlativa

Rev. Alexandro Luiz Ramos

“Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias,
não os deixaste no deserto...” (Neemias 9:19a)

Culto de Louvor
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ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 135:1-3
b) Hino Congregacional nº 14
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 138:1-8
e) Hino Congregacional nº 71

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 130:3-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Wanderlúcio

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 9:16-25
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 28

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

Aniversariantes da Semana
18/07 Helayne Andrade Ramos de Souza ......................................
19/07 Anderson de Almeida Barros de Araújo ...............................
20/07 Giovanna Soares da Silva ...................................................
20/07 Bárbara Rodrigues Machado ................................................
21/07 Priscila Santos Arruda .........................................................
23/07 Maria Fernanda Paes de Barros ...........................................

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos orar
e visitar: Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Arsolina, esposa
do Sr. Alceu; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác.
Anderson; dona Vânia, espo-
sa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe
da Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Raquel de Melo; dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha; dona
Wylliene; Fabíola, filha do
Diác. Ataliba; Lília, irmã da Drª.
Leila; Patrícia Vieira; Pedro,
filho do Dilmar; Rev. Benon e
dona Alzira; Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. An-
tônio, pai da Hélia; Sr. Jomar,
pai da Drª. Leila; Sr. José An-
tônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo
dona Alfa.

CULTO FAMÍLIAS PTAN
“Oh! Como é bom a agra-

dável viverem unidos os ir-
mãos! Ali ordena o Senhor a
sua bênção e a vida para
sempre” (Salmo 133:1 e 3b).
Próximo sábado, às 20 horas,
em nosso templo, haverá o Cul-
to das Famílias do Presbitério de
Taguatinga Norte – PTAN. Con-
taremos com a participação de
um Grande Coral integrado por
membros das igrejas de nossa
região. O preletor especialmen-
te convidado será o Rev. Augus-
tus Nicodemos Lopes, pastor da
1ª Igreja Presbiteriana de
Goiânia, Vice-Presidente do Su-
premo Concílio da IPB, reconhe-
cido escritor e conferencista. Às
18h30, ocorrerá o “perguntar
não ofende”, com o Rev. Nico-
demus. Vamos orar, divulgar e
participar.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje é o dia designado para

a participação individual de
cada irmão desta igreja no im-
portante, necessário e gratifi-
cante ministério missionário.
Vamos todos, com alegria e
entusiasmo, participar de tão
útil ministério.

RECEPÇÃO GRUPO EMME
“Porque Deus não é injus-

to para ficar esquecido do
vosso trabalho e do amor que
evidenciastes para com o seu
nome, pois servistes e ainda
servis aos santos” (Hebreus
6:10). No final de semana pas-

domingo: Professora: Eliete
Almeida – 3 a 6 anos (sala do
Jardim 1) e 7 a 11 anos, (Culto
Mirim), Professora: Marcelie
Comaccio; f) EBF: Em virtude da
mudança no calendário escolar
do Distrito Federal, haverá alte-
ração na data da EBF que acon-
tecerá de 28 a 31 de julho. O
tema deste ano será: Super Co-
nexão, onde estudaremos sobre
o Plano da Salvação de Deus para
a humanidade. Estamos recru-
tando a equipe para nos auxiliar.
Na semana passada entregamos
fichas de inscrição, entregue sua
ficha preenchida à Ev. Ana Eliza
e/ou Diác. Emanoel; g)
Quericos Paies: Para o salutar
andamento das aulas e o eficien-
te aprendizado dos pequeninos,
é muito importante as crianças
portarem Bíblias para participa-
rem das atividades do Ministério
da Infância. Por isso, antes de
saírem de suas residências, POR
FAVOR, lembrem seus filhos de
pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 24/07: Classe I e
II – Rev. Alexandro; Classe III
- Presb. Kleber; Classe IV -
Wesley; Classe de Jovens –
Presb. Sandro; Adolescentes –
Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 24/07. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
53-56, Breve Catecismo: Tercei-

ro Mandamento; Classe dos Jo-
vens, Vocábulos de Deus: Gra-
ça; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 05.

PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Pró-

ximo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Robson Concei-

ção; Próximo Domingo: Presb.
Sandro Soares.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Hofmann.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Leonardo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Ânge-
lo e Diác. Rodrigo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Mariinha e Fernando;

Próximo domingo: Natanael e
Hélia.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo, An-

tônio B., Wanderlúcio, Anderson
e Emanoel; Próxima semana:
Moisés C., Moisés F., Ataliba,
João e William.

CHAZINHO
Hoje: Joselina e Gilvânia;

Próximo domingo: Marta e
Joana.

sado, recebemos em nossa
igreja o Grupo EMME. Foram
momentos preciosos na presen-
ça de Deus. Louvamos a Deus
pelo empenho, dedicação e aco-
lhimento dos hospedeiros, da
Junta Diaconal, dos irmãos que
cozinharam, transportaram e
prestaram toda a assistência
aos jovens do Grupo EMME.
Deus seja louvado pela mobili-
zação da igreja, no sentido de
convidar amigos e familiares,
especialmente, os não cristãos.
Somente Deus poderá recom-
pensá-los pelo serviço aos
santos.

CULTO NOS LARES
Os homens da nossa igreja

estão na responsabilidade de or-
ganizar os Cultos de Ação de
Graças nas residências. A pro-
cura tem sido baixa. A UPH está
se dispondo a custear o lanche.
Os irmãos interessados favor
procurar o presidente da UPH.

FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de

setembro deste ano, em Caldas
Novas-GO, o Encontro da Ter-
ceira Idade, organizado pela Se-
cretaria Sinodal da Terceira Ida-
de. O investimento individual
para participar do Encontro será
de R$ 735,00. Para os irmãos
que começarem a pagar em ju-
lho, esse valor será dividido em
três vezes de R$ 245,00. Os in-
teressados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona
Lúcia Magali.



Pastoral

Em nosso meio há um tro-
cadilho bem conhecido sobre
Graça e Misericórdia, a saber:
Graça é o favor que não mere-
cemos e Misericórdia é o livra-
mento do que merecemos. Por
meio da Graça de Deus recebe-
mos todas as Suas bênçãos
apesar de nosso demérito. Tal-
vez seja estranho para algumas
pessoas, mas, não há nada em
nós que nos faça merecedores
do favor de Deus. Isso mesmo,
não há nada em nós que nos
faça merecedores de qualquer
que seja o favor divino.

Devido ao pecado que habi-
ta em nós, somos, todos, me-
recedores da perdição e do cas-
tigo eterno. Os nossos méritos
nada tem a ver com o favor de
Deus, mas com Seu juízo. En-
tão, Deus em Sua misericórdia
livra-nos de tudo aquilo de que
somos merecedores. Por isso,
vemos a enfática afirmação do
profeta Jeremias “As miseri-
córdias do Senhor são a cau-
sa de não sermos consumi-
dos, porque as suas miseri-
córdias não têm fim.” (La-
mentações 3:22).

No contexto de Neemias ca-
pítulo nove, o autor relembra as
atitudes do povo em relação a
Deus e as atitudes de Deus em
relação ao Seu povo. O povo

merecia, por sua desobediência,
perecer no deserto, pois havia
se rebelado contra o Senhor. Fez
um bezerro para adorar em lu-
gar de Deus e cometeu grandes
blasfêmias (cf. Neemias 9:18).
No entanto, Deus em Sua su-
perlativa misericórdia não deixou
Seu povo à deriva, antes o guiou
e o sustentou ao longo de toda
a trajetória no deserto e dora-
vante.

Assim, também, Deus tem
agido conosco, pois somos
Seus filhos e rebanho do Seu
pastoreio. A misericórdia de
Deus não é, portanto, uma abs-
tração do cristianismo, pelo con-
trário, é a verificação clara e ine-
quívoca da relação pessoal, en-
tre Deus e o Seu povo no de-
curso da história.

Por causa da sublime mise-
ricórdia de Deus, a semelhança
de Israel ao ser tirado do Egito,
não somos deixados no deser-
to, não perecemos diante das
adversidades, não padecemos
de fome ou sede, nem tampou-
co somos entregues às vicissi-
tudes desta vida. Antes, somos
conduzidos de forma amorosa
e redentora a um relacionamen-
to harmonioso com Deus por
meio do Seu Filho Jesus.

Misericórdia Superlativa

Rev. Alexandro Luiz Ramos

“Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias,
não os deixaste no deserto...” (Neemias 9:19a)
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INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará”
(Salmo 41:3). Irmãos enfer-
mos pelos quais devemos orar
e visitar: Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Nata-
nael; dona Arsolina, esposa
do Sr. Alceu; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác.
Anderson; dona Vânia, espo-
sa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe
da Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Raquel de Melo; dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha; dona
Wylliene; Fabíola, filha do
Diác. Ataliba; Lília, irmã da Drª.
Leila; Patrícia Vieira; Pedro,
filho do Dilmar; Rev. Benon e
dona Alzira; Sophia, sobrinha
do Diác. Claudennes; Sr. An-
tônio, pai da Hélia; Sr. Jomar,
pai da Drª. Leila; Sr. José An-
tônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo
dona Alfa.


