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Pastoral

Com a bênção, mão prodigiosa e
maravilhosa graça de Deus, celebra-
mos neste ano o 54º aniversário de
nossa querida 2ª IPT. É gratificante
olhar para trás e sentir nostalgia ao
rememorar os bons tempos que se
passaram. É edificante perceber
como o Senhor tem cuidado, de for-
ma particular e especial da Segunda
Igreja Presbiteriana de
Taguatinga. Como a
história da 2ª IPT é re-
pleta da ação de Deus
por meio da vida de
tantos irmãos precio-
sos! Diversos desafios
e lutas superados pelo
poder e graça de Deus.

Nestes momentos
de gratidão e celebra-
ção ao Senhor pelo ani-
versário da igreja somos
tomados por duas re-
flexões antagônicos, a
alegria e satisfação do
dever cumprido e o vivo
e inquietante desafio da realização
dos propósitos divinos para os anos
vindouros.

É inquestionável o êxito dos ir-
mãos que passaram pelo trabalho
da 2ª IPT: Pastores, Evangelistas,
Presbíteros, Diáconos, diretorias de
Sociedades Internas e Departamen-
tos e os membros em geral: “Por-
que Deus não é injusto para fi-
car esquecido do vosso trabalho
e do amor que evidenciastes
para com o seu nome, pois
servistes e ainda servis aos san-
tos” (Hebreus 6:10). Estes ama-
dos “combateram o bom comba-
te, completaram a carreira e
guardaram a fé” (2ª Timóteo 4:7).

Mas, até a Segunda Vinda de
Cristo, a nossa igreja tem muito tra-
balho a fazer. Precisamos continuar
firmes na pregação do evange-
lho que “é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê”
(Romanos 1:16). Somos proclama-
dores da verdade de Deus ao mun-
do perdido em mentiras malignas.

Onde estivermos deve-
mos ser sal e luz, ou
seja, fazer toda a di-
ferença. Somos agen-
tes do Reino de Deus,
onde o Senhor nos
alocar.

Precisamos estar
completamente rendi-
dos à Palavra de
Deus. Pessoas biblica-
mente orientadas serão
bem sucedidas e mui
felizes em sua comu-
nhão com o Senhor, o
próximo e interação
com a boa criação de

Deus. Com o conhecimento e apego
adequado às Escrituras, a adoração
irá agradar ao Senhor, a consciência
será livre, a disciplina será recebida
com submissão e quebrantamento, os
sacramentos serão ministrados cor-
retamente, glorificaremos a Deus em
tudo que fizermos, seja em palavra
ou ação, os membros do corpo exer-
cerão sua função para o bem comum
e honra ao nome do Senhor. Portan-
to, que a nossa igreja continue cres-
cendo na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo, Autor e Consumador de nos-
sa fé (2ª Pedro 3:18a).

54 anos da 2ª IPT

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 126:1-6
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Quarteto Gileade (2 hinos)
e) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
f) Coral Cantares (2 hinos)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Lamentações 3:21-23
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
d) Quarteto Gileade (1 hino)

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Kainós (2 cânticos)
b) Coral Perfeito Louvor
c) Quarteto Gileade (2 hinos)

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ângelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Oração Preparatória
b) Mensagem: Rev. Fábio
c) Quarteto Gileade (1 hino)

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

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas: Eliane, Thiago e
Daniel; Quinta-feira, à tarde, di-
versas visitas para distribuição da
Santa Ceia aos enfermos.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Carol; Quinta-fei-
ra, às 20 horas, Amanda Breder.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais devemos
orar e visitar: Alessandra, Filha da
Dona Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe (3353-5520);
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene (3536-
7854); Lília e Sr. Jomar, respecti-
vamente, irmã e pai da Drª. Leila;
Patrícia Vieira (3032-5164); Rev.
Benon (3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr. Antô-
nio Gomes, pai da Hélia, Sr. José
Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935), Sr. José Ne-
ves, pai da Meire.

“Até aqui nos ajudou o Senhor” (1º Samuel 7:12b)

Aniversariantes da Semana
18/09 Silvia Raquel R. Machado .................................................... 99979-7444
19/09 Marta Resende de Faria ......................................................... 3352-5510
21/09 Daiane de Souza Oliveira .................................................... 99196-7280
22/09 Karolina Vieira da Silva Bastos ............................................ 99662-5345
22/09 Eliane da Silva Couto .......................................................... 99661-4880
24/09 Kataryne Louzada de Araújo ................................................. 3532-2174
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ANIVERSÁRIO DA IGREJA
A Segunda Igreja Presbiteriana

de Taguatinga foi organizada em 9
de setembro de 1962, com sede
na QNE 27, com 196 membros, 108
comungantes e 88 não comungan-
tes. Hoje, contamos com 414 mem-
bros comungantes e 123 não co-
mungantes e cinco Congregações.
Deus tem abençoado prodigamen-
te a nossa igreja com o trabalho
de diversos irmãos. Desde ontem
estamos celebrando o 54º aniver-
sário da 2ª IPT. Hoje, às 9 horas,
haverá uma palestra em Classe Úni-
ca, pelo Rev. Ricardo Santana,
pastor da 5ª Igreja Presbiteriana
de Taguatinga – 5ª IPT, e presi-
dente do Sínodo de Taguatinga –
STG. Às 18h30, Culto Solene. O
mensageiro da noite será o Rev.
Fábio Bezerra, pastor da Igreja
Presbiteriana de Sobradinho. Es-
tão conosco o Quarteto Gileade.
Saudamos com boas-vindas aos
preletores, o Quarteto Gileade e
os seus respectivos familiares e a
todos que nos visitam.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3° domingo do mês, é o

dia designado para a participação
individual de cada irmão desta igre-
ja no importante, necessário e gra-
tificante ministério missionário. Va-
mos todos, com alegria e entusias-
mo, participar de tão útil ministério.

BATE-PAPO DE CASAIS
Próximo sábado, a partir das 20

horas, sob a temática: prática do
perdão na convivência conjugal,
haverá o último Bate-Papo de Ca-
sais, na residência do casal, Diác.
Ângelo e Karine, na CNB 13, Lote 5,

com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Infantil: Hoje, Culto
Infantil, Dirigentes: (3 a 6 anos)
Évila Cavalcante e Déborah Pires,
(7 a 8 anos) Milena Caires e Luísa
Neri;  Próximo domingo: Dirigentes:
(3 a 6 anos) Lucas Silva e Marcos
Cerqueira, (7 a 8 anos) Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores I: Hoje, no templo com
os pais; Próximo domingo: no tem-
plo com pais;  e) Cantata de Na-
tal: Iniciamos os ensaios para a
Cantata de Natal. Efetue a inscri-
ção do seu filho neste domingo na
sala do Culto Mirim, e retire tam-
bém o CD para ouvirem com seus
filhos em casa. Pedimos a colabo-
ração dos senhores pais para que
desloquem seus filhos aos ensaios.
Somente participarão da Cantata,
aqueles que forem assíduos aos
ensaios. Haverá chamada de con-
trole de presença das crianças.
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito
importante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas resi-
dências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Hoje, todos os senhores profes-

sores estarão de folga, em decor-
rência de palestra em Classe Única,
pelo Presidente do Sínodo de Ta-
guatinga, Rev. Ricardo Santana.
Celebrações do aniversário da 2ª
IPT. Próximo domingo: Classe I
– Presb. Cícero; Classe II – Presb.
Kleber; Classe III – Wanildete;

Classe IV – Presb. Israel; Classe
de Jovens – Presb. Sóstenes; Ado-
lescentes – Presb. Sandro; Cate-
cúmenos – Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

25/09. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 80-82,
Breve Catecismo: Décimo Manda-
mento; Classe dos Jovens, Lição 6;
Classe de Adolescentes, Lição nº
11; Catecúmenos, Lição 5.

PREGADORES
Hoje: Rev. Fábio; Próximo do-

mingo: Rev. Ithamar.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

Domingo: Presb. Robson.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Leonardo;

Próximo domingo: Presb. Robson
e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Fernando; Pró-

ximo domingo: Presb. Cláudio e
Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Moisés C., João,

William, Moisés F. e Ataliba; Próxi-
ma semana: Tiago, Natan,
Demétrius, Elizeu e Douglas.

Apartamento 701 – Taguatinga Nor-
te. Durante o Bate-Papo ocorrerá
uma programação direcionada para
as crianças, no templo de nossa
igreja.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da Es-

cola Dominical, as plenárias da
SAF, UPH, UMP e UPA ocorrerão
respectivamente, Sala da Classe
I, Sala da Classe II, Sala da Mo-
cidade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referidas
reuniões.

ESTUDOS BÍBLICOS – UMP
A mocidade tem realizado todas

às sextas-feiras a partir das 20h30,
estudos sobre alguns livros da Bí-
blia, sempre na casa de algum dos
jovens. Iniciamos na sexta-feira
passada a Epístola de 1ª Tessaloni-
censes. Já podemos observar o
quanto os estudos têm sido trans-
formadores e eficazes na vida da-
queles que participam. Mais infor-
mações com a diretoria da UMP.

PROGRAMAÇÃO UMP
Em comemoração ao aniversá-

rio da UMP, próximo sábado, às
19h30, no Salão Social, haverá uma
programação especial. Todos os jo-
vens estão convidados a participar.

GRATIDÃO PATRÍCIA
“Com efeito, grandes coisas

fez o Senhor por nós; por isso,
estamos alegres” (Salmo 126:3).
Após cinco meses internada na UTI,
um mês no quarto do hospital e um
ano e cinco meses em casa sob os
cuidados do Home Care, a Patrícia



recebeu alta do Home Care em 31
de agosto de 2016 e desfruta do
convívio familiar. Toda honra e gló-
ria damos ao nosso Deus por res-
taurar mais uma vez a sua vida!
Agradecemos imensamente aos ir-
mãos que estiveram conosco oran-
do, jejuando, visitando e trazendo
palavras de conforto. Juntos, no
Senhor, alcançamos mais uma vitó-
ria.  Atualmente, estamos aguar-
dando a Patrícia ser chamada no-
vamente na Rede Sarah para conti-
nuar sua reabilitação. Pedimos aos
irmãos que continuem orando por sua
vida, pois apesar dos progressos
obtidos sabemos que ainda há um
longo caminho a ser percorrido.

GRATIDÃO FABÍOLA
A Fabíola, filha do casal, Diác.

Ataliba e dona Lúcia, agradece as
orações da igreja a seu favor e in-
forma que está curada de câncer.
Ela fez histerectomia total, passa
bem da cirurgia e no resultado da
biópsia nenhuma célula maligna foi
encontrada, para a honra e glória
do Senhor Jesus. Não precisará fa-
zer quimioterapia ou radioterapia.

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

na Congregação em Santa Maria-
DF, assistindo pastoralmente àque-
les irmãos.

VIAGEM GRUPO FIOS DE PRATA
A Sinodal da Terceira idade pro-

moverá o seu Encontro em Caldas
Novas-GO, a partir de amanhã até
a próxima sexta-feira. Oremos para
que tudo seja realizado para a gló-
ria de Deus, edificação e recreação
dos participantes.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, Alegrem-se Os

Povos, pela editora Cultura Cristã,
a partir de cuidadosa análise bíbli-
ca, o Rev. John Piper demonstra que
a adoração é o objetivo supremo
da igreja e que o culto como Deus o
requer é combustível para missões.
O autor aborda o papel da oração,
o universalismo e o aniquilacionismo,
os incentivos da soberana graça de
Deus para evangelização e a nossa
tarefa de pregar a povos ainda não
alcançados.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 131: Quais são os

deveres dos iguais? Resposta: Os
deveres dos iguais são o consi-
derar a dignidade e o merecimen-
to uns dos outros, tendo cada um
aos outros por superiores; e o ale-
grar-se com os dons e a promo-
ção uns dos outros como sendo
de si mesmos. Referências: Ro-
manos 12:10 e 15-16; Filipenses
2:3-4; 1ª Pedro 2:17.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Va-
mos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em uma das mesinhas
na saída do nosso templo. Disque
paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem en-
tre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas

de alegria e esperança. Sejam bem-
vindos.

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.

ESTUDO BÍBLICO
Fruto do Espírito Santo diz res-

peito ao caráter de Cristo sendo
formado no servo de Deus. O peca-
do afetou consideravelmente ima-
gem de Deus em nós levando-nos a
produzir as obras da carne, Efésios
2:2-3 e Gálatas 5:19-21. O novo
nascimento, produz uma nova vida
em Cristo. O cristão é transformado
constantemente, de glória em gló-
ria, crescendo na graça e no co-
nhecimento de Jesus Cristo, 2ª
Coríntios 3:17-18. A manifestação
do fruto do Espírito Santo está as-
sociada à nossa santificação. Por
meio da manifestação do fruto do
Espírito Santo, a maturidade espiri-
tual torna-se perceptível. Tendo em
vista a importância da temática do
fruto do Espírito Santo, próxima
quarta-feira, às 20 horas, o Estudo
Bíblico será sobre a mansidão, mi-
nistrado pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subesti-

mar o valor do exercício da oração
individual e pública. O cristão ge-
nuíno precisa orar. Este meio de gra-
ça fora estabelecido por Deus, a fim
de nos conformar mais e mais à sua
preciosa e perfeita vontade. Orar
uns pelos outros é uma prática da

solidariedade cristã. A reunião de
orações da igreja visa: gratidão a
Deus por suas pródigas e abundan-
tes bênçãos, intercessão em favor
da saúde dos irmãos enfermos, sú-
plica pelas bênçãos de Deus nos tra-
balhos da 2ª IPT, oração pela lide-
rança, dentre outros motivos. Ten-
do em vista a importância da práti-
ca da oração vamos todos partici-
par da reunião de orações que nes-
ta quarta-feira será dirigida pela UPA
e UMP.

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 sobre vós bênção sem
medida” (Malaquias 3:10).
Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. Soli-
citamos a todos os irmãos que con-
firmem seus nomes na lista de dizi-
mistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio após a Escola Dominical, na
sala do Culto Mirim; Quarta-feira às
20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Silvana Pereira e Lilian Lima;
Próximo domingo: Noraci Matos e
Karine Bastos; MATERNAL 1 e 2,
Hoje (manhã e noite): Patrícia
Ferreira e Odara Cieslak; Próximo
domingo (manhã e noite): Andréia
Santana e Kataryne Araújo; Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avisem



recebeu alta do Home Care em 31
de agosto de 2016 e desfruta do
convívio familiar. Toda honra e gló-
ria damos ao nosso Deus por res-
taurar mais uma vez a sua vida!
Agradecemos imensamente aos ir-
mãos que estiveram conosco oran-
do, jejuando, visitando e trazendo
palavras de conforto. Juntos, no
Senhor, alcançamos mais uma vitó-
ria.  Atualmente, estamos aguar-
dando a Patrícia ser chamada no-
vamente na Rede Sarah para conti-
nuar sua reabilitação. Pedimos aos
irmãos que continuem orando por sua
vida, pois apesar dos progressos
obtidos sabemos que ainda há um
longo caminho a ser percorrido.

GRATIDÃO FABÍOLA
A Fabíola, filha do casal, Diác.

Ataliba e dona Lúcia, agradece as
orações da igreja a seu favor e in-
forma que está curada de câncer.
Ela fez histerectomia total, passa
bem da cirurgia e no resultado da
biópsia nenhuma célula maligna foi
encontrada, para a honra e glória
do Senhor Jesus. Não precisará fa-
zer quimioterapia ou radioterapia.

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

na Congregação em Santa Maria-
DF, assistindo pastoralmente àque-
les irmãos.
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INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, Alegrem-se Os

Povos, pela editora Cultura Cristã,
a partir de cuidadosa análise bíbli-
ca, o Rev. John Piper demonstra que
a adoração é o objetivo supremo
da igreja e que o culto como Deus o
requer é combustível para missões.
O autor aborda o papel da oração,
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Deus para evangelização e a nossa
tarefa de pregar a povos ainda não
alcançados.
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aos outros por superiores; e o ale-
grar-se com os dons e a promo-
ção uns dos outros como sendo
de si mesmos. Referências: Ro-
manos 12:10 e 15-16; Filipenses
2:3-4; 1ª Pedro 2:17.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Va-
mos divulgar este trabalho. Os car-
tões estão em uma das mesinhas
na saída do nosso templo. Disque
paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem en-
tre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas

de alegria e esperança. Sejam bem-
vindos.

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.

ESTUDO BÍBLICO
Fruto do Espírito Santo diz res-

peito ao caráter de Cristo sendo
formado no servo de Deus. O peca-
do afetou consideravelmente ima-
gem de Deus em nós levando-nos a
produzir as obras da carne, Efésios
2:2-3 e Gálatas 5:19-21. O novo
nascimento, produz uma nova vida
em Cristo. O cristão é transformado
constantemente, de glória em gló-
ria, crescendo na graça e no co-
nhecimento de Jesus Cristo, 2ª
Coríntios 3:17-18. A manifestação
do fruto do Espírito Santo está as-
sociada à nossa santificação. Por
meio da manifestação do fruto do
Espírito Santo, a maturidade espiri-
tual torna-se perceptível. Tendo em
vista a importância da temática do
fruto do Espírito Santo, próxima
quarta-feira, às 20 horas, o Estudo
Bíblico será sobre a mansidão, mi-
nistrado pelo Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subesti-

mar o valor do exercício da oração
individual e pública. O cristão ge-
nuíno precisa orar. Este meio de gra-
ça fora estabelecido por Deus, a fim
de nos conformar mais e mais à sua
preciosa e perfeita vontade. Orar
uns pelos outros é uma prática da

solidariedade cristã. A reunião de
orações da igreja visa: gratidão a
Deus por suas pródigas e abundan-
tes bênçãos, intercessão em favor
da saúde dos irmãos enfermos, sú-
plica pelas bênçãos de Deus nos tra-
balhos da 2ª IPT, oração pela lide-
rança, dentre outros motivos. Ten-
do em vista a importância da práti-
ca da oração vamos todos partici-
par da reunião de orações que nes-
ta quarta-feira será dirigida pela UPA
e UMP.

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 sobre vós bênção sem
medida” (Malaquias 3:10).
Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. Soli-
citamos a todos os irmãos que con-
firmem seus nomes na lista de dizi-
mistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, en-

saio após a Escola Dominical, na
sala do Culto Mirim; Quarta-feira às
20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Silvana Pereira e Lilian Lima;
Próximo domingo: Noraci Matos e
Karine Bastos; MATERNAL 1 e 2,
Hoje (manhã e noite): Patrícia
Ferreira e Odara Cieslak; Próximo
domingo (manhã e noite): Andréia
Santana e Kataryne Araújo; Obser-
vação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir
a escala, POR FAVOR, nos avisem



Pastoral

Com a bênção, mão prodigiosa e
maravilhosa graça de Deus, celebra-
mos neste ano o 54º aniversário de
nossa querida 2ª IPT. É gratificante
olhar para trás e sentir nostalgia ao
rememorar os bons tempos que se
passaram. É edificante perceber
como o Senhor tem cuidado, de for-
ma particular e especial da Segunda
Igreja Presbiteriana de
Taguatinga. Como a
história da 2ª IPT é re-
pleta da ação de Deus
por meio da vida de
tantos irmãos precio-
sos! Diversos desafios
e lutas superados pelo
poder e graça de Deus.

Nestes momentos
de gratidão e celebra-
ção ao Senhor pelo ani-
versário da igreja somos
tomados por duas re-
flexões antagônicos, a
alegria e satisfação do
dever cumprido e o vivo
e inquietante desafio da realização
dos propósitos divinos para os anos
vindouros.

É inquestionável o êxito dos ir-
mãos que passaram pelo trabalho
da 2ª IPT: Pastores, Evangelistas,
Presbíteros, Diáconos, diretorias de
Sociedades Internas e Departamen-
tos e os membros em geral: “Por-
que Deus não é injusto para fi-
car esquecido do vosso trabalho
e do amor que evidenciastes
para com o seu nome, pois
servistes e ainda servis aos san-
tos” (Hebreus 6:10). Estes ama-
dos “combateram o bom comba-
te, completaram a carreira e
guardaram a fé” (2ª Timóteo 4:7).

Mas, até a Segunda Vinda de
Cristo, a nossa igreja tem muito tra-
balho a fazer. Precisamos continuar
firmes na pregação do evange-
lho que “é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê”
(Romanos 1:16). Somos proclama-
dores da verdade de Deus ao mun-
do perdido em mentiras malignas.

Onde estivermos deve-
mos ser sal e luz, ou
seja, fazer toda a di-
ferença. Somos agen-
tes do Reino de Deus,
onde o Senhor nos
alocar.

Precisamos estar
completamente rendi-
dos à Palavra de
Deus. Pessoas biblica-
mente orientadas serão
bem sucedidas e mui
felizes em sua comu-
nhão com o Senhor, o
próximo e interação
com a boa criação de

Deus. Com o conhecimento e apego
adequado às Escrituras, a adoração
irá agradar ao Senhor, a consciência
será livre, a disciplina será recebida
com submissão e quebrantamento, os
sacramentos serão ministrados cor-
retamente, glorificaremos a Deus em
tudo que fizermos, seja em palavra
ou ação, os membros do corpo exer-
cerão sua função para o bem comum
e honra ao nome do Senhor. Portan-
to, que a nossa igreja continue cres-
cendo na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo, Autor e Consumador de nos-
sa fé (2ª Pedro 3:18a).

54 anos da 2ª IPT

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 126:1-6
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Quarteto Gileade (2 hinos)
e) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
f) Coral Cantares (2 hinos)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Lamentações 3:21-23
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
d) Quarteto Gileade (1 hino)

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Kainós (2 cânticos)
b) Coral Perfeito Louvor
c) Quarteto Gileade (2 hinos)

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ângelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Oração Preparatória
b) Mensagem: Rev. Fábio
c) Quarteto Gileade (1 hino)

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

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas: Eliane, Thiago e
Daniel; Quinta-feira, à tarde, di-
versas visitas para distribuição da
Santa Ceia aos enfermos.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Carol; Quinta-fei-
ra, às 20 horas, Amanda Breder.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais devemos
orar e visitar: Alessandra, Filha da
Dona Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe (3353-5520);
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene (3536-
7854); Lília e Sr. Jomar, respecti-
vamente, irmã e pai da Drª. Leila;
Patrícia Vieira (3032-5164); Rev.
Benon (3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr. Antô-
nio Gomes, pai da Hélia, Sr. José
Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935), Sr. José Ne-
ves, pai da Meire.

“Até aqui nos ajudou o Senhor” (1º Samuel 7:12b)

Aniversariantes da Semana
18/09 Silvia Raquel R. Machado .................................................... 99979-7444
19/09 Marta Resende de Faria ......................................................... 3352-5510
21/09 Daiane de Souza Oliveira .................................................... 99196-7280
22/09 Karolina Vieira da Silva Bastos ............................................ 99662-5345
22/09 Eliane da Silva Couto .......................................................... 99661-4880
24/09 Kataryne Louzada de Araújo ................................................. 3532-2174

ANIVERSÁRIO DA IGREJA
A Segunda Igreja Presbiteriana

de Taguatinga foi organizada em 9
de setembro de 1962, com sede
na QNE 27, com 196 membros, 108
comungantes e 88 não comungan-
tes. Hoje, contamos com 414 mem-
bros comungantes e 123 não co-
mungantes e cinco Congregações.
Deus tem abençoado prodigamen-
te a nossa igreja com o trabalho
de diversos irmãos. Desde ontem
estamos celebrando o 54º aniver-
sário da 2ª IPT. Hoje, às 9 horas,
haverá uma palestra em Classe Úni-
ca, pelo Rev. Ricardo Santana,
pastor da 5ª Igreja Presbiteriana
de Taguatinga – 5ª IPT, e presi-
dente do Sínodo de Taguatinga –
STG. Às 18h30, Culto Solene. O
mensageiro da noite será o Rev.
Fábio Bezerra, pastor da Igreja
Presbiteriana de Sobradinho. Es-
tão conosco o Quarteto Gileade.
Saudamos com boas-vindas aos
preletores, o Quarteto Gileade e
os seus respectivos familiares e a
todos que nos visitam.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3° domingo do mês, é o

dia designado para a participação
individual de cada irmão desta igre-
ja no importante, necessário e gra-
tificante ministério missionário. Va-
mos todos, com alegria e entusias-
mo, participar de tão útil ministério.

BATE-PAPO DE CASAIS
Próximo sábado, a partir das 20

horas, sob a temática: prática do
perdão na convivência conjugal,
haverá o último Bate-Papo de Ca-
sais, na residência do casal, Diác.
Ângelo e Karine, na CNB 13, Lote 5,

com antecedência, para que não
haja prejuízo no ensino das crian-
ças; c) Culto Infantil: Hoje, Culto
Infantil, Dirigentes: (3 a 6 anos)
Évila Cavalcante e Déborah Pires,
(7 a 8 anos) Milena Caires e Luísa
Neri;  Próximo domingo: Dirigentes:
(3 a 6 anos) Lucas Silva e Marcos
Cerqueira, (7 a 8 anos) Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores I: Hoje, no templo com
os pais; Próximo domingo: no tem-
plo com pais;  e) Cantata de Na-
tal: Iniciamos os ensaios para a
Cantata de Natal. Efetue a inscri-
ção do seu filho neste domingo na
sala do Culto Mirim, e retire tam-
bém o CD para ouvirem com seus
filhos em casa. Pedimos a colabo-
ração dos senhores pais para que
desloquem seus filhos aos ensaios.
Somente participarão da Cantata,
aqueles que forem assíduos aos
ensaios. Haverá chamada de con-
trole de presença das crianças.
Queridos Pais: Para o salutar an-
damento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito
importante as crianças portarem
Bíblias para participarem das ativi-
dades do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de suas resi-
dências, POR FAVOR, lembrem seus
filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Hoje, todos os senhores profes-

sores estarão de folga, em decor-
rência de palestra em Classe Única,
pelo Presidente do Sínodo de Ta-
guatinga, Rev. Ricardo Santana.
Celebrações do aniversário da 2ª
IPT. Próximo domingo: Classe I
– Presb. Cícero; Classe II – Presb.
Kleber; Classe III – Wanildete;

Classe IV – Presb. Israel; Classe
de Jovens – Presb. Sóstenes; Ado-
lescentes – Presb. Sandro; Cate-
cúmenos – Rev. Jefferson.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

25/09. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – Perguntas 80-82,
Breve Catecismo: Décimo Manda-
mento; Classe dos Jovens, Lição 6;
Classe de Adolescentes, Lição nº
11; Catecúmenos, Lição 5.

PREGADORES
Hoje: Rev. Fábio; Próximo do-

mingo: Rev. Ithamar.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Pedro; Próximo

Domingo: Presb. Robson.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Leonardo;

Próximo domingo: Presb. Robson
e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Fernando; Pró-

ximo domingo: Presb. Cláudio e
Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Moisés C., João,

William, Moisés F. e Ataliba; Próxi-
ma semana: Tiago, Natan,
Demétrius, Elizeu e Douglas.

Apartamento 701 – Taguatinga Nor-
te. Durante o Bate-Papo ocorrerá
uma programação direcionada para
as crianças, no templo de nossa
igreja.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da Es-

cola Dominical, as plenárias da
SAF, UPH, UMP e UPA ocorrerão
respectivamente, Sala da Classe
I, Sala da Classe II, Sala da Mo-
cidade e Sala da Classe da UPA.
Ressaltamos que a ausência dos
sócios gera prejuízos às referidas
reuniões.

ESTUDOS BÍBLICOS – UMP
A mocidade tem realizado todas

às sextas-feiras a partir das 20h30,
estudos sobre alguns livros da Bí-
blia, sempre na casa de algum dos
jovens. Iniciamos na sexta-feira
passada a Epístola de 1ª Tessaloni-
censes. Já podemos observar o
quanto os estudos têm sido trans-
formadores e eficazes na vida da-
queles que participam. Mais infor-
mações com a diretoria da UMP.

PROGRAMAÇÃO UMP
Em comemoração ao aniversá-

rio da UMP, próximo sábado, às
19h30, no Salão Social, haverá uma
programação especial. Todos os jo-
vens estão convidados a participar.

GRATIDÃO PATRÍCIA
“Com efeito, grandes coisas

fez o Senhor por nós; por isso,
estamos alegres” (Salmo 126:3).
Após cinco meses internada na UTI,
um mês no quarto do hospital e um
ano e cinco meses em casa sob os
cuidados do Home Care, a Patrícia



Pastoral

Com a bênção, mão prodigiosa e
maravilhosa graça de Deus, celebra-
mos neste ano o 54º aniversário de
nossa querida 2ª IPT. É gratificante
olhar para trás e sentir nostalgia ao
rememorar os bons tempos que se
passaram. É edificante perceber
como o Senhor tem cuidado, de for-
ma particular e especial da Segunda
Igreja Presbiteriana de
Taguatinga. Como a
história da 2ª IPT é re-
pleta da ação de Deus
por meio da vida de
tantos irmãos precio-
sos! Diversos desafios
e lutas superados pelo
poder e graça de Deus.

Nestes momentos
de gratidão e celebra-
ção ao Senhor pelo ani-
versário da igreja somos
tomados por duas re-
flexões antagônicos, a
alegria e satisfação do
dever cumprido e o vivo
e inquietante desafio da realização
dos propósitos divinos para os anos
vindouros.

É inquestionável o êxito dos ir-
mãos que passaram pelo trabalho
da 2ª IPT: Pastores, Evangelistas,
Presbíteros, Diáconos, diretorias de
Sociedades Internas e Departamen-
tos e os membros em geral: “Por-
que Deus não é injusto para fi-
car esquecido do vosso trabalho
e do amor que evidenciastes
para com o seu nome, pois
servistes e ainda servis aos san-
tos” (Hebreus 6:10). Estes ama-
dos “combateram o bom comba-
te, completaram a carreira e
guardaram a fé” (2ª Timóteo 4:7).

Mas, até a Segunda Vinda de
Cristo, a nossa igreja tem muito tra-
balho a fazer. Precisamos continuar
firmes na pregação do evange-
lho que “é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê”
(Romanos 1:16). Somos proclama-
dores da verdade de Deus ao mun-
do perdido em mentiras malignas.

Onde estivermos deve-
mos ser sal e luz, ou
seja, fazer toda a di-
ferença. Somos agen-
tes do Reino de Deus,
onde o Senhor nos
alocar.

Precisamos estar
completamente rendi-
dos à Palavra de
Deus. Pessoas biblica-
mente orientadas serão
bem sucedidas e mui
felizes em sua comu-
nhão com o Senhor, o
próximo e interação
com a boa criação de

Deus. Com o conhecimento e apego
adequado às Escrituras, a adoração
irá agradar ao Senhor, a consciência
será livre, a disciplina será recebida
com submissão e quebrantamento, os
sacramentos serão ministrados cor-
retamente, glorificaremos a Deus em
tudo que fizermos, seja em palavra
ou ação, os membros do corpo exer-
cerão sua função para o bem comum
e honra ao nome do Senhor. Portan-
to, que a nossa igreja continue cres-
cendo na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo, Autor e Consumador de nos-
sa fé (2ª Pedro 3:18a).

54 anos da 2ª IPT

Rev. Jefferson Batista Neres

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 126:1-6
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Quarteto Gileade (2 hinos)
e) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
f) Coral Cantares (2 hinos)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Lamentações 3:21-23
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
d) Quarteto Gileade (1 hino)

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Kainós (2 cânticos)
b) Coral Perfeito Louvor
c) Quarteto Gileade (2 hinos)

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ângelo

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

EDIFICAÇÃO
a) Oração Preparatória
b) Mensagem: Rev. Fábio
c) Quarteto Gileade (1 hino)

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

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 20 horas: Eliane, Thiago e
Daniel; Quinta-feira, à tarde, di-
versas visitas para distribuição da
Santa Ceia aos enfermos.

Do Rev. Alexandro – Terça-fei-
ra, às 20 horas, Carol; Quinta-fei-
ra, às 20 horas, Amanda Breder.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos enfermos pelos quais devemos
orar e visitar: Alessandra, Filha da
Dona Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe (3353-5520);
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene (3536-
7854); Lília e Sr. Jomar, respecti-
vamente, irmã e pai da Drª. Leila;
Patrícia Vieira (3032-5164); Rev.
Benon (3352-1274); Sophia, sobri-
nha do Diác. Claudennes; Sr. Antô-
nio Gomes, pai da Hélia, Sr. José
Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935), Sr. José Ne-
ves, pai da Meire.

“Até aqui nos ajudou o Senhor” (1º Samuel 7:12b)

Aniversariantes da Semana
18/09 Silvia Raquel R. Machado .................................................... 99979-7444
19/09 Marta Resende de Faria ......................................................... 3352-5510
21/09 Daiane de Souza Oliveira .................................................... 99196-7280
22/09 Karolina Vieira da Silva Bastos ............................................ 99662-5345
22/09 Eliane da Silva Couto .......................................................... 99661-4880
24/09 Kataryne Louzada de Araújo ................................................. 3532-2174


