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Pastoral

A igreja reunida em assembleia
“E, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros,
depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem
haviam crido” (Atos 14:23)
Hoje, em atendimento a convoSomos orientados, portanto,
cação de seu Conselho como pres- pela Bíblia que o método de eleição
creve o Manual da Igreja Presbite- fora utilizado pelos apóstolos desriana do Brasil no “Art 9º – A de os primórdios da Igreja. Desde
assembleia geral da Igreja consta- então a eleição de oficiais faz parrá de todos os membros em plena te de um processo natural na orgacomunhão e se reunirá ordinaria- nização das Igrejas. Pelo menos
mente, ao menos uma vez por ano, essa tem sido a praxe da Igreja
e, extraordinariamente, convocada Presbiteriana do Brasil.
pelo Conselho, sempre que for neAssim, a igreja tem, hoje, a rescessário, regendo-se peponsabilidade de, na colos respectivos estatutos”. “Que o Senhor letividade de seus mem– § 1º- Compete à assem- abençoe a cada bros, eleger ou reeleger os
bléia; a) eleger pastores irmão e irmã com oficiais que a representae oficiais da Igreja; g) a iluminação do rão doravante.
conferir a dignidade de Espírito Santo na
Temos a convicção de
escolha dos
pastor emérito, presbítero
que Deus tem acolhido as
oficiais”
emérito
e
diácono
nossas orações e que os
emérito”.
oficiais eleitos ou reeleitos
A Segunda Igreja Presbiteriana de pela igreja nessa assembleia sejam
Taguatinga reúne-se, pela graça de os mesmos já escolhidos por Ele.
Deus, em assembleia com o objetivo
Que o Senhor abençoe a cada
de eleger ou reeleger oficiais para o irmão e irmã com a iluminação do
exercício do presbíterato, diaconato Espírito Santo na escolha dos oficie concessão de título de presbítero ais e aos irmãos que serão eleitos
emérito.
ou reeleitos com a bendita graça e
Entendemos que esse exercício
discernimento a fim de que possam
além de ser Constitucional (regido
com zelo, amor e dedicação conpela CI/IPB) é, antes de tudo, bíbliduzir e trabalhar com afinco para o
co e espiritual, pois, era assim que
progresso da Igreja na qual o Sea Igreja Primitiva também escolhia
nhor os tem chamado a servir.
seus diáconos e presbíteros conforme Atos 6:3; 14:24; Tito 1:5.
Rev. Alexandro Luiz Ramos
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A este precioso irmão nossas boas na próxima sexta-feira, dia 1º de

setembro, foi adiada. Informaremos,
em breve, a nova data.
CONSELHO DE ENSINO
A reunião do Conselho de Ensino
que seria no próximo domingo após
a Escola Dominical foi adiada. Informaremos, em breve, a nova data.
PLENÁRIAS
Hoje, depois da Escola Dominical, as plenárias da SAF, UPH, UMP
e UPA ocorrerão respectivamente,
Sala da Classe I, Sala da Classe II,
Sala da Classe de Mocidade e Sala
da Classe da UPA. Ressaltamos que
a ausência dos sócios gera prejuízos às referidas reuniões.
PINTURA DO TEMPLO
O Conselho decidiu renovar a pintura interna e externa do Templo,
Predinho e suas respectivas dependências. Essas obras já estão em
andamento.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, daremos continuidade a série, Personagens ao Redor da
Cruz: A Evidência que não podia
ser usada e o fato que não podia
ser negado, sob a ministração do
Rev. Alexandro.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações
será conduzida pela Junta
Diaconal.
EVANGELISMO CORAL
De 6 a 11 de setembro, o Coral
da 1ª Igreja Presbiteriana de João
Pessoa realizará um trabalho de
evangelização em Brasília. Em 7 de
setembro será o ponto alto. Os irmãos interessados em participar
deverão procurar o Presb. Sandro
para mais informações.
REV. JEFFERSON
O Rev. Jefferson está de licença
médica. Oremos por sua recuperação. Na ausência de nosso pastor,
o Rev. Alexandro responderá pelo
pastorado da igreja.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Por ocasião do acampamento, não haverá ensaio;
b) Escalas: BERÇÁRIO: Hoje: Noraci
Matos e Karine Bastos; Próximo domingo: Silvana Pereira e Líllian Silva;
MATERNAIS I e II (manhã e noite):

INDICAÇÃO DE LITERATURA
O autor desvenda as questões do coração que afetam
os pais e os seus filhos adolescentes durante os anos muitas vezes caóticos da adolescência. Com sagacidade, sabedoria, humildade e compaixão, ele mostra aos pais como
aproveitar as inúmeras oportunidades de aprofundar a comunicação, aprender e crescer com seus adolescentes.

Hoje: Jéssika e Gabriele Couto; Próximo domingo: Vanessa Cristina e Andréia Cristina. Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FAVOR, nos avisem com antecedência,
para que não haja prejuízo no ensino
das crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
após o momento de cânticos, na sala
do Culto Mirim, para crianças de 4 a 8
anos. Dirigente responsável: Évila Cavalcante e David Kishima; próximo domingo: Culto Mirim, Dirigente responsável: Diac. Emanoel Araújo; d) Escola Dominical – Classe Única, MARATONA PÓS ACAMPAMENTO, hoje:
(4 a 11 anos) Ev. Ana Eliza e equipe
UCP; próximo domingo: (4 a 11 anos)
Ev. Ana Eliza, Lição especial: Gratidão; e) Sábado Legal: No próximo sábado, das 14h30 às 17h, para crianças de 4 a 11 anos. Com história bíblica, músicas, brincadeiras, oficinas
e um lanche delicioso. Convide seus
amiguinhos. Pais tragam seus filhos;
f) ATENÇÃO – Professores da Escola Dominical: Queridos, nossas au-

las retornarão em suas classes no dia
10 de setembro. Por gentileza a solicitação de material a ser usado neste
quadrimestre deverá ser feita até dia
03/09, na sala da Coordenação com
a Ev. Ana Eliza, Tina ou Érica Araújo.
g) Queridos Pais: Para o salutar andamento das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos é muito
importante as crianças portarem Bíblias para participarem das atividades
do Ministério da Infância. Por isso,
antes de saírem de suas residências,
POR FAVOR, lembrem seus filhos de
pegar suas Bíblias.
ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical
de 03/09: Classe I – Presb. Paulo;
Classe II – Presb. Cícero; Classe
III – Presb. Kléber; Classe IV –
Presb. Marcus Kleber; Classe de
Jovens: Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes: Hugo.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 177: Em que diferem os sacramentos
do Batismo e da Ceia do Senhor? Resposta: Os sacramentos do Batismo e da Ceia do Senhor diferem
em dever o Batismo ser administrado uma vez só,
com água, para ser sinal e selo da nossa união com
Cristo, e administrado também às crianças; enquanto que a Ceia do Senhor deve ser celebrada frequentemente, com os
elementos de pão e vinho, para representar e mostrar Cristo como o
alimento espiritual para a alma, e para confirmar a nossa permanência
e crescimento nele, e isso apenas para aqueles que têm idade e condições de se examinarem a si mesmo. Referências: Mateus 3:11; João
6:51-53; Atos 2:38,39; 1ª Coríntios 7:14;10:16;11:26, 28; Gálatas
3:27; Colocenses 2:19.
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A igreja reunida em assembleia

Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 92:1-2
b) Hino Congregacional nº21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 93:1-5
e) Hino Congregacional nº 68

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 90:8
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Canto Livre
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. José Francelino

Sou dizimista porque...
• Participo das bênçãos de Deus
(Malaquias 3:10-11)
• Deus é dono de tudo (Salmo 24:1)
• Tudo vem das mãos de Deus (1º
Crônicas 29:14)
• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
• Deus supre minhas necessidades
(Filipenses 4:19)
Solicitamos ao dizimistas que
confirmem seus nomes na lista
fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Esdras
b) Hino Congregacional nº 147
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
27/08
27/08
27/08
27/08
28/08
28/08
29/08
29/08
29/08
30/08
31/08
31/08
31/08
31/08
01/09
01/09
01/09
02/09
02/09

Lúcio Marciel Pereira Machado ............................................. 98495-3103
Nathália Machado Couto Poubel ........................................... 99616-4912
Celso Augusto Cavalcante de Sousa ...................................... 996119824
Karina Cardoso Ramos ..........................................................................
Amanda Souza Peixoto .......................................................... 982994047
Valdivina Margarida Vieira Figueiredo ................................... 99153-6122
Ataliba Candido de Resende ................................................ 99908-7172
Eulina Menezes Ramos ........................................................ 99294-0886
Sônia Lúcia Breder Guimarães .................................... 99974-9410 29/08
Antônio Nonato da Silva Neto .............................................. 98161-4964
Júlia França Rangel ............................................................... 3475-9648
Sandro Daniel Soares .......................................................... 99298-7189
Ivo Ferreira ......................................................................... 99901-6070
Mirian Gonçalves da Silva .................................................... 98123-1268
Andréia da Silva Moura Cavalcante ..................................... 99975-2616
Bruno Benfica de Lima ......................................................... 98508-0003
Isabel Rodrigues de Lima
Stela Andrade de Sousa ...................................................... 99608-7484
Laís Andrade Ramos de Sousa ............................................. 99608-7484

