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bem como as superintendentes da
Escola Dominical deverão entregar à
secretária, até o dia 28 de novembro, os relatórios de suas atividades, durante este ano, para serem
inseridos no Relatório de Atividades
2ª IPT 2017. Caso contrário, o responsável terá que apresentá-lo na
Assembleia Geral.
AOS SECRETÁRIOS E TESOUREIROS
Os secretários e tesoureiros de
todas as Sociedades Internas (ano
de 2017) deverão entregar os livros
de atas e da tesouraria de suas respectivas sociedades, à secretária da
igreja, Patrícia, até o primeiro domingo de dezembro, para serem
examinados pelo Conselho.
PLANO DE AÇÃO 2018
Os presidentes das Sociedades
Internas, dos Departamentos e as
superintendentes da Escola Dominical estão convocados para se reunirem com o Rev. Jefferson, dia 4 de
dezembro, segunda-feira, às 20
horas, na Sala do Conselho, para elaboração do “Plano de Ação” 2018.
ATUALIZAÇÃO ROL
Favor atualizar seus dados
cadastrais na lista localizada em um
dos aparadores na saída do templo.
DIRETORIA DO CONSELHO
A diretoria do Conselho da nossa igreja eleita para o ano eclesiás-

tico de 2018 é: Presidente, Rev.
Jefferson; Vice-Presidente, Presb.
Marcus Kleber; 1º Secretário, Presb.
Sandro Daniel; 2º Secretário, Presb.
Robson Santos; Tesoureiro da Igreja, Presb. Emanuel Jesus.
CONSELHEIROS
Os Conselheiros para as Sociedades Internas e Departamentos da
2ª IPT em 2018 são: Grupo Fios de
Prata – Rev. Jefferson; UPH – Presb.
Cícero; SAF – Presb. Marcus Kleber;
UMP – Presb. Paulo Honorato; UPA
– Presb. Sandro; UCP – Presb.
Sandro; Departamento de Música –
Presb. Robson Santos; Interlocutor
entre a Junta Diaconal e este Conselho – Presb. Natanael Machado.
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
A Comissão de Planejamento
para o ano de 2018 é integrada
pelos seguintes irmãos, Rev.
Jefferson, Rev. Alexandro, Presb.
Paulo e Presb. Sandro.
COMISSÃO DE ORÇAMENTO
A Comissão de Orçamento para
o ano de 2018 é constituída pelos
seguintes membros: Rev. Jefferson,
Presb. Marcus Kleber e Presb.
Emanuel. A reunião ocorrerá próxima terça-feira, às 19 horas, na
Sala do Conselho.
REPRESENTANTE PTAN
O representante da igreja para

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Neste livro o Dr. Robert Jones nos apresenta o conflito pela
perspectiva divina, porém, sempre apontando para a esperança que nos é comunicada em Cristo.

a Reunião Ordinária do Presbitério
de Taguatinga Norte em 2017 será
o Presb. Sandro. O suplente será o
Presb. Cícero.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quintafeira, 15 horas, dona Messod (Com
a SAF). Sairemos do estacionamento do nosso templo às 14h30.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Lucas Alves e
Déborah; Quinta-feira, às 20 horas, Saulo e Raíssa.
REV. ALEXANDRO
Desde sexta-feira o Rev.
Alexandro voltou de férias. Hoje, no
momento do Culto Solene, o Rev.
Alexandro estará na 4ª Congregação da 2ª IPT em Águas Lindas-GO
pregando e ministrando a Santa Ceia.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Hoje, após a Escola Dominical, e na próxima
quarta-feira, às 20 horas na sala
do Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO (manhã e noite): Hoje: Noraci
Matos e Karine Bastos; Próximo domingo: Silvana Pereira e Lílian Lima;
MATERNAL I (manhã e noite): Hoje:
Jéssika e Gabriele Couto; Próximo
domingo: Vanessa e Andréia Cristina;

MATERNAL II (manhã e noite): Hoje:
Olívia Cieslak e Ana Gabrielle Borges;
Próximo domingo: Odara Cieslak e
Kataryne Araújo. 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, na sala do Culto
Mirim, Dirigentes: Lição 05 - (4 a 6
anos) Beatriz Machado e Amanda
Peixoto; (7 a 8 anos) Lucas Silva e
Davi; Próximo domingo: (4 a 6 anos)
Luisa Neri e Marcos Cerqueira (7 a
8 anos) Victória Couto e Lara
Almeida; d) Ensaio Geral da
Cantata de Natal: 23 e 24 de novembro e 2 de dezembro. Todas as
crianças estão CONVOCADAS para
estes ensaios; e) 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.
ACAMPAMENTO 2018
Estão abertas às inscrições para o
acampamento de jovens no período de
carnaval em 2018. Para efetivar sua
inscrição favor procurar a diretoria da
UMP. Contamos com a participação de
todos os jovens e adolescentes.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 188: De quantas partes consiste a Oração do Senhor? Resposta: A Oração do Senhor consiste
de três partes: prefácio, petições e conclusão.

ESCALAS

Pastoral
SONOPLASTIA

Hoje: Mauro e Diác. Rodrigo;
Próximo domingo: Leonardo e
Diác. Ângelo.
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Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 101:1
b) Hino Congregacional n° 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 103:1-22
e) Coral Cantares

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Isaías 38:17
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
d) Conjunto Devoção
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Moisés Couto
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Cerimônia de Acolhimento

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.

EDIFICAÇÃO
a) Oração Preparatória
b) Leitura Bíblica: Efésios 2:1-10
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 97
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
19/11
21/11
21/11
23/11
23/11
24/11

Ereni de Oliveira ...................................................................................
Jeremias Angelo Souza ......................................................... 3202-4988
Luiz Fernando Arcanjo Santos ................................................ 3361-1713
Graciele Dantas Rosendo Viana ............................................. 3034-0225
Hilda Conceição de Almeida .................................................. 3354-8951
Artur Soares de Sousa .......................................................... 3358-7937

