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DOMINGO, 11 de fevereiro de 2018

ATIVIDADES DA SEMANA
REVERENDO JOSÉ LOURES
Dias 13 e 15 Tarde: visita.
CULTOS DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
Amada igreja, não deixe de comparecer aos cultos de doutrina e reunião de
oração que acontecem todas as terças
e sextas-feiras, respectivamente. No mês
de fevereiro, a reunião de oração é de
responsabilidade da UCP.

Gestão Comercial e Gestão de Recursos
Humanos, e cursos de pós-graduação em
Marketing Estratégico e Gestão Estratégica.
Para maiores informações acesse o portal
www.mackenzie.br, ou pelos telefones
3521 9301 e 3521 9325. Aproveite esta
oportunidade e venha fazer parte do mundo Mackenzie. Em breve também cursos
presencias da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Brasília! Aproveite esta oportunidade e venha fazer parte do mundo
Mackenzie.
AGENDA DA SEMANA

OFERTAS ESPECIAIS
Conta para a arrecadação de doações
para novos projetos: Banco Santander, agência 3328, conta corrente 13000174-8: “Ate
aqui nos ajudou o Senhor.” 1 Samuel 7:12.
AVISOS
• O Departamento de Oração da igreja
avisa aos amados irmãos que está orando
por todas as famílias da igreja. Se você deseja fazer parte do propósito de oração pelas famílias, procure o irmão Dênis Tavares.
• Comunicamos à igreja que estaremos
voltando o trabalho com grupos pequenos
nos lares. Você que queira participar, entre
em contato com o reverendo Geomário.
VESTIBULAR NO MACKENZIE BRASÍLIA
Confessionalidade, tradição e qualidade na educação. Cursos superiores, a
distância, de Tecnologia em Marketing,

Agenda da igreja na semana que inicia:
Dia 13 Terça-feira: programação da UMP
no Simonton, 11h; culto doutrinário no
templo, 20h.
Dia 16 Sexta-feira: reunião de oração no
templo, 20h.
Dia 17 Sábado: ensaio Federação de UPAs
no templo, a tarde.
Dia 17 Sábado: programação da UMP.
Dia 17 Sábado: encontro das sociedades
internas do Sínodo de Taguatinga na 1ª IPT,
das 8h30 às 17h.
Dia 18 Domingo: escola dominical às 9h,
e culto público às 18h30.
SAF
No 2° domingo de fevereiro é comemorado o Dia da Mulher Presbiteriana. Mulher
presbiteriana, hoje é o seu dia, louva a
Deus com devoção e alegria! Agradeça a
Deus pela graça que Dele emana. (Fonte:
site da SAF.)
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A GLÓRIA DE DEUS, FIM ÚLTIMO DE TODAS AS COISAS
Deus, e não o homem, é o centro do
universo. O homem é um ser criado e dependente, enquanto Deus é o criador e
auto existente. Deus é completo e perfeito
em si mesmo e não depende da criação
para ser Deus. As Pessoas divinas e distintas,
desde toda a eternidade, resolveram criar
todas as coisas para o louvor da sua glória
e formar o homem à sua imagem e semelhança, a fim de que este o conhecesse
e o glorificasse pela riqueza de sua graça.
A glória de Deus é o fim último de todas
as coisas. Todas as coisas foram criadas e
existem para que Deus seja glorificado. O
apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos,
sintetiza essa magna verdade, nos seguintes termos: “Porque dele, por meio dele, e
para ele são todas as coisas.” (Romanos
11:36). Chamamos a atenção, portanto,
para três verdades aqui:
1. Deus é a origem e o dono de todas as
coisas. O universo não veio à existência
por geração espontânea nem surgiu de
uma explosão cósmica, ele foi criado por
Deus para a sua própria glória. Deus é a
fonte e o dono do universo, tudo foi criado
por Ele, existe para a sua glória.
2. Deus é o sustentador de todas as
coisas. Não apenas todas as coisas são
de Deus, mas também, todas as coisas
são por meio dele. Deus não é apenas o
criador do universo e tudo o que nele há, é
também seu sustentador. Deus não é ape-

nas transcendente, é também imanente.
Não apenas está fora da criação, é maior
do que ela e independente dela, mas interfere na criação e dela cuida. Em Deus
nós vivemos, nos movemos e existimos. É
Deus quem nos dá respiração e tudo o
mais. Ele é o nosso criador e provedor. Ele
é o Deus da criação e também o Deus da
providência. Ele é o Deus que perdoa as
nossas iniquidades e nos coroa de graça
e misericórdia.
3. Deus é a razão máxima para a qual
todas as coisas existem. Paulo conclui
dizendo que todas as coisas são para ele.
Fomos criados por Deus e nossa existência
não encontra seu pleno significado enquanto não nos voltamos para Deus. Não
vivemos para nós mesmos. Não somos o
fim último de nossa própria existência. Não
viemos a este mundo para construirmos
monumentos a nós mesmos. Fomos criados e salvos para o louvor da sua glória.
Nossa vida deve ser a plataforma onde
se desenrola o eterno, perfeito e vitorioso
projeto divino, cujo fim último é a manifestação da glória de Deus. É quando vivemos
nessa dimensão que encontramos deleite
e prazer na vida. É quando focamos nossa
vida em Deus que encontramos a nós mesmos. É quando vivemos para Deus, que ele
é glorificado em nós e nós sentimos mais
prazer nele.
Reverendo Hernandes Dias Lopes
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CONTATO

ATENDIMENTO

Endereço Área Especial 26 setor “D” sul,
em frente à QSD 30, Taguatinga, DF.
CEP 72020-283. Telefone (61) 3352 7649
Site www.3ipt.org.br
E-mail secretaria@3ipt.org.br
Facebook /3aipt Twitter @3ipt

Pastoral

Rev. Geomário M. Carneiro
Rev. José Loures Rosa

(61) 3563 4597
(61) 99863 7166

Rev. Weber R. Milhomens (61) 99520 4343
PRESBÍTEROS

Edenir Silva Costa

(61) 3356 2595

Gilberto Nascimento

(61) 99816 3258

Jan Uilles

(61) 99258 1056

Jorge Afonso de Souza

(61) 3351 2807

Terça, quarta e sexta-feira
Quinta-feira

14h às 17h

8h às 10h e 14h às 17h

Secretaria
8h às 12h e 15h às 17h

Constânça e Sandra

Pastor Reverendo Weber R. Milhomens
(61) 99520 4343

Crianças (6-8 anos)

Patrícia

Cultos domingo escola dominical 9h; culto
solene 19h; terça culto de oração 19h30;
quinta estudo bíblico 19h30

Crianças (3-8 anos noite)

INSTITUTO PRESBITERIANO SIMONTON

(61) 98180-7750

Diretora Stella Jane M. C. Borges
Tesoureiro Jorge Afonso Marques

Marcel Carneiro

(61) 3563 4597

Miguel Soares (auxiliar)

(61) 3356 1768

Paulo Henrique Lustosa

(61) 99194 7590

Paulo Rodrigues Pereira

(61) 3352 7649

Paulo Vicente de Barros

(61) 99635 0539

Samuel Augusto Lins

PAÍS DE ORAÇÃO: MÔNACO

Localização Oeste da Europa
Capital Cidade de Mônaco
Extensão territorial 2 km2
Idioma Francês
População total 37.731 habitantes
PIB 6.258 milhões de US$
Moeda Euro

(61) 3336 6803

20h

Sexta-feira Reunião de Oração

20h

presbítero Roberto
Patrícia

VISITANTES

Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus.
Nos alegramos com a sua presença entre nós
e desejamos que você desfrute da comunhão
com Deus e da nossa comunhão. Que Deus
continue derramando as suas ricas bênçãos
sobre os amados!
MOTIVOS DE ORAÇÃO

Oficiais da igreja Ore pelos pastores da igreja.
Igreja Ore pelas famílias da igreja, pela elaboração do projeto pedagógico da igreja e pelos
alunos do curso preparatório de professores
da escola dominical.
Congregações Ore pela congregação de
Samambaia e congregação Shalom.
Instituto Presbiteriano Simonton Ore pela
concretização do projeto de revitalização do
Colégio Simonton.
Missões Ore pela igreja perseguida e pelos
missionários Hugo e Lessandra.

DOAÇÃO

9h
18h30

Terça-feira Estudo Bíblico

Crianças (9-11 anos)

Enfermos e idosos Ore pela saúde do seminarista
Leivi José, irmã Geralda e missionária Lessandra.

CULTOS

Domingo Escola Dominical
Culto Solene

reverendo Geomário

Crianças (3-5 anos)

Roberto Vieira

(61) 99258 7876

Adultos

Josy

Endereço QS 429 conjunto A lote 1,
Samambaia, DF. CEP 72329-520

Telefone (61) 3356 1785

Josué Nascimento

Mauro

Andréia
Emanuelle e Anielly

(61) 98205 9867

(61) 3351 2464

Adolescentes

Crianças (1-2 anos)

Marcos Roberto

Élson Amâncio dos Reis

Samuel, Josué e Marcel

CONGREGAÇÃO SAMAMBAIA

(61) 99682 3093

(61) 98507 1743

Diáconos

(a definir)

Jovens

Luis Fernandes

Edivaldo B. de Oliveira

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

Liturgo

Endereço Área Especial 3 setor “E” Sul,
Taguatinga, DF.

DIÁCONOS
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ESCALAS

Segunda a sexta

PASTORES
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Fonte IBGE Países@ www.ibge.gov.br/paisesat/

A Junta Diaconal lembra aos irmãos da necessidade de contribuírem com alimentos
não perecíveis. Traga o seu e entregue ao
diácono de plantão ou deposite no local
indicado.

125. Por que são os superiores chamados
“pai” e “mãe”?
Resposta Os superiores são chamados “ pai ” e “ mãe” para lhes ensinar
que, em todos os deveres para com
os seus inferiores, devem eles, como
verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as
suas diversas relações, e para levar
os inferiores a cumprirem os seus
deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se
estes fossem seus pais. Efésios 6:4;
1 Coríntios 4:14-16.
ATIVIDADES DA SEMANA
REVERENDO GEOMÁRIO
Dia 11 Manhã: EBD; tarde: cuidar dos pais;
noite: culto.
Dia 12 Manhã: folga; tarde: cuidar dos
pais; noite: folga.
Dia 13 Manhã: gabinete; tarde: visita;
noite: estudo bíblico.
Dia 14 Manhã: gabinete; tarde: visita;
noite: atividades pastorais.
Dia 15 Reunião com secretários
nacionais de sociedades internas no Hotel Laguna, Núcleo
B a n d e i r a n t e.
Dia 16 Reunião com secretários nacionais de sociedades internas e reunião da diretoria da CONAPE no Hotel
Laguna.
Dia 17 Manhã: gabinete; tarde: cuidar dos
pais; noite: atividades pastorais.

