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“NÃO MAtArÁs”
Êxodo 20:13

A reflexão sobre o sexto mandamento veio à 
minha mente por meio de uma triste e gritante 
informação recebida no dia de hoje (28 de 
agosto de 2018): “mais de 26.000 assassinatos 
no primeiro semestre deste ano”. Este impres-
sionante número ocorre porque o nosso país 
não conhece nem a Bíblia nem o Deus da 
Bíblia. Lemos na Bíblia que ao constatar a total 
depravação do homem, ou a corrupção do 
gênero humano, “viu o Senhor que a maldade 
do homem se havia multiplicado na terra e que 
era continuamente mau todo desígnio do seu 
coração.” (Gênesis 6:5). Como nosso Criador, 
Deus conhece a maldade inata em nosso co-
ração, essa maldade referida no texto parece 
que é gerada simultaneamente, ou caracteriza 
o indivíduo desde o nascimento, o homem nas-
ce com essa maldade no coração, é um mau 
que se acomoda bem na natureza humana. 
Após o adultério com Bate-Seba e assassinato 
de seu marido Urias, o rei Davi foi confrontado 
pelo profeta Natã, e em sua confissão e ar-
rependimento, orou: “Eu nasci na iniquidade, 
e em pecado me concebeu minha mãe.” 
(Salmo 51:5). Para facilitar nossa compreen-
são, vejamos o texto segundo a NTLH: “De fato, 
tenho sido mau desde que nasci; tenho sido 
pecador desde o dia em que fui concebido.” 
O adjetivo “mau” é o correspondente do subs-
tantivo “maldade” que aparece em Gênesis 
6:5, e o sexto mandamento é o dispositivo que 
Deus providenciou para travar os movimentos 
da maldade, ou em outras palavras, é o freio 
para conter a maldade. O sexto mandamento 
é mandamento, não deve ser confundido 
com sugestão, é uma palavra que ordena, 

uma palavra que determina: “não matarás”. 
Trata-se de uma ordem formalmente expressa, 
uma norma, um preceito dado pelo soberano 
e inquestionável Preceptor, uma determinação: 
“não matarás”. Mais de 26.000 assassinatos em 
um semestre, mais de 26.000 mil transgressões 
da santa Lei de Deus, nos mostrando que o Brasil 
é um país de assassinos. E muita gente achando 
que ainda é pouco, tresloucadamente querem 
legalizar o aborto, e caso isso ocorra, além de 
ser um país de assassinos, o Brasil será em si 
mesmo um país assassino, isto é, oficialmente 
transgressor da Lei de Deus. Mas as dez letras 
que em combinação correta formam o santo 
preceito, continuam a ecoar de norte a sul e de 
leste a oeste no chão verde e amarelo: “NÃO 
MATARÁS”. E sobre os assassinos está escrito que 
não entrarão no reino de Deus, pois os tais, “não 
tem a vida eterna permanente em si.” (Apoca-
lipse 22:15 e 1 João 3:15). Finalizando, devo 
esclarecer que o presente mandamento não 
proíbe a legítima defesa. Esclareço também 
que mesmo sem ter tirado literalmente a vida 
de uma pessoa, podemos ser transgressores 
do “não matarás”. O texto citado de 1 João 
3:15 também diz: “Todo aquele que odeia a 
seu irmão é assassino.” Que Deus nos guarde 
das transgressões de sua bendita Lei. Que Deus 
tenha misericórdia do nosso Brasil, pois temos 
visto a nossa nação mergulhada no pecado, 
não apenas do assassinato, mas também nas 
trevas da superstição, das religiões falsas, e da 
mentira. O nosso Brasil vive nas trevas porque lhe 
falta a luz, a luz de Cristo, a Luz que é o Próprio 
Cristo. Com amor,

Reverendo José Loures
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Coríntios 10:16 e 11:23,26; Co-

lossenses 2:11.

177. Em que diferem os sacramentos do Ba-

tismo 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 admi-

nistrado também às crianças; enquanto que a 

Ceia do Senhor deve ser celebrada frequente-

mente, 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 mesmos. Mateus 3:11; João 

6:51-53; Atos 2:38,39; 1 Coríntios 7:14; 10:16; 

11:26,28; Gálatas 3:27; Colossenses 2:19.

178. Que é oração?

Resposta Oração é um oferecimento de nossos 

desejos a Deus, em nome de Cristo e com o au-

xílio de seu Espírito, e com a confissão de nossos 

pecados e um grato reconhecimento de suas 

misericórdias. Salmo 32:5,6 e 62:8; Daniel 9:4; 

João 16:23,24; Romanos 8:26; Filipenses 4:6.

179. Devemos orar somente a Deus?

Resposta Sendo Deus o único que pode esqua-

drinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os 

pecados e cumprir os desejos de todos, o único 

em que se deve crer e a quem se deve prestar 

culto religioso, a oração, que é uma parte es-

pecial do culto, deve ser oferecida por todos 

a ele só, e a nenhum outro. 2 Samuel 22:32; 

1 Reis 8:39; Isaías 42:8; Jeremias 3:23; Salmo 

65:2 e 145:16,19; Miqueias 7:18; Mateus 4:10; 

Lucas 4:8; João 14:1; Atos 1:24; Romanos 8:27; 

1 Coríntios 1:2.

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.

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 voltan-

do o trabalho com grupos pequenos nos lares. 

Você que queira participar, entre em contato 

com o reverendo Geomário.

• Dia 16 de setembro, ordenação e investidura 

de oficiais, presbíteros e diáconos.



AteNDIMeNtO

Pastoral

Terça, quarta e sexta-feira 14h às 17h

Quinta-feira 8h às 10h e 14h às 17h

Secretaria

Segunda a sexta 8h às 12h e 15h às 17h

CONGreGAÇÃO sAMAMbAIA

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

Pastor Reverendo Weber R. Milhomens 
(61) 99520 4343

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

PAÍs De OrAÇÃO: rOMÊNIA

Localização Leste da Europa

Capital Bucareste

Extensão territorial 238.390 km2

Idioma Romeno

População total 19.511.324 habitantes

PIB 177.956 milhões de US$

Moeda Leu

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

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

PAstOres

Rev. Geomário M. Carneiro (61) 3563 4597

Rev. José Loures Rosa (61) 99863 7166

Rev. Weber R. Milhomens (61) 99520 4343

PresbÍterOs

Edenir Silva Costa (61) 99905 2595

Gilberto Nascimento (61) 99816 3258

Jan Uilles (61) 99258 1056

Jorge Afonso de Souza (61) 98132 2267

Luis Fernandes (61) 99682 3093

Marcos Roberto (61) 98205 9867

Roberto Vieira (61) 98180-7750

DIÁCONOs

Edivaldo B. de Oliveira (61) 98507 1743

Élson Amâncio dos Reis (61) 3351 2464

Josué Nascimento (61) 99258 7876

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 (61) 3336 6803

CULtOs

Domingo Escola Dominical
Culto Solene

9h
18h30

Terça-feira Estudo Bíblico 20h

Sexta-feira Reunião de Oração 20h

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!

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

MOtIVOs De OrAÇÃO

Oficiais da igreja Ore pelos pastores da igreja.

Igreja Ore pelas famílias da igreja, pela elabo-
ração do projeto pedagógico da igreja e pelos 
alunos do curso preparatório de professores 
da escola dominical.

Congregações Ore pela congregação de 
Samambaia.

Instituto Presbiteriano Simonton Ore pela 
concretização do projeto de revitalização do 
Colégio Simonton.

Missões Ore pela igreja perseguida e pelos 
missionários Hugo e Lessandra.

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

2. Oração.

VI Edificação

1. Leitura do texto.

2. Oração preparatória.

3. Mensagem - reverendo José Loures.

VII Poslúdio / encerramento

1. Hino 368 - “Despedida”.

2. Oração / bênção – reverendo Geomário.

3. Amém tríplice.

CAteCIsMO MAIOr De WestMINster

176. Em que concordam os sacramentos do 

Batismo e da Ceia do Senhor?

Resposta Os sacramentos do Batismo e da 

Ceia do Senhor concordam em ser Deus 

o autor de ambos; em ser Cristo e os seus 

benefícios a parte espiritual de ambos; em 

ambos serem selos do mesmo pacto, em 

não deverem ser administrados senão pelos 

ministros do Evangelho, e em deverem ser 

continuados na igreja de Cristo até a sua 

segunda vinda. Mateus 26:27,28 e 28:19,20; 

Marcos 28:19; Romanos 4:11 e 6:3,4; 1 

INstItUtO PresbIterIANO sIMONtON

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

Telefone (61) 3356 1785

Diretora Stella Jane M. C. Borges

Tesoureiro Jorge Afonso Marques

OrDeM DO CULtO

Litúrgico: Presbítero Jorge.

I Prelúdio

1. Hino 9 - “Aleluia ao Deus Trino”.

2. Salmo 148.

3. Oração - invocação.

II Pastorais

1. Saudação aos visitantes.

2. Avisos.

3. Oração de intercessão.

III Dízimos e ofertas

1. Hino 55 - “Alegria e Gratidão”.

2. Oração de gratidão.

IV Contrição

1. Hebreus 4:14-16.

2. Oração silenciosa - confissão.

3. Oração audível.

4. Hino 79 - “Glória ao Salvador”.

V Adoração

1. Banda Ônix.


