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A FeLICIDADe De UMA NAÇÃO
“Feliz a nação que tem o Senhor como o seu Deus!”

Salmo 33:12, NTLH

A primeira semana do mês de setembro é 
conhecida como a “Semana da Pátria”. Nela 
está inserido o 7 de setembro, Dia da Indepen-
dência do Brasil. Um dos fatores que nos vem 
à lembrança ao falarmos de independência 
é a liberdade. A história de vida e os anseios 
de cada indivíduo determinam o tipo de liber-
dade almejada. Se os desejos são saudáveis, 
saudável também será a liberdade; mas caso 
a liberdade seja doentia, na forma de uma 
liberdade descomprometida com o amor, com 
a pureza, com a moral e a ética, o desrespeito 
se manifestará trazendo muitos males. É isso que 
com muita tristeza constatamos em nossa país. 
O Brasil está ferido, cansado e sobrecarregado. 
A causa principal é única: o Brasil não tem o 
Criador de todas as coisas como o seu Deus. Po-
derá o nosso Brasil ser feliz? Sim, poderá, desde 
que a exemplo do que aconteceu com o rei Sa-
lomão, os brasileiros venham descobrir, aceitar e 
praticar a seguinte e universal verdade: “De tudo 
o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus e 
guarda os seus mandamentos; porque isto é o 
dever de todo homem.” (Eclesiastes 12:13). O 
Brasil está ferido, cansado e sobrecarregado. A 
Semana da Pátria em 2018 já é passado, mas a 
nossa oração hoje é que o povo e autoridades 
em geral busquem de fato a liberdade, a inde-
pendência, com isso quero dizer o seguinte: que 
cada brasileiro seja libertado do egoísmo, da 
impureza, da imoralidade com suas diversas e 
variadíssimas manifestações. Parece que há no 
coração de cada um a ideia de que, se amar o 
próximo não poderá ser feliz; se não se entregar 
a impureza, se sentindo livre para uma entrega 
total à lascívia, também não poderá alcançar a 

sonhada felicidade; se não passar por cima dos 
direitos dos outros não poderá ganhar o dinheiro 
necessário para a realização da vida. Quanto 
engano! O primeiro passo para a felicidade está 
no reconhecimento da soberania absoluta de 
Deus, e, decorrente dessa soberania surge a 
supremacia da Palavra de Deus; e tê-la como 
norma de vida, garantirá a paz de consciência 
e a felicidade da alma. No versículo 17 do Sal-
mo 33, lemos: “O cavalo não garante vitória; a 
despeito de sua grande força, a ninguém pode 
livrar”. A “grande força” nos faz pensar que o 
dinheiro, que pode comprar muita coisa, não 
é garantia absoluta da felicidade. Já foi dito, 
não sei por quem, que o dinheiro pode comprar 
inúmeros brilhantes, mas não pode comprar o 
brilho de felicidade nos olhos. Pode comprar 
valiosa cama, mas não compra o tranquilo sono 
dos justos. Pode comprar caríssimos serviços 
médicos e remédios, mas não pode comprar a 
saúde, e assim por diante. Portanto Brasil, creia 
na Palavra de Deus que diz: “Feliz a nação cujo 
Deus é o Senhor.” (Salmo 33:12). Brasil, Brasil, 
Brasil! Ore para que o seu povo, o seu sofrido 
povo, ore continuamente com o salmista: “Seja 
sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de 
ti esperamos.” (Salmo 33:22). Ore, para que na 
Semana da Pátria em 2019, possamos de fato 
comemorar a independência do Brasil, isto é, 
que o Brasil seja livre da mentira, da violência, 
da desonestidade, e principalmente, livre da 
idolatria. Brasil, Brasil, Brasil! Presto vem o dia 
em que você se curvará diante do Rei, e terá 
que reconhecer e proclamar que Jesus Cristo 
é Senhor. Com amor,

Reverendo José Loures
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nossa coragem, força e esperança 

de sermos aceitos em oração, de 

Cristo e sua mediação. Daniel 9:17; Mateus 

7:21; Lucas 6:46; João 14:13,14; 1 João 5:13-

15; Hebreus 4:14-16.

181. Por que devemos orar em nome de 

Cristo?

Resposta O homem, em razão de seu pecado, 

ficou tão afastado de Deus que a ele não se 

pode chegar sem ter um mediador; e não ha-

vendo ninguém, no céu ou na terra, constituído 

e preparado para esta gloriosa obra, senão 

Cristo unicamente, o nome dele é o único por 

meio do qual devemos orar. João 6:27; 1 João 

14:6; Efésios 3:12; 1 Timóteo 2:5; Colossenses 

3:17; Hebreus 7:25-27 e 13:15.

182. Como o Espírito nos ajuda a orar?

Resposta Não sabendo nós o que havemos 

de pedir, como convém, o Espírito nos assiste 

em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber 

por quem, pelo quê e como devemos orar; 

operando e despertando em nossos cora-

ções (embora não em todas as pessoas, nem 

em todos os tempos, na mesma medida) 

aquelas apreensões, afetos e graças que são 

necessários para o bom cumprimento desse 

dever. Salmo 10:17 e 80:18; Zacarias 12:10; 

Romanos 8:26.

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. Os cultos de oração 

em setembro estão sob a responsabilidade do 

Departamento de Evangelização e Missões.

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 14, próxima sexta-feira: fogueira!

• 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: rUANDA

Localização África Oriental

Capital Kigali

Extensão territorial 26.340 km2

Idioma Francês, quiniaruanda e inglês

População total 11.609.666 habitantes

PIB 8.096 milhões de US$

Moeda Franco ruandês

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.

V Adoração

1. Banda Ônix.

2. Oração.

3. Hino 379 - “Petição Pela Pátria”.

4. Oração em favor do nosso Brasil.

VI Edificação

1. Leitura do texto.

2. Oração preparatória.

3. Mensagem - reverendo Geomário.

VII Poslúdio / encerramento

1. Oração / bênção – reverendo Geomário.

2. Amém tríplice.

CAteCIsMO MAIOr De WestMINster

180. O que é orar em nome de Cristo?

Resposta Orar em nome de Cristo é, em obedi-

ência ao seu mandamento e em confiança nas 

suas promessas, pedir a misericórdia por amor 

dele, não por mera menção de seu nome; 

porém derivando o nosso ânimo para orar, a 

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 18 - “Deus dos Antigos”.

2. Salmo 100.

3. Oração - invocação.

II Pastorais

1. Saudação aos visitantes.

2. Avisos.

3. Oração de intercessão.

III Dízimos e Ofertas

1. Hino 376 - “Intercessão pela Pátria”.

2. Oração de gratidão.

IV Contrição

1. Hino 97 - “Súplica do Redimido”.

3. 1 João 1:5-2 e 2:2.

3. Oração silenciosa - confissão.

4. Oração audível.


