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O VIVer COM sAbeDOrIA
“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscio, e sim como sábios, remindo 

o tempo, porque os dias são maus.” Efésios 5:16-16

O mal está sempre ao nosso redor procu-
rando dificultar nosso sucesso espiritual. Quan-
do o apóstolo diz: “vede prudentemente como 
andais”, está dizendo que devemos andar 
com cuidado neste mundo, pois a vida cristã 
não pode ser deixada por conta do acaso. 
Precisamos de decisões sábias, isto é, decisões 
orientadas pela Palavra de Deus. “Remindo 
o tempo” quer dizer, aproveite bem cada 
oportunidade que a vida lhe oferece, porque 
depois que a ocasião favorável passa, já não 
dá mais para agarrá-la. “Os dias são maus”, 
se os dias eram maus nos dias dos apóstolos, 
o que é que podemos dizer dos dias atuais?! 
O sucesso espiritual nunca foi alcançado com 
facilidade, e pelo que já ouvi, nas quase sete 
décadas vividas, cada geração pensa que a 
sua época é a pior da história. Mas a Bíblia diz 
que não é sábio perguntar: “Por que foram os 
dias passados melhores do que estes?” (EcLe-
siastes 7:10). O viver com sabedoria jamais foi 
fácil, pois em termos bíblicos, tal viver significa 
viver para a glória de Deus. E este viver é de-
terminado por um conjunto de normas que 
norteia os passos do cristão. Vamos destacar 
apenas três virtudes desse conjunto, conforme 
encontramos em Colossenses 3:12. “Misericór-
dia e Bondade” - Um dos trechos mais queridos 
da Bíblia diz: “Bondade e misericórdia certa-
mente me seguirão todos os dias da minha 
vida.” (Salmo 23:6). Bondade e misericórdia 
fazem parte das qualidades que nos mostram 
Deus como essencialmente bondoso. “Deus 
é amor.” (1 João 4:8). Em sua bondade Deus 
supre nossas necessidades e em sua miseri-

córdia Ele nos lava completamente de toda 
nossa iniquidade; nos purifica de todo pecado 
e apaga todas as nossas transgressões. Sendo 
assim, não existe matemático que seja capaz 
de calcular nossa dívida para com a miseri-
córdia. Mas o fato é que se somos os grandes 
beneficiários dessa virtude indispensável, de-
vemos também ser instrumentos dela, e não 
desperdiçar oportunidades para executá-la. 
A terceira virtude que destaco desse conjunto 
de normas é: “Longanimidade” - Uma coisa 
é suportar uma provocação breve e única. E 
essa disposição para suportar uma provoca-
ção passageira é conhecida como paciên-
cia. Mas coisa bem diferente é suportar uma 
provocação que se estende por vários dias, 
semanas, meses ou quem sabe até anos, 
como uma perseguição no ambiente familiar, 
vicinal, trabalhista, escolar e até eclesial. Essa 
disposição para suportar provocações que se 
estendem por longos períodos é conhecida 
como longanimidade. E o nosso Salvador nos é 
apresentado nas Escrituras Sagradas como um 
ser bondoso, misericordioso e longânimo. “O 
SENHOR é longânimo e grande em misericór-
dia.” (Números 14:18). Em sua bondade Deus 
nos deu vida, quando estávamos mortos em 
nossos delitos e pecados (Efésios 2), com o pro-
pósito de nos “mostrar, nos séculos vindouros, a 
suprema riqueza da sua graça, em bondade 
para conosco, em Cristo Jesus.” (Efésios 2:1-
10). Quando essas qualidades estão presentes 
em nós, nos inclinam para o bem e colocam 
sabedoria em nosso viver. Com amor,

Reverendo José Loures
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188. De quantas partes consiste a 

Oração do Senhor?

Resposta A Oração do Senhor consiste de três 

partes: prefácio, petições e conclusão.

189. O que nos ensina o prefácio da Oração 

do Senhor?

Resposta O prefácio da Oração do Senhor, que 

é: “Pai nosso que estás nos céus”, nos ensina, 

quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus 

com confiança na sua bondade paternal e no 

nosso interesse nele; com reverência e todas 

as outras disposições de filhos, afetos celestes 

e a devida apreensão do seu soberano poder, 

majestade e graciosa condescendência; bem 

assim o orar com outros e por eles. Salmo 95:6,7; 

104:1; 113:4-6; 123:1; Lamentações 3:41; Isaías 

63:15; Zacarias 8:21 e 6:9; Lucas 11:13; Atos 

12:5; Romanos 8:15.

190. O que pedimos na primeira petição?

Resposta Na primeira petição, que é: “San-

tificado seja o teu nome” – reconhecendo a 

inteira incapacidade e indisposição que há 

em nós e em todos os homens, de honrar 

a Deus como é devido, pedimos que ele, 

pela sua graça, nos habilite e nos incline, a 

nós e aos demais, a conhecê-lo, confessá-lo 

e altamente estimar, a ele e a seus títulos, 

atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo 

aquilo por meio do qual ele se dá a conhecer; 

a glorificá-lo em pensamentos, palavras e 

obras; que ele impeça e remova o ateísmo, 

a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo 

quanto o desonre; que pela sua soberana 

providência dirija e disponha tudo para a 

sua própria glória. 2 Reis 19:16; Isaías 64:1,2; 

Jeremias 14:21; leiam-se os Salmos 8 e 14 

inteiros; Salmo 19:14; 51:15; 67:14; 72:19; 

74:18,22; 83:18; 86:10,15; 97:7; 107:32; 

145:6-8; Mateus 6:9; 2 Corínitios 2:14 e 3:5; 2 

Tessalonicenes 3:1; Efésios 1:17,18 e 3:20,21; 

Filipenses 1:11.

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.

• Dias 5, 6 e 7 de outubro?!

• Em nossas orações, lembremos da saúde do 

reverendo Nef Tali.



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: ILHAs sALOMÃO

Localização Melanésia

Capital Honiara

Extensão territorial 28.900 km2

Idioma Inglês

População total 583.591 habitantes

PIB 1.075 milhões de US$

Moeda Dolar das Ilhas Salomão

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

Agradecer as muitas bênçãos que temos re-
cebido do Pai das Luzes. Ore pelos pastores, 
presbíteros, diáconos, diretorias das socie-
dades internas, professores, pelas famílias. 
Pelos que estão fracos na fé. Por aqueles que 
precisam de consolo. Ore pela  congregação 
em Samambaia. Ore pelo Instituto Presbi-
teriano Simonton. Ore pelos missionários. 
Ore pelos enfermos, pelos adolescentes, 
pelas crianças,  jovens, idosos e adultos. 
Ore uns pelos outros. E principalmente, ore 
pela Pátria.
Ore pela saúde do reverendo Diogo e Ever-
ton (filhos da Mariinha),  D. Odete,  Mãe de 
D. Marta, D. Geralda, Edilma, Sr. Aragão, Sr. 
Miguel, Nazaré (diabetes e pressão arterial).

1. Batismo infantil - ministração reverendo 

Geomário

VI Adoração

1. Ministério de Integração Musical - Banda 

Ônix.

2. Oração em favor das crianças.

VII Edificação

1. Leitura do texto.

2. Oração preparatória.

3. Mensagem - reverendo Geomário.

4. Hino.

VIII Poslúdio / encerramento

1. Oração / bênção – reverendo Geomário.

CAteCIsMO MAIOr De WestMINster

187. Como a Oração do Senhor deve ser 

usada?

Resposta A Oração do Senhor não é somente 

para direcionamento, como modelo segundo 

o qual devemos orar; mas também pode 

ser usada como uma oração, contanto que 

seja feita com entendimento, fé, reverência 

e outras graças necessárias para o correto 

cumprimento do dever da oração. Mateus 

6:9; Lucas 11:2.

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 Roberto Vieira.

I Prelúdio

1. Oração de invocação.

2. Leitura bíblica - Salmo 1.

3. Hino nº 3 - “A Igreja em Adoração”.

II Pastorais

1. Saudação aos visitantes.

2. Avisos.

3. Oração de intercessão - reverendo José 

Loures.

III Recolhimento de Dízimos e Ofertas

1. Malaquias 3:10.

2. Hino nº 61 - “Ações de Graças”.

3. Oração de agradecimento pelos dízimos 

e ofertas.

IV Contrição

1. Hino nº 66 - “Coração Quebrantado”.

2. Leitura bíblica - Salmo 25.

3. Oração silenciosa - contrição.

4. Oração audível.

V Sacramento


