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O CASAMeNtO DeVe Ser reSPeItADO POr tODOS
“Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou; no entanto, cada um 

tem de Deus o seu próprio dom; um, na verdade, de um modo; outro, de outro.”
1 Coríntios 7:7

No capítulo 7 de sua primeira carta 
aos coríntios, Paulo nos instrui acerca do 
casamento. Nos versículos 1-9 ele escreve 
sobre o celibato, dizendo que se trata de 
uma coisa boa, mas de modo nenhum 
pode ser por compulsão. O celibato é um 
dom de Deus. Eis o que ele diz no versículo 
9: “Mas, se vocês não podem dominar o 
desejo sexual, então casem, pois é melhor 
casar do que ficar queimando de desejo”. 
Ao comentar os versículos 1-9, o reverendo 
Hernandes Dias Lopets afirma: “Paulo proí-
be o celibato compulsório. Ele disse que o 
celibato é bom, mas não é compulsório. 
O celibato é permitido, mas não ordena-
do. Nem todos têm o dom do celibato. 
É por isso que a Igreja Romana enfrenta 
tantos problemas com a sexualidade de 
seus sacerdotes. O celibato compulsório 
não tem base bíblica. O celibato só tem 
sentido e valor quando é resultado de um 
dom espiritual. Ele não pode ser imposto 
obrigatoriamente.” (1 Coríntios, como resol-
ver conflitos na igreja, página 129). Obrigar 
um homem que não tem controle sobre o 
apetite sexual a se conservar solteiro, como 
a Igreja Católica Romana faz com os seus 
sacerdotes, é algo totalmente antibíblico. 
O contrassenso é tão grande que aquela 
igreja afirma que o apóstolo Pedro teria sido 
o primeiro papa. No entanto, os evange-
listas Mateus (8:14-15), Marcos (1:29-31) e 
Lucas (4:38-39) registram a cura da sogra 
de Pedro. Não é necessário dizer que o 
apóstolo Pedro era casado. Ao falar sobre 
direitos e deveres de um apóstolo, Paulo 
escreve: “Será que nas minhas viagens 
eu não tenho o direito de levar comigo 

uma esposa cristã, como fazem os outros 
apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e 
também Pedro?” (1 Coríntios 9:5, NTLH). 
Além do grande prejuízo causado pelos 
problemas sexuais entre seus sacerdotes, 
a Igreja Católica Romana amarga, talvez 
até sem o saber, prejuízo ainda maior que 
está no fato de que por causa do celibato 
obrigatório, ela perdeu grandes homens, 
isto é, perdeu no sentido de que, sentindo-
-se vocacionados ao sacerdócio, mas 
percebendo ao mesmo tempo que não 
tinham o dom do celibato, rejeitaram o 
dom pastoral, por reconhecerem que não 
poderiam exercer domínio sobre os dese-
jos sexuais. A história da igreja de Roma 
poderia ser outra, se não tivesse permitido 
que a heresia do celibato compulsório pe-
netrasse em seus corredores. Pode ser que 
os grandes homens perdidos por essa falsa 
doutrina, falsa porque não tem nenhum 
amparo na Palavra de Deus, tivessem evi-
tado os inúmeros erros que permeiam o 
romanismo, e entre os tais destaca-se outra 
heresia de terríveis consequências que é 
colocar a igreja acima da Palavra de Deus, 
pois lá é a igreja que determina o que a 
Bíblia ensina. O grande erro relacionado 
à Palavra tem gerado muitos outros, entre 
eles, a proibição do casamento. Aliás, o 
apóstolo Paulo, ao se referir a apostasia 
dos últimos tempos, diz que a proibição 
do casamento é obediência a “espíritos 
enganadores e a ensinos de demônios” 
(1 Timóteo 4:1-5). “Digno de honra entre 
todos, seja o matrimônio, bem como o leito 
sem mácula.” (Hebreus 13:4). Com amor,
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socorrer-nos, assim nós, pela fé, 

estamos animados a instar com 

ele a que atenda aos nossos pedidos, e a 

confiar tranquilamente que assim o fará. 

E para testemunhar os nossos desejos 

e certeza de sermos ouvidos, dizemos: 

amém. 1 Crônicas 29:10-13; Jó 23:3,4; 

Jeremias 14:20,21; Daniel 9:4,7-9; Mateus 

6:13; Filipenses 4:6; Efésios 3:12,20,21; 

Lucas 11:13; Hebreus 10:19-22; 1 João 

5:14; Romanos 8:32; 1 Coríntios 14:16; 

Apocalipse 22:20,21.

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, res-

pectivamente. Os cultos de oração 

em setembro estão sob a responsa-

bilidade do Ministério de Discipulado.

OFertAS eSPeCIAIS

Conta para a arrecadação de 

doações para novos projetos: Ban-

co 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 pro-

pósito de oração pelas famílias, procure o 

irmão Dênis Tavares.

• Comunicamos à igreja que estare-

mos voltando o trabalho com grupos 

pequenos nos lares. Você que queira 

participar, entre em contato com o 

reverendo Geomário.

• Dia 24 de outubro, reunião com a lide-

rança da igreja.

• Nos dias 21 e 28 de outubro as lições da 

ED estarão a cargo da SAF, que abordará 

o tema envelhecimento.

• Em nossas orações, lembremos da saú-

de 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: SANtA LÚCIA

Localização Caribe

Capital Castries

Extensão territorial 620 km2

Idioma Inglês

População total 184.999 habitantes

PIB 1.450 milhões de US$

Moeda Dólar do Caribe Oriental

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. Leitura do texto - João 8:31-37.

2. Oração preparatória.

3. Mensagem: “O Filho de Deus e a Li-

berdade de seus Discípulos” - reverendo 

Loures.

4. Hino 304 - “A Voz do Evangelho”.

VII Poslúdio / Encerramento.

1.  Oração / bênção – reverendo 

Geomário.

2. Amém tríplice.

CAteCISMO MAIOr De WeStMINSter

196. O que nos ensina a conclusão da 

Oração do Senhor?

Resposta A conclusão da Oração do 

Senhor, que é: “Porque teu é o reino e o 

poder e a glória para sempre. Amém”, nos 

ensina a reforçar as nossas petições com 

argumentos que devem ser derivados, não 

de qualquer mérito que haja em nós ou 

em qualquer outra criatura, mas de Deus; 

e ajuntar louvores às nossas orações, atri-

buindo a Deus, unicamente, a soberania 

eterna, onipotência e gloriosa excelência; 

em virtude do quê, como ele pode e quer 

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 13 - “Contemplação”.

2. 1 Timóteo 6:11-16.

3. Oração - “Invocação”.

II Pastorais

1. Saudação aos visitantes.

2. Avisos.

3. Oração de intercessão.

III Dízimos e Ofertas

1. Salmo 116:12-14.

2. Hino 55 - “Alegria e Gratidão”.

3. Oração de gratidão.

IV Contrição

1. Hino 130 - “Oração ao Senhor”.

2. Jeremias 33:3 e 8.

3. Oração silenciosa - confissão.

4. Oração audível.

V Adoração

1. Banda Ônix.

VI Edificação


