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ANSIeDADe
“Não andeis ansiosos de coisa alguma.” Filipenses 4:6

Acabo de executar uma das tarefas 
propostas para a presente semana. Reali-
zei-a debaixo de grande ansiedade. Este é 
um mal que me acompanha desde crian-
ça. Na maioria das vezes não há nada que 
justifique tal sentimento. Mas este mal que 
reside em mim tem em sua estrutura pelo 
menos uma pedrinha positiva: não co-
nheço a liberdade que procede da ocio-
sidade. Mas isto não justifica a ansiedade, 
pois contraria a exortação bíblica que diz: 
“não andeis ansiosos de coisa alguma”. 
Com que armas podemos enfrentá-la? A 
primeira ferramenta a ser utilizada contra 
a ansiedade é a confiança em Deus, que 
tem poder e amor suficientes para aliviar 
todas as tribulações de nosso coração. E 
Ele pergunta: “Qual de vós, por ansioso 
que esteja, pode acrescentar um côvado 
ao curso da sua vida?” (Mateus 6:27). Essa 
pergunta nos mostra que além de prejudi-
cial à saúde e ao bem-estar, a ansiedade 
é também inútil. Através dessa pergunta o 
bondoso Mestre nos mostra que por mais 
preocupados que vivamos, por mais pro-
funda, contínua e intensa que seja nossa 
ansiedade, não podemos acrescentar 
um só momento em nossa passagem 
pela terra, “não pode acrescentar um 
côvado ao curso de nossa vida”, ou seja, 
por mais ansioso que eu viva, não posso 
encompridar a minha vida nem por um 
segundo sequer. Usando a confiança em 
Deus como arma para combater as preo-
cupações, saberemos seguir os conselhos 
da Palavra que nos manda lançar sobre 
Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que 

ele cuida de nós (1 Pedro 5:7). Vivendo em 
tal confiança, nosso amoroso Pai aliviará 
o peso de nossos fardos, fazendo com 
que os nossos dias sejam mais radiosos. 
Da sagrada e santa boca do Senhor Jesus 
Cristo procede o seguinte remédio contra 
a ansiedade: “Não vos inquieteis com o 
dia de amanhã, pois o amanhã trará os 
seus cuidados; basta ao dia o seu próprio 
mal.” (Mateus 6:34). A preocupação se 
baseia na falsa ideia de que podemos 
pegar o fardo de amanhã e carregá-lo 
hoje. Por mais forte que seja o indivíduo, 
se tentar, tropeçará. O que o sábio Mestre 
nos diz em Mateus 6:34 é: “viva um dia de 
cada vez e você poupará energias que 
serão muito úteis amanhã”. O tordo é uma 
ave nativa da Ásia e da Europa. Elizabeth 
Cheney falou sobre ele e o pardal em sá-
bias palavras: “Disse o tordo para o pardal: 
‘Eu realmente gostaria de saber por que 
esses ansiosos seres humanos correm e se 
preocupam tanto!’ Disse o pardal para o 
tordo: ‘Amigo, acho que deve ser porque 
eles não têm um Pai celestial, como aque-
le que cuida de você de mim.’” (Citada 
por Lloyd M. Perry & Charles Sell, pregando 
sobre os problemas da vida, página 147). 
Relógio e Calendário são dois instrumentos 
de grande utilidade, mas precisam ser 
mantidos sob controle, pois têm o poder 
de nos manter inquietos e cansados. Que 
o Espírito Santo nos ajude a lançar sobre 
o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, 
na certeza de que Ele cuida de nós. Com 
amor,

Reverendo José Loures
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estabelecimento e conforto 

da Igreja contra a corrupção 

da carne e malícia de Satanás e do 

mundo, foi igualmente servido fazê-la 

escrever toda. Isto torna indispensável a 

Escritura Sagrada, tendo cessado aque-

les antigos modos de revelar Deus a sua 

vontade ao seu povo. Salmo 19:1-4; 

Romanos 1:32; 2:1; 1:19-20 e 2:14-15; 

1 Coríntios 1:21 e 2:13-14; Hebreus 1:1-

2; Lucas 1:3-4; Romanos 15:4; Mateus 

4:4,7,10; Isaías 8:20; 1 Timóteo 3:15; 2 

Pedro 1:19.

II. Sob o nome de Escritura Sagrada, 

ou Palavra de Deus escrita, incluem-se 

agora todos os livros do Velho e do Novo 

Testamento.

I I I. Os l ivros geralmente chamados 

Apócrifos, não sendo de inspiração 

divina, não fazem parte do cânon da 

Escritura; não são, portanto, de au-

toridade na Igreja de Deus, nem de 

modo algum podem ser aprovados 

ou empregados senão como escritos 

humanos. Lucas 24:27,44; Romanos 

3:2; 2 Pedro 1:21.

IV. A autoridade da Escritura Sagrada, 

razão pela qual deve ser crida e obede-

cida, não depende do testemunho de 

qualquer homem ou igreja, mas depen-

de somente de Deus (a mesma verdade) 

que é o seu autor; tem, portanto, de ser 

recebida, porque é a palavra de Deus. 

2 Timóteo 3:16; 1 João 5:9; 1 Tessaloni-

censes 2:13.

CuLtOS De OrAÇÃO e eStuDO bÍbLICO

Amada igreja, não deixe de compa-

recer aos cultos de doutrina e reunião de 

oração que acontecem todas as terças e 

sextas-feiras, respectivamente. Os cultos de 

oração em novembro estão sob a respon-

sabilidade da Secretaria de Sociabilidade.

OFertAS eSPeCIAIS

Conta para a arrecadação de do-

ações para novos projetos: Banco San-

tander, agência 3328, conta corrente 

13000174-8: “Ate aqui nos ajudou o Se-

nhor.” 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 de-

seja fazer parte do propósito de oração pe-

las 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.

• Hoje, 28 de outubro, a lição da ED esta-

rá a cargo da SAF, que abordará o tema 

envelhecimento.

• Em nossas orações, lembremos da saú-

de do reverendo Nef Tali.

• Dia 11 de novembro, às t na Igreja Na-

cional, culto de aniversário das SAFs.



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: SAN MArINO

Localização Sul da Europa

Capital San Marino

Extensão territorial 60 km2

Idioma Italiano

População total 31.781 habitantes

PIB 1.565 milhões de US$

Moeda Euro

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

Paulo Henrique Lustosa (61) 99194 7590

Roberto Vieira (61) 98180-7750

DIÁCONOS

Élson Amâncio dos Reis (61) 3351 2464

Francisco Carlos Alexandre (61) 99239 8734

Francisco Oliveira Lopes (61) 98597 2117

Josué Nascimento (61) 99258 7876

Marcel Carneiro (61) 3563 4597

Miguel Soares (auxiliar) (61) 3356 1768

Paulo Rodrigues Pereira (61) 3352 7649

Paulo Vicente de Barros (61) 99635 0539

Samuel Augusto Lins (61) 3336 6803

Wallace R. de Cerqueira (61) 98356 5808

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).

VI Edificação

1. Leitura do texto.

2. Oração preparatória.

3. Mensagem - pastor José Loures.

4. Hino (a sugerir).

VII Poslúdio / Encerramento. 

1 .  O r a ç ã o  /  b ê n ç ã o 

– reverendo Geomário.

2. Amém tríplice.

CONFISSÃO De FÉ De WeStMINSter

CAPÍtuLO I - DA eSCrIturA SAGrADA

I. Ainda que a luz da natureza e as obras 

da criação e da providência de tal modo 

manifestem a bondade, a sabedoria e o 

poder de Deus, que os homens ficam ines-

cusáveis, contudo não são suficientes para 

dar aquele conhecimento de Deus e da 

sua vontade necessário para a salvação; 

por isso foi o Senhor servido, em diversos 

tempos e diferentes modos, revelar-se e 

declarar à sua Igreja aquela sua vontade; 

e depois, para melhor preservação e pro-

pagação da verdade, para o mais seguro 

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. Salmo 100.

2. Oração.

3. Hino (a sugerir).

II Pastorais

1. Saudação aos visitantes.

2. Avisos.

3. Oração de intercessão.

III Dízimos e Ofertas

1. 1 Crônicas 29:14.

2. Hino (a sugerir).

3. 1 Crônicas 29:11.

4. Oração de gratidão.

IV Contrição

1. Provérbios 28:13.

2. Oração de confissão.

3. Hino (a sugerir).

V Adoração

1. Banda Ônix.


