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LOGrO esPIrItUAL
“Não é mentira aquilo em que confio?”

Isaías 44:20

Ao considerarmos os escândalos de corrup-
ção que devastaram a Petrobras, Correios e o 
BNDS, concluímos que somos vítimas do maior 
roubo da história do nosso país, e pode ser tam-
bém o maior da história do nosso planeta, e o 
tempo confirmará. Isso me faz pensar no infeli-
císsimo decreto 6.802, de 30 de junho de 1980, 
que afirma: “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço 
saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º É declarado 
feriado nacional o dia 12 de outubro, para culto 
público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil”. Claríssima transgressão do 
2º mandamento da Lei de Deus. A “Catedral 
Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida” recebe milhões e 
milhões de visitantes todos os anos. Trata-se 
de um templo católico romano, superado em 
tamanho apenas pela “Basílica de São Pedro”, 
no Vaticano. O decreto citado declara que “a 
Senhora Aparecida” é a “Padroeira do Brasil”. 
Ao considerarmos os grandes e impressionantes 
males causados pela corrupção em nosso país, 
afirmamos que já passou da hora dos milhões 
de católicos romanos que aqui vivem colocar o 
pé direito sobre a “Basílica Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida” e o esquerdo sobre 
o decreto número 6.802 e unirem suas vozes 
ao profeta Isaías perguntando: “Não é men-
tira aquilo em que confio?” Da Bíblia Sagrada 
traduzida pelo Centro Bíblico Católico, Editora 
Ave Maria, extraio o seguinte comentário sobre 
a fé da igreja nas divinas Escrituras, Dogma 
21: a igreja “sempre as teve, como suprema 

regra de sua fé, porque, inspiradas por Deus e 
consignadas por escrito uma vez para sempre, 
comunicam imutavelmente a palavra do pró-
prio Deus e fazem ressoar através das palavras 
dos profetas apóstolos a voz do Espírito Santo. 
É necessário, portanto que toda pregação 
eclesiástica, como a própria religião cristã, seja 
alimentada e orientada pela Sagrada Escritura. 
Nos Livros Santos, com efeito, o Pai que está nos 
céus vem carinhosamente ao encontro de seus 
filhos e com eles fala. E é tão grande a força 
poderosa que se encerra na palavra de Deus, 
que ela constitui sustentáculo vigoroso para a 
igreja, firmeza na fé para seus filhos, alimento 
da alma, perene e pura fonte de vida espiritual” 
(Página VI). No Dogma 24 afirma-se que “A Sa-
grada Teologia tem por base, como seu perene 
fundamento, a palavra escrita de Deus” (Página 
VII). E qualquer leitor ativo e honesto, que ler o 
capítulo 44 de Isaías, na tradução do Centro 
Bíblico Católico, chegará à seguinte conclusão: 
a imagem fixada na “Catedral Basílica Santuário 
Nacional de Nossa Senhora” não passa de um 
logro. Ao acreditar em um logro espiritual, fica 
fácil para os enganados acreditarem também 
nas mentiras daqueles corruptos que se ves-
tem com roupas de filantropos, e enganam e 
destroem a nação. Como se o profeta Isaías 
estivesse entre nós e escrevendo para os bra-
sileiros, diz: “É um povo roubado e saqueado” 
(Isaías 42:22). Brasil, Brasil, Brasil! Acorda Brasil! 
Você tem confiado em uma mentira, em um 
logro espiritual! Com amor,

Reverendo José Loures
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ção de todo o louvor a Deus; assim 

o chamado sacrifício papal da missa 

é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de 

Cristo, o qual é a única propiciação por todos 

os pecados dos eleitos. Hebreus 9:22,25-26,28; 

Mateus 26:26-27; Lucas 22:19-20; Hebreus 7:23-

24,27 e 10:11-12,14,18.

III. Nesta ordenança o Senhor Jesus constituiu 

seus ministros para declarar ao povo a sua 

palavra de instituição, orar, abençoar os ele-

mentos, pão e vinho, e assim separá-los do 

comum para um uso sagrado, tomar e partir o 

pão, tomar o cálice dele participando também 

e dar ambos os elementos aos comungantes 

e tão somente aos que se acharem presentes 

na congregação. Marcos 14:22-24; Atos 20:7; 

1 Coríntios 11:20.

Os CÂNONes De DOrt

Para saber o que são “Os Cânones de Dort”, 

consulte a revista da escola dominical, lição 

3 página 8.

Capítulos 3 e 4

A corrupção do homem, a sua conversão a 

Deus e o modo dela

4. É verdade que há no homem depois da 

queda um resto de luz natural. Assim ele retém 

ainda alguma noção sobre Deus, sobre as 

coisas naturais e a diferença entre honrado e 

desonrado, e pratica um pouco de virtude e dis-

ciplina exterior. Mas o homem está tão distante 

de chegar ao conhecimento salvífico de Deus e 

à verdadeira conversão por meio desta luz na-

tural que ele não a usa apropriadamente nem 

mesmo em assuntos cotidianos. Antes, qualquer 

que seja esta luz, o homem totalmente a polui 

de maneiras diversas e a detém pela injustiça. 

Assim ele se faz indesculpável perante Deus.

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. Durante o mês de setembro, 

os cultos de oração das sextas-feiras estarão 

sob a responsabilidade do Ministério de Evan-

gelização 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

• Nos dias 21 e 22 de setembro, Conferência 

Missiontária, e o preletor será o reverendo 

Marcos Agripino, executivo da APMT (Associa-

ção Presbiteriana de Missões Transculturais). 

Em oração por esse marcante evento em 

nossa igreja.



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: ALbÂNIA

Localização Sul da Europa

Capital Tirana

Extensão territorial 28.748 km2

Idioma Albanês

População total 2.934.363 habitantes

PIB 13.039 milhões de US$

Moeda Lek

Fonte IBGE Países paises.ibge.gov.br
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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) 99815 4602

Jan Uilles (61) 99258 1056

Jorge Afonso de Souza (61) 98132 2267

Luis Fernandes (61) 99682 3093

Paulo Henrique Lustosa (61) 99194 7590

Roberto Vieira (61) 98180-7750

DIÁCONOs

Élson Amâncio dos Reis (61) 3351 2464

Francisco Ctarlos Alexandre (61) 99239 8734

Francisco Oliveira Lopes (61) 98597 2117

Gabriel de Miranda Veiga

João Victor B. de Sousa

Josué Nascimento (61) 99258 7876

Maurício A. V. de Deus

Miguel Soares (auxiliar) (61) 3356 1768

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
Ore agradecendo as muitas bênçãos rece-
bidas. Interceda pelos pastores, presbíteros, 
diáconos, diretorias das sociedades internas, 
professores da Escola Dominical, famílias, 
pelos fracos na fé. Ore pelos missionários. 
Ore pelos enfermos. Reformas do templo: 
ore pedindo a Deus os recursos necessários, 
sabedoria para administrá-los, e proteção 
para os trabalhadores.

CONFIssÃO De FÉ De WestMINster

Capítulo XXIX

Da Ceia do Senhor

I. Na noite em que foi traído, nosso Senhor 

Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e 

sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser 

observado em sua Igreja até ao Fim do mundo, 

a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício 

que em sua morte Ele fez de si mesmo; selar 

aos verdadeiros crentes os benefícios prove-

nientes. Desse sacrifício para o seu nutrimento 

espiritual e crescimento nele e a sua obrigação 

de cumprir todos os seus deveres para com Ele; 

e ser um vínculo e penhor da sua comunhão 

com Ele e de uns com os outros, como mem-

bros do seu corpo místico. 1 Coríntios 11:23-26, 

10:16-17,21 e 12:13.

II. Neste sacramento não se oferece Cristo a 

seu Pai, nem de modo algum se faz um sacri-

fício pela remissão dos pecados dos vivos ou 

dos mortos, mas se faz uma comemoração 

daquele único sacrifício que Ele fez de si mesmo 

na cruz, uma só vez, e por meio dele uma obla-

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

I – Prelúdio

1. Hino - a definir.

2. Oração

3. Leitura bíblica.

II – Pastorais

1. Saudação aos visitantes.

2. Avisos.

3. Oração de intercessão.

III – Dízimos e ofertas

1. Leitura bíblica.

2. Hino - a definir.

3. Oração de gratidão pelos dízimos e 

ofertas.

IV – Contrição

1. Hino - a definir.

2. Oração de contrição

V – Adoração

1. Oportunidade para a Banda Ônix.

VI – Edificação

1. Leitura bíblica.

2. Oração preparatória.

3. Mensagem.

4. Hino - a definir.

VII – Poslúdio / encerramento

1. Oração e bênção.

2. Amém tríplice.


