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O CArÁter PAVOrOsO DO PeCADO
“Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz o pecado; e o pecado, uma vez 

consumado, gera a morte.” Tiago 1:15

É verdade que o pecado causa pavor? 
Embora muita gente não perceba, o pecado é 
realmente horrorizador. No presente texto o pe-
cado é representado por uma fêmea grávida, 
e o feto até parece algo sem importância, a 
cobiça, ou seja, o cultivo de maus pensamen-
tos. Mas o problema é que as células desse 
feto se multiplicam em vertiginosa velocidade 
e na sequência a cobiça dá à luz ao monstro 
causador da morte. Para entendermos melhor 
a hediondez do pecado é preciso observá-lo 
com os olhos de Deus. Vamos primeiro ao livro 
de Gênesis. Em 2:2 encontramos o Senhor Deus 
descansando da “obra que tinha feito” . No ca-
pítulo 3 temos a descrição do primeiro pecado. 
E em 3:21 vemos que o pecado interrompeu o 
descanso do Criador, que trabalhou confeccio-
nando “vestimenta de peles para Adão e sua 
mulher e os vestiu”. No Livro do profeta Isaías 
43:24 lemos as seguintes palavras do Senhor: 
“vocês me cansaram com os seus pecados 
e me aborreceram com as suas maldades” 
(NTLH). Agora, pensemos nos olhos e no coração 
de Deus ao contemplar o Seu eterno Filho sendo 
julgado da maneira mais fraudulenta que se 
pode imaginar, e em seguida, sendo assassina-
do da forma mais cruel e brutal que o homem 
já conseguiu inventar, a morte por crucificação. 
Creio que estas rápidas considerações são sufi-
cientes para compreendermos que o pecado, 
tão estimado pela carne, é realmente algo que 
apavora, pois gera a morte. O pecado deve 
ser tratado como pecado, deve ser combatido 

com todas as nossas forças e de joelhos diante 
de Deus. Citei o profeta Isaías no capítulo 43 
de seu livro. E neste capítulo encontramos uma 
das muitas descrições da misericórdia de Deus, 
que após falar sobre a canseira causada a Ele 
por nossos pecados, diz: “Eu, eu mesmo, sou o 
que apago as tuas transgressões por amor de 
mim e dos teus pecados não me lembro”. O 
pecado verdadeiramente gera a morte como 
lemos em Tiago. O apóstolo Paulo aos Roma-
nos diz a mesma verdade em outras palavras 
como seguem: “Porque o salário do pecado 
é a morte.” (6:23). E na segunda parte deste 
versículo ele diz misericordiosamente: “O dom 
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 
nosso Senhor.” Em outro texto, ao considerar o 
poder do pecado sobre a natureza humana, o 
apóstolo inspiradamente exclama e interroga: 
“Desventurado homem que sou! Quem me 
livrará do corpo desta morte?” (Romanos 7:24). 
Em seguida, nos apresenta uma resposta que 
emite inconfundíveis raios de luz, resposta ma-
ravilhosa, brilhante e esplêndida; ei-la: “Graças 
a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, 
pois, já nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus.” (Romanos 7:25 e 8:1). “O 
pecado, uma vez consumado, gera a morte”, 
diz o texto de hoje, mas para aqueles que tem 
Jesus como Senhor, a morte perdeu o poder 
de matar. “Tragada foi a morte pela vitória.” (1 
Coríntios 15:54), quer dizer, a morte foi destruída 
na ressurreição de Cristo. Com amor,
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sacramento e tem sido a causa de 
muitas superstições e até de crassa 

idolatria. Atos 3:21; 1 Coríntios 11:24-26; Lucas 
24:6,39.
VII. Os que comungam dignamente, partici-
pando exteriormente dos elementos visíveis 
deste sacramento, também recebem intima-
mente, pela fé, a Cristo Crucificado e todos os 
benefícios da sua morte, e nele se alimentam, 
não carnal ou corporalmente, mas real, verda-
deira e espiritualmente, não estando o corpo e 
o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente, 
nos elementos pão e vinho, nem com eles ou 
sob eles, mas espiritual e realmente presentes à 
fé dos crentes nessa ordenança, como estão os 
próprios elementos aos seus sentidos corporais. 
1 Coríntios 11:28 e 10:16.
VIII. Ainda que os ignorantes e os ímpios rece-
bam os elementos visíveis deste sacramento, 
não recebem a coisa por eles significada, mas, 
pela sua indigna participação, tornam-se réus 
do corpo e do sangue do Senhor para a sua 
própria condenação; portanto eles como são 
indignos de gozar comunhão com o Senhor, 
são também indignos da sua mesa, e não 
podem, sem grande pecado contra Cristo, 
participar destes santos mistérios nem a eles 
ser admitidos, enquanto permanecerem nesse 
estado. 1 Coríntios 11:27,29 e 10:21; 2 Coríntios 
6:14-16; 1 Coríntios 5:6-7,13; 2 Tessalonicenses 
3:6 e 14-15; Mateus 7:6.

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 diferen-
ça entre honrado e desonrado, e pratica 
um pouco de virtude e disciplina exterior. 
Mas o homem está tão distante de chegar 
ao conhecimento salvífico de Deus e à 
verdadeira conversão por meio desta luz 
natural que ele não a usa apropriadamente 
nem mesmo em assuntos cotidianos. An-
tes, 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 compa-
recer 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 responsa-
bilidade do Ministério de Evangelização 
e Missões.

OFertAs esPeCIAIs

Conta para a arrecadação de doa-
ções para novos projetos: Banco San-
tander,  agência 3328, conta corrente 
13000174-8: “Ate aqui nos ajudou o Se-
nhor.” 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: ALeMANHA

Localização Oeste da Europa

Capital Berlim

Extensão territorial 357.022 km2

Idioma Alemão

População total 82.293.457 habitantes

PIB 3.693.204 milhões de US$

Moeda Euro

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
IV. A missa ou recepção do sacramento por um 
só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como 
a negação do cálice ao povo, a adoração dos 
elementos, a elevação ou procissão deles para 
serem adorados e a sua conservação para 
qualquer uso religioso, são coisas contrárias à 
natureza deste sacramento e à instituição de 
Cristo. 1 Timóteo 1:3-4; 1 Coríntios 11:25-29; 
Mateus 15:9.
V. Os elementos exteriores deste sacramento, 
devidamente consagrados aos usos ordenados 
por Cristo, têm tal relação com Cristo Crucifica-
do, que verdadeira, mas só sacramentalmente, 
são às vezes chamados pelos nomes das coisas 
que representam, a saber, o corpo e o sangue 
de Cristo; porém em substância e natureza 
conservam-se verdadeira e somente pão e 
vinho, como eram antes. Mateus 26:26-28; 1 
Coríntios 11:26-28.
VI. A doutrina geralmente chamada transubs-
tanciação, que ensina a mudança da substân-
cia do pão e do vinho na substância do corpo e 
do sangue de Cristo, mediante a consagração 
de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é 
contrária, não só às Escrituras, mas também ao 
senso comum e à razão, destrói a natureza do 

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 299 – Renovação.

2. Oração

3. Leitura bíblica - Neemias 2:11-20.

II – Pastorais

1. Saudação aos visitantes.

2.  Avisos.

3. Oração de intercessão.

III – Dízimos e ofertas

1. Leitura bíblica - Gêneses 14:18-20.

2. Hino nº 55 – Alegria e Gratidão.

3. Oração de gratidão pelos dízimos e 

ofertas.

IV – Contrição

1. Hino nº 75 – Arrependimento e Súplica.

2. Oração de contrição.

V – Adoração

1. Oportunidade para a equipe de louvor.

VI – Edificação

1. Leitura bíblica.

2. Oração preparatória.

3. Mensagem.

4. Hino a critério do pastor pregador.

VII – Poslúdio / Encerramento

1. Oração / bênção.

2. Amém tríplice.


