
Nº 40/2019
DOMINGO, 3 De NOveMbrO De 2019

OrGANIZADA eM 17 De NOveMbrO De 1966
ANO LII

“DA MOrTe PArA A vIDA”
“Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que 

me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.”
João 5:24

Ontem, 2 de novembro, a Igreja Ca-
tólica Romana comemorou o dia de 
“Finados”. Da página do Google extraio o 
seguinte texto: “É muito importante para a 
Igreja Católica, que afirma que no dia de 
Finados os vivos devem interceder pelas 
almas que estão no purgatório, esperando 
a purificação para entrarem no Céu. O 
protestantismo não acredita na existên-
cia do purgatório e não cultiva o hábito 
de orar por pessoas que já faleceram, e 
por esse motivo não celebra esta data.” 
O ensino do catolicismo é no sentido de 
que no dia de Finados aqueles que estão 
vivos “devem interceder pelas almas que 
estão no purgatório”. O que diz a Bíblia? 
Primeiro: a Bíblia ensina que é totalmente 
impossível alterar o destino de quem já se 
foi. Isso está claro no Evangelho Segundo 
Lucas, 16:19-31, texto que fala sobre “O 
rico e o mendigo”. O primeiro, após a 
morte, foi lançado no inferno, achando-se 
em tormento. O segundo foi “levado pelos 
anjos para o seio de Abraão” (versículo 
22-23). No lugar de tormentos o ex-rico fez 
uma oração pedindo a presença do ex-
-mendigo para confortá-lo. A resposta foi: 
“há um grande abismo entre nós, de modo 
que se alguém quiser passar daqui para 

lá não pode; nem os de lá passar para 
o lado de cá” (versículo 26). Segundo, a 
Bíblia não fala absolutamente nada sobre 
a existência de purgatório. Ela fala de céu e 
inferno, e um ou outro será o destino eterno 
e imediato após a morte. Pense no ladrão 
da cruz! Jesus não falou de purgatório, nem 
de missas, nem de rezas, nem tão pouco 
de velas. O que Ele disse ao moribundo 
foi: “Em verdade lhe digo que hoje você 
estará comigo no paraíso.” (Lucas 23:43). 
Para purgar pecados Deus providenciou 
um único meio: o sangue de Cristo, “o 
que disso passar vem do maligno” (Mateus 
5:37). É a ação da misericórdia de Deus 
que, agindo através do precioso sangue de 
Cristo, nos purifica dos nossos pecados. “Se, 
porém, andarmos na luz, como ele está 
na luz, mantemos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos 
purifica de todo pecado. Pois, para com 
as suas iniquidades, usarei de misericórdia 
e dos seus pecados jamais me lembrarei.” 
(1 João 1:7 e Hebreus 8:12). É a ação da 
misericórdia, e não sofrimentos em supos-
to purgatório. Aqueles que dormiram em 
Cristo passaram “da morte para a vida”. 
Com amor,

Reverendo José Loures
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e pelo seu Espírito, os torna efi-
cazes para esse fim, segundo a 

sua promessa. Efésios 4:11-13; Isaías 59:21; 
Mateus 28:19-20.
IV. Esta Igreja Católica tem sido ora mais, 
ora menos visível. As igrejas particulares, 
que são membros dela, são mais ou me-
nos puras conforme neles é, com mais ou 
menos pureza, ensinado e abraçado o 
Evangelho, administradas as ordenanças e 
celebrado o culto público. Romanos 11:3-
4; Atos 2:41-42; 1 Coríntios 5:6-7.
V. As igrejas mais puras debaixo do céu 
estão sujeitas à mistura e ao erro; algumas 
têm degenerado ao ponto de não serem 
mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de 
Satanás; não obstante, haverá sempre so-
bre a terra uma igreja para adorar a Deus 
segundo a vontade dele mesmo. 1 Coríntios 
1:2 e 13:12; Mateus 13:24-30,47; Romanos 
11.20-22; Apocalipse 2:9; Mateus 16:18.
VI. Não há outro Cabeça da Igreja senão 
o Senhor Jesus Cristo; em sentido algum 
pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, 
mas ele é aquele anticristo, aquele homem 
do pecado e filho da perdição que se 
exalta na Igreja contra Cristo e contra tudo 
o que se chama Deus. Colossenses 1:18; 
Efésios 1:22; Mateus 23:8-10; 1 Pedro 5:2-4; 
2 Tessalonicenses 2:3-4.

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 de-
pois 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 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. 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 compa-
recer aos cultos de doutrina e reunião de 
oração que acontecem todas as terças e 
sextas-feiras, respectivamente.

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

• Dia 9 de novembro, das 15h às 17h, 
a Sinodal das SAFs realizará um culto em 
nossa igreja, comemorando os 135 anos 
de SAF no Brasil.
• No dia 10 de novembro almoço aqui na 
igreja em comemoração do aniversário. 
Aos participantes dois pedidos: colabore 
com R$ 10,00 e dê o seu nome junto com 
o dos seus participantes até o dia 3 de 
novembro.



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: ArMÊNIA

Localização Oriente Médio

Capital Ierevan

Extensão territorial 29.743 km2

Idioma Armênio

População total 2.934.152 habitantes

PIB 11.537 milhões de US$

Moeda Dram

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 (61) 99593 3784

João Victor B. de Sousa (61) 99595 3780

Josué Nascimento (61) 99258 7876

Maurício A. V. de Deus (61) 99974 4425

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 XXV
Da Igreja
I. A Igreja Católica ou Universal, que é in-
visível, consta do número total dos eleitos 
que já foram, dos que agora são e dos 
que ainda serão reunidos em um só corpo 
sob Cristo, seu cabeça; ela é a esposa, o 
corpo, a plenitude daquele que cumpre 
tudo em todas as coisas. Efésios 1:10,22-
23; Colossenses 1:18.
II. A Igreja Visível, que também é católica 
ou universal sob o Evangelho (não sendo 
restrita a uma nação, como antes sob 
a Lei) consta de todos aqueles que pelo 
mundo inteiro professam a verdadeira 
religião, juntamente com seus filhos; é o 
Reino do Senhor Jesus, a casa e família 
de Deus, fora da qual não há possibilida-
de ordinária de salvação. 1 Coríntios 1:2 e 
12:12-13; Salmo 2:8; 1 Coríntios 7:14; Atos 
2:39; Gênesis 17:7; Romanos 9:16; Mateus 
13:3; Colossenses 1:13; Efésios 2:19 e 3:15; 
Mateus 10:32-33; Atos 2:47.
III. A esta Igreja Católica Visível Cristo deu 
o ministério, os oráculos e as ordenanças 
de Deus, para congregamento e aperfei-
çoamento dos santos nesta vida, até o fim 
do mundo, e pela sua própria presença 

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.
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.
3. Oração de gratidão pelos dízimos e 
ofertas.

IV – Contrição
1. Hino.
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.

VII – Poslúdio / Encerramento
1. Oração / bênção.
2. Amém tríplice.


