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8 De DezeMbrO – SeGUNDO DOMINGO – DIA DA bÍbLIA
A PerSeVerANTe PrÁTICA DA PALAVrA De DeUS

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.”
Salmo 119:105

Um dos nomes pelos quais o profe-
ta Isaías nos apresenta o Salvador é: 
“Maravilhoso Conselheiro” (Isaías 9:6). E 
como Maravilhoso Conselheiro Ele nos 
guia por conselhos infalíveis que são 
encontrados na Palavra escrita, e na 
sequência nos receberá na glória, pois 
a Palavra ilumina o caminhar daqueles 
que andam nas pisadas da fé. O que 
significa andar nas pisadas da fé? O 
caminhar nas pisadas da fé significa 
ouvir e obedecer a Palavra de Deus. 
Mas trata-se de um ouvir e obedecer 
em perseverança, conforme a própria 
Palavra o afirma: “Porém, a pessoa que 
observa atentamente a lei perfeita, 
a lei da liberdade, e nela persevera, 
não sendo ouvinte negligente, mas 
praticante zeloso, será muito feliz em 
tudo o que empreender.” (Tiago 1:25, 
KJV). Um exemplo muito bem-sucedido 
encontramos na vida de Josué, fre-
quentemente citado por pregadores 
e escritores evangélicos. No capítulo 
primeiro do seu livro ouvimos Deus 
falando-lhe: “Tão somente sê forte e 
mui corajoso para teres o cuidado de 
fazer segundo toda a lei que meu servo 
Moisés te ordenou; dela não te desvies, 

nem para a direita nem para a esquer-
da, para que sejas bem-sucedido por 
onde quer que andares. Não cesses 
de falar deste Livro da Lei; antes, me-
dita nele dia e noite, para que tenhas 
cuidado de fazer segundo tudo quanto 
nele está escrito; então, farás prosperar 
o teu caminho e serás bem-sucedido.” 
(Josué 1:7-8). Cerca de vinte e cinco 
anos depois, estando Josué com cerca 
de cento e dez anos (24:29), ouvimos 
ele dizer em palavras e exemplo aos 
seus liderados: “Se vos parece mal 
servir ao Senhor, escolhei, hoje, a quem 
sirvais.” (Josué 24:15). Porém, “eu e a 
minha casa serviremos ao Senhor” (Jo-
sué 24:15). Um maravilhoso e autêntico 
exemplo de fidelidade e perseverança 
inabaláveis. Para Josué, a Palavra foi de 
fato lâmpada para seus pés e luz para 
os seus caminhos. Meu propósito com 
essa pastoral é estimular você à leitura, 
estudo, meditação e perseverante prá-
tica da Palavra de Deus, “porque esta 
palavra não é para você coisa vã, pelo 
contrário, é a sua vida.” (Deuteronômio 
32:47). O verdadeiro sucesso depende 
de ouvir e praticá-la. Com amor,
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ministro do Evangelho, legal-
mente ordenado, deve batizar 

o candidato em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. Atos 10-47 e 8:36-
38; Mateus 28:19.
III. Não é necessário imergir na água 
o candidato, mas o batismo é devi-
damente administrado por efusão ou 
aspersão. Atos 2:41, 10:46-47 e 16:33; 
1 Coríntios 10:2.
IV. Não só os que professam a sua fé 
em Cristo e obediência a Ele, mas os 
filhos de pais crentes (embora só um 
deles o seja) devem ser batizados. Atos 
9:18; Gênesis 17:7,9; Gálatas 3:9,14; 
Romanos 4:11-12; Atos 2:38-39.
V. Posto que seja grande pecado des-
prezar ou negligenciar esta ordenança, 
contudo, a graça e a salvação não se 
acham tão inseparavelmente ligadas 
com ela, que sem ela ninguém possa 
ser regenerado e salvo os que sejam in-
dubitavelmente regenerados todos os 
que são batizados. Lucas 7:30; Êxodo 
4:24-26; Deuteronômio 28:9; Romanos 
4:11; Atos 8:13,23.
VI. A eficácia do batismo não se 
limita ao momento em que é admi-
nistrado; contudo, pelo devido uso 
desta ordenança, a graça prome-
tida é não somente oferecida, mas 
realmente manifestada e conferida 
pelo Espírito Santo àqueles a quem 
ele pertence, adultos ou crianças, 
segundo o conselho da vontade de 
Deus, em seu tempo apropriado. 
João 3:5,8; Gálatas 3:27; Efésios 
5:25-26.
VII. O sacramento do batismo deve 
ser administrado uma só vez a uma 
mesma pessoa. Tito 3:5.

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 con-
versão a Deus e o modo dela
4. É verdade que há no homem 
depois da queda um resto de luz na-
tural. 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 ho-
mem está tão distante de chegar ao 
conhecimento salvífico de Deus e à 
verdadeira conversão por meio desta 
luz natural que ele não a usa apropria-
damente 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 
doações para novos projetos: Banco 
Santander, agência 3328, conta cor-
rente 13000174-8: “Ate aqui nos ajudou 
o Senhor.” 1 Samuel 7:12.



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: AzerbAIJÃO

Localização Oriente Médio

Capital Baku

Extensão territorial 86.600 km2

Idioma Azerbaijano

População total 9.923.914 habitantes

PIB (US$) 40.749 milhões

Moeda Manat

Fonte IBGE Países paises.ibge.gov.br

DOMINGO, 8 De DezeMbrO De 2019 3a IPT DOMINGO, 8 De DezeMbrO De 20193a IPT

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.

3. Mensagem.
4. Hino a critério do pastor pregador.

VII – Poslúdio / encerramento
1. Oração e bênção.
2. Amém tríplice.

CONFISSÃO De FÉ De WeSTMINSTer

Capítulo XXVIII
Do Batismo
I. O batismo é um sacramento do 
Novo Testamento, instituído por Jesus 
Cristo, não só para solenemente ad-
mitir na Igreja a pessoa batizada, mas 
também para servir-lhe de sinal e selo 
do pacto da graça, de sua união com 
Cristo, da regeneração, da remissão 
dos pecados e também da sua con-
sagração a Deus por Jesus Cristo a fim 
de andar em novidade de vida. Este 
sacramento, segundo a ordenação de 
Cristo, há de continuar em sua Igreja 
até ao fim do mundo. Mateus 28:19; 1 
Coríntios 12:13; Romanos 4:11; Colos-
senses 2:11-12; Gálatas 3:27; Tito 3:5; 
Marcos 1:4; Atos 2:38; Romanos 6:3-4; 
Mateus 28:19-20.
II. O elemento exterior usado neste 
sacramento é água com a qual um 

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 nº 372 – “O crente e a Bíblia”.
2. Oração.
3. Leitura bíblica - Salmo 119:105-
119 (leitura alternada).

II – Pastorais
1. Apresentação e saudação aos 
visitantes.
2. Avisos.
3. Oração de intercessão.

III – Dízimos e ofertas
1. Leitura bíblica - Salmo 34:1-9 (lei-
tura alternada).
2. Hino nº 55 – “Alegria e Gratidão”.
3. Oração de gratidão pelos dízimos 
e ofertas.

IV – Contrição
1. Hino nº 74 – “Sinceridade”.
2. Oração de contrição.

V – Adoração
1. Oportunidade para a equipe de 
louvor.
2. Oportunidade para o Coral da 
1ª IPT.

VI – Edificação
1. Leitura bíblica pelo pregador.
2. Oração preparatória – pelo 
pregador.


