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SerVIÇO aO SeNHOr
“A advertência fora feita: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.”

Lucas 10:2

Em uma advertência, o Senhor 
Jesus fala aos seus seguidores que o 
Reino de Deus é extenso e que não 
há possibilidade de ter apenas aquela 
quantidade pequena de discípulos 
(Lucas 10:1) fazerem o serviço da 
seara. O Mestre compara o Reino de 
Deus com uma seara em que há a 
necessidade de muitos trabalhadores. 
Assim, na dependência de mão de 
obra qualificada, é necessário que 
os que já trabalham na seara depen-
dam de Deus e em oração roguem 
a Ele para mandar trabalhadores! A 
tensão no Reino de Deus por falta 
de trabalhadores é resolvida quando 
confiamos em Deus para suprir toda a 
necessidade do campo local. É Deus 
quem chama, separa e qualifica os 
trabalhadores para trabalhar na sea-
ra dele. Logo, a responsabilidade da 
Igreja é trabalhar e rogar para que 
Deus convoque mais trabalhadores. 
Como pastor, tenho a convicção de 
que a Igreja local tem sido agraciada 
com os talentos dado pelo seu Espírito 
para que possa realizar o trabalho na 
sua seara. Particularmente tenho ora-

do para que Deus possa iluminar os 
olhos do coração da sua Igreja para 
entender a sua identidade e exercer a 
sua vocação que fora chamada. Sim, 
tenho orado para cada cristão dessa 
igreja local para que Deus esclareça 
o que ele já prometera em sua Pala-
vra. Tenho orado para que na pureza 
da sua Palavra, Deus possa nos fazer 
perseverantes e longanimos diante 
das provações com alegria, trazendo 
a consciência a nós de quem nós 
somos e de quem Ele é. Sim Igreja, 
tenho orado para que o bom Deus 
nos faça trabalhadores de sua Seara 
em nossos lares, nos nossos serviços, 
em nossos pensamentos, nos nossos 
conflitos, em nossas responsabilidades 
como membros da Igreja local, como 
cidadãos em nossa comunidade. 
Amado(a) irmão(ã) em Cristo, tenho 
orado para que o nosso Deus lhes 
traga a iluminação por meio de sua 
Palavra e lhe mostre como você é um 
bem-aventurado em tudo, conceden-
do a alegria da salvação e disposição 
no trabalho de sua seara.

Reverendo Weber R. Milhomens
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teros das igrejas particulares, 

criar assembleias e reunir-

-se nelas quantas vezes julgarem útil 

para o bem da Igreja. Atos 15:2,4,6 e 

20:17,28; Apocalipse 2:1-6.

Seção 2 Aos sínodos e concílios 

compete decidir ministerialmente 

controvérsias quanto à fé e casos 

de consciência, determinar regras e 

disposições para a melhor direção do 

culto público de Deus e governo da 

sua Igreja, receber queixas em caso 

de má administração e autoritativa-

mente decidí-las. Os seus decretos e 

decisões, sendo consoantes com a 

Palavra de Deus, devem ser recebidos 

com reverência e submissão, não só 

pelo seu acordo com a Palavra, mas 

também pela autoridade com que 

são feitos, visto que essa autoridade é 

uma ordenação de Deus, designada 

para isso em sua palavra. Atos 16:4 e 

15:19,24,27-31; Mateus 18:17,20.

Seção 3 Todos os sínodos e concílios, 

desde os tempos dos apóstolos, quer 

gerais quer particulares, podem errar, e 

muitos têm errado; eles, portanto, não 

devem constituir regra de fé e prática, 

mas podem ser usados como auxílio 

em uma e outra coisa. Atos 17.11; 1 

Coríntios 2:5; 2 Coríntios 1:24.

Seção 4 Os sínodos e concílios não 

devem discutir, nem determinar coisa 

alguma que não seja eclesiástica; não 

devem imiscuir-se nos negócios civis do 

Estado, a não ser por humilde petição 

em casos extraordinários ou por con-

selhos em satisfação de consciência, 

se o magistrado civil os convidar a 

fazê-lo. Lucas 12:13,14; João 18:36; 

Mateus 22:21.

CULTOS De OraÇÃO e eSTUDO 

BÍBLICO

Amada igreja, não deixe de com-

parecer aos cultos de doutrina e 

reunião de oração que aconte-

cem 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: BÉLGICa

Localização Oeste da Europa

Capital Bruxelas

Extensão territorial 30.528 km2

Idioma Francês, alemão e holandês

População total 11.498.519 habitantes

PIB (US$) 494.764 milhões

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 (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.

VI – Edificação

1. Leitura bíblica pelo pregador.

2.  Oração preparató r ia  pe lo 

pregador.

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 XXXI

Dos Sínodos e dos Concílios

Seção 1 Para melhor governo e maior 

edificação da Igreja, deverá haver as 

assembleias comumente chamadas 

sínodos ou concílios. Em virtude do seu 

cargo e do poder que Cristo lhes deu 

para edificação e não para destruição, 

pertence aos pastores e outros presbí-

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. Apresentação e 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.


