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5:23; Lucas 16:25-24.
Seção II No último dia, os
que estiverem vivos não morrerão,
mas serão mudados; todos os mortos
serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, posto que
com qualidades diferentes, e ficarão
reunidos às suas almas para sempre. 1
Tessalonicenses 4:17; 1 Coríntios 15:5152 e 15:42-44.
Seção III Os corpos dos injustos serão
pelo poder de Cristo ressuscitados para
a desonra, os corpos dos justos serão
pelo seu Espírito ressuscitados para a
honra e para serem semelhantes ao
próprio corpo glorioso dele. Atos 24:l5;
João 5:28-29; Filemom 3:21.
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.
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.
AGENDA
REVERENDO WEBER R. MILHOMENS
• Domingo Manhã: escola dominical;
noite: culto solene.
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• Segundo Família.
• Terça Manhã: família; tarde: visita;
noite: estudo bíblico.
• Quarta Manhã: família; tarde: visita;
noite: família.
• Quinta Manhã: família; tarde: aconselhamento – 3ª IPT; noite: família.
• Sexta Manhã: família: tarde: evangelismo; noite: reunião de oração.
• Sábado Atividades pastorais.
AVISOS
• O Reverendo Geomário e sua esposa Margarete se encontram em gozo
de férias, oremos pelo reverendo Geomário e por sua esposa.
• Estudo Bíblico: terça-feira daremos
continuidade ao estudo do Evangelho
de Lucas. Nessa terça veremos sobre o
testemunho do centurião (Lucas 23:4449). Esteja presente.
• Reunião de oração: todas as sextas-feiras temos reunião de oração, das
20h às 21h. Aproveite esse meio de
graça e venha orar conosco.
• Casais: em fevereiro voltaremos
com as atividades do Departamento de Casais. Convidamos todos os
casais da igreja a participarem. Logo
divulgaremos a agenda do Departamento. Orem pelo Departamento de
Casais.
• Discipulado: no dia 26 de janeiro
iniciaremos a Classe de Discipulado,
você que terminou a Classe de Catecúmenos e ainda não se matriculou,
procure a superintendência da Escola
Dominical.
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FAMÍLIA: HÁ GRAÇA PARA VOCÊS
“Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem;
em ti serão benditas todas as famílias da terra.”
Gênesis 12:3
Há meios de graça de Deus para
as famílias. O projeto inicial que Deus
criou continua intacto para o propósito que determinara. O pecado
bagunçou a estrutura e formação
da família. O Mandato Social fora
afetado pelo pecado. Todavia, onde
abundou o pecado, superabundou a
graça de Deus. Pela desobediência
de Adão e Eva todos os dias provamos o gosto amargo do pecado.
Seja por meio das notícias da TV, seja
na vivência diária em nossa própria
casa ou comunidade. Inimizades,
iras, contendas, homicídios, quebras
de alianças, etc, são coisas que têm
se manifestado em grande escala
desde que o pecado entrou no mundo. O pecado original trouxe morte às
famílias. Desde o pecado de Adão, o
percurso natural das famílias é nascer
mortas. Não havia esperança, pois
pela natureza adâmica todas as famílias da terra estão mortas em seus
delitos e pecados e são por natureza
filhos da ira. Todavia, Deus, sendo rico
em sua misericórdia, por causa do
seu grande amor com que nos amou,

e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com
Cristo. (Efésios 2:4,5). Em Cristo Jesus
há esperança para todas as famílias
da terra que invocarem o seu nome.
Todas famílias da terra que forem alcançadas pelo evangelho serão salvas. A Mensagem de Deus não finaliza
na morte das famílias com a entrada
do pecado. A Palavra de Deus nos
anuncia o derramamento da graça
de Deus às famílias. O evangelho
traz às famílias a esperança de que
o pecado que tanto lhes afetam tem
solução em Cristo Jesus. Em vez de
viver os frutos amargos do pecado. O
evangelho nos traz a esperança de
que podemos viver o fruto do Espírito
(Gálatas 5:22,23). Logo, em Cristo
Jesus, há esperança para a sua família. Se o pecado tem afetado a sua
casa trazendo-lhe gostos amargos,
a minha oração é que Deus abra os
olhos do seu coração e derrame da
sua graça sobre vós para que você
e sua família possa viver a redenção
que há em Cristo Jesus.
Reverendo Weber R. Milhomens
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CONTATO

ATENDIMENTO

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

Pastoral

PASTORES

Rev. José Loures Rosa

(61) 3563 4597
(61) 99863 7166

Rev. Weber R. Milhomens (61) 99520 4343
PRESBÍTEROS

14h às 17h

8h às 10h e 14h às 17h

Secretaria
Segunda a sexta

Rev. Geomário M. Carneiro

ORDEM DO CULTO

Terça, quarta e sexta-feira
Quinta-feira

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

Edenir Silva Costa

(61) 99905 2595

Gilberto Nascimento

(61) 99815 4602

Jan Uilles

(61) 99258 1056

Cultos domingo escola dominical 9h; culto
solene 19h; terça culto de oração 19h30;
quinta estudo bíblico 19h30

Jorge Afonso de Souza

(61) 98132 2267

INSTITUTO PRESBITERIANO SIMONTON

Luis Fernandes

(61) 99682 3093

Paulo Henrique Lustosa

(61) 99194 7590

Endereço Área Especial 3 setor “E” Sul,
Taguatinga, DF.

Roberto Vieira

(61) 98180-7750

DIÁCONOS

Élson Amâncio dos Reis

(61) 3351 2464

Francisco Ctarlos Alexandre (61) 99239 8734

Telefone (61) 3356 1785
Diretora Stella Jane M. C. Borges
Tesoureiro Jorge Afonso Marques
PAÍS DE ORAÇÃO: BELIZE

Francisco Oliveira Lopes (61) 98597 2117

Localização América Central

Gabriel de Miranda Veiga (61) 99593 3784

Capital Belmopan
Extensão territorial 22.966 km2

João Victor B. de Sousa

(61) 99595 3780

Josué Nascimento

(61) 99258 7876

Maurício A. V. de Deus

(61) 99974 4425

População total 390.351 habitantes

Miguel Soares (auxiliar)

(61) 3356 1768

PIB (US$) 1.902 milhões

Paulo Vicente de Barros

(61) 99635 0539

Samuel Augusto Lins

(61) 3336 6803

Idioma Inglês

Moeda Dólar do Belize

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
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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.
VI – Edificação
1. Leitura bíblica pelo pregador.
2. Oração preparatória pelo
pregador.
3. Mensagem.
4. Hino a critério do pastor pregador.
VII – Poslúdio / encerramento
1. Oração e bênção.
2. Amém tríplice.
MOTIVOS DE ORAÇÃO

Ore agradecendo as muitas bênçãos recebidas. 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.
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CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER
Capítulo XXXII
Do Estado do Homem Depois da Morte e da Ressurreição dos Mortos
Seção I Os corpos dos homens, depois
da morte, convertem-se em pó e vêm
a corrupção; mas as suas almas (que
nem morrem nem dormem), tendo
uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As
almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas
no mais alto dos céus onde vêm a face
de Deus em luz e glória, esperando a
plena redenção dos seus corpos; e
as almas dos ímpios são lançadas no
inferno, onde ficarão, em tormentos e
em trevas espessas, reservadas para
o juízo do grande dia final. Além destes dois lugares destinados às almas
separadas de seus respectivos corpos
as Escrituras não reconhecem nenhum
outro lugar. Gênesis 3:19; Atos 13:36;
Lucas 23:43; Eclesiastes 12:7; Apocalipse 7:4,15; 2 Coríntios 5:1,8; Filemom
1:23; Atos 3:21; Efésios 4:10; Romanos
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 necessidade de contribuírem com alimentos
não perecíveis. Traga o seu e entregue ao
diácono de plantão ou deposite no local
indicado.

