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a destruição eterna proveniente
da presença do Senhor e da
glória do seu poder. Romanos 9:23; Mateus
2:5-21; Romanos 2:5-6; 2 Tessalonicenses
1:7-8; Mateus 25:31-34; Atos 3:19.
Seção III Assim como Cristo, para afastar
os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades,
quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja
conhecido dos homens, a fim de que eles
se despojem de toda confiança carnal,
sejam sempre vigilantes, não sabendo a
que hora virá o Senhor, e estejam prontos
para dizer - “Vem logo, Senhor Jesus”.
Amém. 2 Pedro 3:11,14; 2 Coríntios 5:11;
2 Tessalonicenses 1:5-7; Lucas 21:27-28;
Mateus 24:36,42-44; Marcos 13:35-37;
Lucas 12:35-36; Apocalipse 22:20.
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
• Dia 26/1 Domingo Manhã: escola dominical; noite: culto solene.
• Dia 27/1 Segunda Família.
• Dia 28/1 Terça Manhã: família; tarde:
visita; noite: estudo bíblico.
• Dia 29/1 Quarta Manhã: família; tarde:
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visita; noite: família.
• Dia 30/1 Quinta Manhã: família; tarde:
aconselhamento – 3ª IPT; noite: família.
• Dia 31/1 Sexta Manhã: família: tarde:
evangelismo; noite: reunião de oração.
• Dia 1/2 Sábado Atividades pastorais.
AVISOS
• UMP: no dia 2 de Fevereiro, após o culto
solene, haverá plenária da UMP. Convocamos todos os jovens. A plenária será no
templo.
• 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 23:44-49).
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: hoje, 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.
ESCALA DE PROFESSORES
• Jovens Reverendo Weber.
• Adultos Presbítero Edenir.
• Adolescentes Mauro.
• Crianças (classe única) Micaela.
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PALAVRA
“Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que andássemos nelas.”
Efésios 2:10
Essa é uma palavra animadora que

dia para que desenvolvamos a nova vida

Deus dá a sua Igreja por meio do após-

que ele nos deu, a vida de Cristo. Assim,

tolo Paulo. Após uma bela explicação de

alegrai-vos no Senhor! Este é um dia mara-

como fomos salvos em Cristo Jesus, res-

vilhoso que o Senhor nos deu. Este é o dia

suscitados espiritualmente e transformados

que o Senhor fez. Dia único e singular para

para Deus. Deus, em sua riquíssima mise-

sermos plenos na realização de todas as

ricórdia, por causa do seu grande amor,

boas obras. Assim, saia da tristeza, alegre-

salvou-nos fazendo o seu povo (Efésios

-se no Senhor seu Deus. Pode ser que hoje

2:4-5). Deus nos proporcionou uma nova

seja um dia de grandes desafios, mas em

perspectiva de vida, uma cosmovisão

tudo Deus nos garante que somos mais do

santa. Agora em Cristo Jesus podemos

que vitoriosos em Cristo Jesus. Lembremos

perceber que todos os nossos dias foram

que a misericórdia de Deus se renova a

preparados por Deus para que possamos

cada dia a favor de sua Igreja. Hoje é o dia

manifestar na prática a nossa alegria de

em que devemos intensamente amar uns

sermos feituras de Deus (Efésios 2:10). So-

aos outros, largar a conversa torpe, aban-

mos feitura de Deus! A palavra no original

donar o pecado que tanto mancha as

nos traz o entendimento de que somos o

obras que realizamos. Fomos modelados

poema de Deus. Deus é o artífice e nós a

por Deus para as boas obras! Hoje é o dia

sua obra, aperfeiçoada pelas suas mãos.

de você fazer belas colheitas, por meio de

E nesse mundo de Deus o qual vivemos

sua vida santificada. Dia de você investir

Ele preparou todos os dias que viveremos

em tudo o que temos recebido do Senhor:

para manifestar a suprema riqueza de sua

família, estudos, trabalho, etc. Hoje é o dia

graça (Efésios 2:7). Cada dia que vivemos,

de você usar todo o seu fôlego para louvar

seja bom ou ruim, fora Deus quem os

ao Senhor em toda boa obra.

preparou para nós. Deus nos deu cada

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: BENIN

Francisco Oliveira Lopes (61) 98597 2117

Localização África Ocidental

Gabriel de Miranda Veiga (61) 99593 3784

Capital Porto Novo
Extensão territorial 112.622 km2

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

PIB (US$) 9.236 milhões

Paulo Vicente de Barros

(61) 99635 0539

Moeda Franco CFA

Samuel Augusto Lins

(61) 3336 6803

Idioma Francês
População total 11.801.151 habitantes

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 XXXIII
Do Juízo Final
Seção I Deus já determinou um dia em
que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai
entregues o poder e o juízo. Nesse dia não
somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que
tiverem vivido sobre a terra comparecerão
ante o tribunal de Cristo, a fim de darem
conta dos seus pensamentos, palavras e
obras, e receberem o galardão segundo
o que tiverem feito, bom ou mau, estando
no corpo. Atos 17:31; João 5:22,27; Judas
6; 2 Pedro 2:4; 2 Coríntios 5:10; Eclesiastes
12:14; Romanos 2:16 e 14:10,12; Mateus
12:36-37.
Seção II O fim que Deus tem em vista,
determinando esse dia, é manifestar a sua
glória - a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça
na condenação dos réprobos, que são
injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela
plenitude de gozo e alegria procedente da
presença do Senhor; mas os ímpios, que
não conhecem a Deus nem obedecem
ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com
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.

