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OFERTAS ESPECIAIS

Nessa terça veremos sobre a ressurreição
de Jesus Cristo (Lucas 24). Esteja presente.

Conta para a arrecadação de doações

• Reunião de oração: todas as sextas-

para novos projetos: Banco Santander, agên-

-feiras temos reunião de oração, das 20h

cia 3328, conta corrente 13000174-8: “Ate

às 21h. Aproveite esse meio de graça e

aqui nos ajudou o Senhor.” 1 Samuel 7:12.

venha orar conosco.
• Casais: No dia 07 de Março às 20h,

AGENDA

teremos a abertura dos trabalhos do Ministério de Casais com um jantar, confirme

Reverendo Geomário Moreira Carneiro

a sua presença.

23 Domingo Manhã: escola dominical;

• Reunião de planejamento: no dia 26

noite: culto solene.

de fevereiro, às 19h30, haverá reunião de

24 Segunda Manhã: atividades pastorais;

planejamento da 3ª IPT. Pedimos que os

tarde e noite: família.

líderes dos departamentos, sociedades

25 Terça Manhã: gabinete; tarde: ativida-

e ministérios estejam presentes com as

des pastorais; noite: estudo bíblico.

suas programações propostas para o ano

26 Quarta Manhã: gabinete; tarde: visita.

de 2020.

27 Quinta Manhã: gabinete; tarde: visita.

• UPA: a UPA local convida os adolescentes

28/2 a 2/3 CONAPE - Curitiba, PR.

da igreja a participarem do acampadentro que acontecerá no Colégio Simonton,

Reverendo Weber Rodrigues Milhomens

nos dia 24 e 25 de fevereiro. Das 9h do

23 Domingo Manhã: escola dominical;

dia 24 às 16h do dia 25. Valor: R$ 20,00.

noite: culto solene.

Para inscrição, procure os conselheiros da

24 a 25 Acampadentro - UPA.

UPA local.

26 Quarta Manhã: família; tarde: visita;
noite: família.

ESCALA DE PROFESSORES

27 Quinta Manhã: família; tarde: aconselhamento – 3ª IPT; noite: família.

Jovens reverendo Weber.

28 Sexta Manhã: família: tarde: evange-

Adultos reverendo Geomário.

lismo; noite: reunião de oração.

Adolescentes Franci.

29 Sábado Atividades pastorais.
Crianças:
AVISOS

• Firmando os Passos Rebeca Chausse.
• MQV Kids Patrícia.

• Estudo Bíblico: terça-feira daremos conti-

• MQV Júnior Roberto.

nuidade ao estudo do Evangelho de Lucas.

• Culto infantil Patrícia.
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FAMÍLIA: MULHERES, HÁ GRAÇA PARA VOCÊS
“Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu;
tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne.”
Gênesis 2:21
A Bíblia é o único livro que pode nos
trazer clareza de quem somos e qual é
a nossa missão aqui na terra. Genesis é
o livro esclarecedor e traz calmaria em
nossos corações quanto a origem de
todas as coisas. Somos orientados que o
mundo não fora criado por meio do caos
ou que o homem se originou de uma
ameba ou de uma evolução de algum
animal. O homem e a mulher são a coroa da criação de Deus. Estabelecido por
Deus no primeiro sexto dia da História com
propósitos bem definidos por um pacto
firmemente estabelecido. Deus formou o
homem da terra e a mulher de sua costela para ser sua auxiliadora no Jardim
de Deus. Sim, desde o início, Deus criou
a mulher para desenvolver um serviço
bem peculiar que caberia apenas a ela:
ser auxiliadora e mãe de filhos (Gênesis
1:28, 2:18). A ninguém mais fora dada
tal graça e responsabilidade. Adão não
tomou para si uma esposa que seguia
a sua própria vontade. Fora Deus quem
formou a mulher para o homem. De uma
matéria bruta (costela), Deus transformou
em uma auxiliadora maravilhosa (Gênesis
2:21,22). Perceba, Deus tomou a costela
do homem e formou a mulher. Deus fez a
mulher parecida com o homem, mas não
igual a ele. Numa expressão redentora,

Matthew Henry comenta que: “A mulher
é aquela que completará o homem: não
é feita da cabeça do homem para estar
acima dele, nem de seus pés para ser
pisada por ele, mas de seu lado para ser
sua correspondente, debaixo de seu braço para ser protegida e de perto de seu
coração para ser amada.” Mulheres mães,
não tenham medo de conhecer e viver a
verdade revelada na Palavra de Deus. Mulheres, a vocês fora dada uma missão mui
bela (mesmo diante de um mundo caído).
Mulheres, vocês foram chamadas para
serem auxiliadoras e sua missão é muito
importante. Mulheres, sua família necessita
ver em você o desenvolvimento de sua
missão. Após a Queda podemos deparar
com uma interpretação do mundo que
não valoriza o papel bíblico da mulher.
Contudo, mantenham-se firmes na esperança revelada na Palavra de Deus. O Deus
que formou a mulher permanece com a
sua aliança e lhe dá provisões para serem
o que deve ser desde o princípio. Mulheres
cristãs, Deus as tem agraciadas e dado a
clareza de quem vocês são. O seu valor
excede o de finas joias (Provérbios 31:10).
Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor!
Louvemos a Deus pela bela criação da
mulher. Deus seja louvado!
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
Francisco Oliveira Lopes (61) 98597 2117
Gabriel de Miranda Veiga (61) 99593 3784

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

Localização África Meridional
Capital Gaborone
Extensão territorial 581.730 km2

João Victor B. de Sousa

(61) 99595 3780

Josué Nascimento

(61) 99258 7876

Maurício A. V. de Deus

(61) 99974 4425

População total 2.303.703 habitantes

Miguel Soares (auxiliar)

(61) 3356 1768

PIB (US$) 18.615 milhões

Paulo Vicente de Barros

(61) 99635 0539

Samuel Augusto Lins

(61) 3336 6803

Idioma Inglês

Moeda Pula

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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CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
Pergunta Nº 4: O que é que as escrituras
principalmente ensinam?
Resposta As Escrituras ensinam, principalmente, o que o homem deve crer
sobre Deus, e o dever que Deus requer do
homem.
Referências bíblicas:
• 2 Timóteo 1:13. A Escritura é palavra sã
para o que crer.
• Deuteronômio 10:12-13. Aquilo que Deus
requer do seu povo.
• João 20:31. A Escritura é para ser crida,
é o caminho da vida.
• 2 Timóteo 3:15-17. A Escritura é
uma completa e perfeita regra de fé
e de vida.
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.
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.

