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AGENDA
Reverendo Geomário Moreira Carneiro
Dia 15 Domingo Manhã: escola dominical; noite: culto solene - Congregação
da 429.
Dia 16 Segunda Família.
Dia 17 Terça Manhã: gabinete; tarde:
atividades pastorais; noite: estudo bíblico.
Dia 18 Quarta Manhã: gabinete; tarde:
visita; noite: reunião do conselho.
Dia 19 Quinta Manhã: gabinete; tarde: visita.
Dia 20 Sexta Manhã: gabinete; tarde:
visita; noite: reunião de oração.
Dia 21 Sábado Atividades pastorais.
Reverendo Weber Rodrigues Milhomens
Dia 15 Domingo Manhã: escola dominical; noite: culto solene.
Dia 16 Segunda Família.
Dia 17 Terça Manhã: quartel; tarde: visita;
noite: estudo.
Dia 18 Quarta Manhã: família; tarde: visita;
noite: família.
Dia 19 Quinta Manhã: família; tarde:
aconselhamento – 3ª IPT; noite: família.
Dia 20 Sexta Manhã: família: tarde: evangelismo; noite: reunião de oração.
Dia 21 Sábado Atividades pastorais.
AVISOS
• Estudo Bíblico: terça-feira daremos
continuidade ao estudo do Evangelho
de Lucas. Nessa terça veremos sobre a
ressurreição de Jesus Cristo (Lucas 24).
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. A UPA é responsável
pela oração no mês de Março.
• Conselho: na última reunião do Conselho ficou decidido que o reverendo
Henrique Paulo Dutra estará na condução
do trabalho da Congregação da 429 de
Samambaia como pastor colaborador no
ano de 2020.
• Conselho de Missões: no dia 22 de
março teremos um almoço oferecido pelo
Conselho de Missões. O valor do almoço
será R$ 18,00 para adultos e R$ 10,00 para
crianças abaixo de 9 anos. Confirme a sua
presença com a irmã Sônia ou a irmã Simone. No mesmo dia, teremos a presença
dos missionários Eurico e Jaciane em nossa
igreja. Ore pelos missionários.
• Oração: nesses dias, o mundo está
enfrentando a pandemia do Covid-19.
Pedimos aos amados irmãos que orem
pelo combate a esta pandemia. Pedimos
também que os amados(as) adquiram
os hábitos dos cuidados orientados pelas
autoridades competentes.
ESCALA DE PROFESSORES
Adolescentes, jovens, adultos e discipulado (classe única) Reverendo Geomário.
Crianças:
• Firmando os Passos Micaela.
• MQV Kids Sônia Barnabé.
• MQV Jr Simone.
• Culto infantil Patrícia.

Nº 11/2020
DOMINGO, 15 de março de 2020

ORGANIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 1966
ANO LIII

PROPÓSITO DEBAIXO DO CÉU
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do
céu.” Eclesiastes 3:1
A maioria dos estudiosos entendem
que o autor de Eclesiastes fora Salomão.
Em geral o livro traz o entendimento de que
há um propósito estabelecido para que
as coisas venham funcionar debaixo do
céu. O livro apresenta duas visões: aqueles
adotaram uma cosmovisão de interpretar o mundo conforme o entendimento
terreno e aqueles que adotaram uma
cosmovisão sustentada no governo que
se encontra acima do céu. Em Eclesiastes
3, Salomão nos traz um entendimento de
como as coisas funcionam conforme o
tempo cronológico. No mundo em que
vivemos teremos multiformes experiências:
nasceremos, morreremos, plantaremos,
colheremos, presenciaremos a morte e
a cura, veremos ‘quedas’ e edificações,
choraremos, e daremos gargalhadas,
haverá tempo em que nos juntaremos e
espalharemos, buscaremos e perderemos… (Eclesiastes 3:1-8). Todas as coisas
que acontecem neste mundo têm um
tempo determinado pelo próprio Deus.
Deus não apenas conhece todas as
coisas, Deus determinou e conduz todas
as coisas em cada estação das nossas
vidas (Salmo 139:15,16). É certo de que
em certos momentos as provações que

nos chegam são tão fortes que turbam os
nossos corações (João 14:1). Há momentos tenebrosos que vivemos e que não
conseguimos viver a visão de que há um
governo acima do céu. E isso muitas vezes
acontece quando as coisas fogem do
nosso controle. Contudo, não se atemorize,
não se desespere, o Deus Triúno zela por ti
e te convida a lançar as suas ansiedades
nele. Logo, nos esforcemos a alargar a
nossa visão em dias tenebrosos. Agora
mesmo precisamos exercitar a visão de
que Deus está no controle e no comando
de todas as situações. Estamos passando
por um momento delicado em que todo
o Mundo tem enfrentado o Covid-19. Há
uma rajada de informações que temos
recebido. Há muitas respostas vindas de
corações agitados ou inconsequentes.
Há também momentos que nos falta o
entendimento de como devemos agir.
Logo, as Escrituras nos ensinam que nesses
momentos tenebrosos que passamos e
que temos dificuldade de ter uma resposta
correta devemos buscar auxílio no Senhor
que nos dará sabedoria para passarmos
pelas provações (Tiago 1:5). Deus governa
todas as coisas e cuida de você.
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: BULGÁRIA

Localização Leste da Europa
Capital Sófia
Extensão territorial 110.879 km2

João Victor B. de Sousa

(61) 99595 3780

Josué Nascimento

(61) 99258 7876

Maurício A. V. de Deus

(61) 99974 4425

População total 7.000.117 habitantes

Miguel Soares (auxiliar)

(61) 3356 1768

PIB (US$) 66.199 milhões

Paulo Vicente de Barros

(61) 99635 0539

Samuel Augusto Lins

(61) 3336 6803

Idioma Búlgaro

Moeda Lev

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 137 – “Abrigo no Temporal”.
2. Oração.
3. Leitura bíblica - Lucas 21:7-19.
4. Hino 153 - “Amparo Divino”.
II – Pastorais
1. Apresentação e saudação aos
visitantes.
2. Avisos.
3. Oração de intercessão.
III – Dízimos e ofertas
1. Leitura bíblica - 2 Coríntios 9:6-15 (leitura alternada).
2. Hino nº 62 – “Gratidão”.
3. Oração de gratidão pelos dízimos
e ofertas.
IV – Contrição
1. Hino nº 144 – “Segurança e Alegria”.
2. Oração de contrição, arrependimento, confissão de pecados e livramento da pandemia do coronavírus e
demais epidemias.
V – Adoração
1. A equipe de louvor da igreja tem a
oportunidade.
VI – Edificação
1. Leitura bíblica pelo pregador.
2. Oração preparatória pelo pregador.
3. Mensagem
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 8: Há mais que um Deus?
Resposta Há um só Deus, o Deus vivo e
verdadeiro.
Referências bíblicas:
• Deuteronômio 6:4.
• Jeremias 10:10.
• 1 Coríntios 8:4.
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.
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.

