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OS SINAIS E AS PALAVRAS DO SENHOR NOS CORAÇÕES DOS FARISEUS E SAMARITANOS

Um ditado popular muito usado aqui no 
Brasil é: “Não queira agradar a todos, 

nem Jesus o fez”. É bem certo que o Senhor 
Jesus Cristo não veio à Terra para agradar 
a ninguém exceto ao Pai que o enviou. Seu 
ministério terreno teve entre outros objetivos: 
trazer-nos graça, luz e salvação mediante sua 
morte na Cruz do calvário e sua ressurreição ao 
terceiro dia, reconciliando-nos com Deus Pai 
pela remissão dos nossos pecados. Segundo o 
Evangelho de João, Ele (Jesus Cristo) habitou 
entre nós cheio de graça e de verdade (João 
1:14). Mal consigo imaginar sem me emocio-
nar como seria estar aos pés de Jesus Cristo 
e escutar da própria boca do Verbo Eterno a 
mensagem da Salvação. Muitas pessoas ti-
veram esse privilégio de assistir do Senhor as 
pregações maravilhosas e seus memoráveis 
discursos de caridade e justiça, de amor e vir-
tude. Muitos desses discursos do Messias eram 
duros de serem ouvidos, pois apontavam para 
a necessidade do arrependimento, outros man-
ifestavam a necessidade de o Deus Filho ser 
levantado no madeiro (João 3:14). Mas, entre 
um discurso e outro, entre uma viagem e outra, 
havia os milagres, o que João em seu Evangelho 
chama de sinais. Foram relatados sete sinais ou 
milagres neste evangelho, a saber: a transfor-
mação de água em vinho (João 2:1-11); a cura 
do filho do Oficial do rei (João 4:46-54); a cura 
de um paralítico (João 5:1-9); a multiplicação 
de pães e peixes (João 6:1-15); Jesus caminha 
sobre as águas (João 6:16-21); a Cura de um cego 
de nascença (João 9:1-12) e a ressurreição de 
Lázaro (João 11:1-46). O apóstolo João escolhe 
para serem detalhadamente relatados somente 

esses sete milagres, dado que muitos e mui-
tos outros haviam sido realizados mas que 
não caberiam sobre Terra todos os livros 
caso fossem escritos um a um (João 21:25). 
O último milagre relatado, a ressurreição de 
Lázaro, nos fala muito não somente sobre o 
poder do Senhor Jesus Cristo, mas também 
sobre a dureza dos corações dos principais 
dos sacerdotes dos Judeus. Estava assentado 
como sumo sacerdote Caifás, o genro do pa-
triarca Anás, que era o cabeça de uma longa 
dinastia de sumos sacerdotes. A presença 
de Jesus Cristo na Terra Santa, seus en-
sinamentos, sinais e maravilhas, já os fazia 
temer. Temer que Jesus fosse proclamado 
rei de Israel, temer que os romanos viessem 
contra eles e principalmente que o sistema 
político e religioso judaico ruísse de cima 
abaixo. Lázaro jazia sepultado há quatro 
dias, suas irmãs Marta e Maria pranteavam 
cercadas de amigos e parentes. Judeus reli-
giosos também ali se encontravam choran-
do e vivendo o luto das duas irmãs. Eis que 
Jesus lhes manda remover aquela pedra 
que selava o sepulcro de Lázaro e o chama 
para fora. Ao sair, Lázaro está enfaixa-
do e em seu rosto se 
encontra um sudário. 
Alguém preparara seu 
corpo com especiarias; 
alguém o enfaixara e o 
pusera sem vida em sua 
tumba. Muito provavel-
mente esse “alguém” 
estava ali presente e 
era possuidor de uma 
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Expediente  Organizada 
em 17 de novembro de 1966, 
a 3ª Igreja Presbiteriana 
d e  Ta g u a t i n g a  é  u m a 
comunidade de cristãos 
reformados. Fazemos parte 
da Igreja Presbiteriana do 
Brasil, de quem herdamos, 

principalmente, a doutrina e a estrutura 
eclesiástica. Fazemos parte do Presbitério 
do Distrito Federal, que por sua vez integra 
o Sínodo de Taguatinga.

Sede Área Especial 26 setor “D” sul, em 
frente à QSD 30, Taguatinga, DF. CEP 
72020-283. Telefone (61) 3352 7649. E-mail 
secretaria@3ipt.org.br. 

Con g re gaç ão  Sam amb a i a  Q S  4 2 9 
conjunto A lote 1, Samambaia, DF. CEP 
72329-520.

Colégio Presbiteriano Simonton Área 
Especial 3 setor “E” Sul, Taguatinga, 
D F.  Te l e f o n e  ( 6 1 )  3 3 5 6  1 7 8 5 .  S i t e 
colegiosimonton.com.br.

Pastores
Rev. Geomário Carneiro (61) 3563 4597.
Rev. José Loures Rosa (61) 99863 7166.
Rev. Marthon Mendes (61) 61 99810 1311.
Rev. Weber Milhomens (61) 99520 4343.

Presbíteros
Henrique Marques (61) 99217 0774.
Jan Uilles (61) 99258 1056.
Jorge Marques (61) 98132 2267.
Paulo Lustosa (61) 99194 7590.
Roberto Vieira (61) 98180-7750.

Diáconos
Dênis Tavares (61) 98629 4884.
Gabriel Veiga (61) 99338 1320.
Leone Teixeira (61) 98341 9865.
Manoel Antônio (61) 99190 2830.
Samuel Lins (61) 98155 2969.
Wallace Cerqueira (61) 98356 5808.

Cultos
Domingo Escola Dominical 9h.
Domingo Culto Solene 18h30.
Terça-feira Estudo Bíblico 20h.
Sexta-feira Reunião de Oração 20h.

Atendimento Pastoral
Terça, quarta e sexta-feira 14h às 17h.
Quinta-feira 8h às 10h e 14h às 17h.

Secretaria
Segunda a sexta-feira 8h às 12h e 15h às 17h.

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.

País alvo de oração da semana Ucrânia.

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 os 
alimentos para confecção de cestas básicas. 
Traga a sua doação e entregue ao diácono de 
plantão ou deposite no local indicado.
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certeza inequívoca de que Lázaro realmente 
estava morto antes de o vir respirar novamente 
e andar para fora da sua sepultura. Este acon-
tecimento foi tão bombástico e causador de 
perplexidade para aquele povo, que após isso 
muitos creram em Jesus, outros porém foram 
contar aos fariseus o milagre que Jesus acabara 
de realizar (João 11:45--50). Os sacerdotes, auto-
ridades religiosas da época, que deveriam guiar 
o povo e as demais nações até Deus, e serem 
os primeiros a dar glórias ao Senhor Jesus e 
reconhecê-lo como Senhor e Salvador, foram 
os que tramaram, e que apesar de tantos mila-
gres, maravilhas e sinais inequívocos de que 
aquele era o Messias de Deus, sentenciaram que 
Jesus Cristo deveria morrer (João 11:53). Sen-
tenciaram institucionalmente não somente 
a morte de Jesus, mas também a morte do 
próprio Lázaro que acabara de voltar dos mor-
tos (João 12:10). Seus olhos viram os sinais, seus 
ouvidos ouviram das maravilhas que o Senhor 
Jesus operava no meio deles, mas seus corações 
estavam petrificados pela justiça própria, pela 
ganância do poder e pela vaidade que vom-
itavam uns para com os outros. Não foram 
capazes de enxergar diante de seus narizes o 
maior acontecimento de todos os tempos: A 
esperada vinda do Filho do Homem (João 1:11). 
Não muito longe dali, havia na cidade de Sicar, 
em Samaria, uma mulher (João 4:1-42), que ao 
buscar água no poço, como sempre fazia, teve 
um encontro com o Salvador. E Creu. Não so-
mente ela, mas uma numerosa quantidade de 
pessoas creram que Jesus Cristo era o Messias. 
Jesus permaneceu com eles ainda por dois dias 
e estes ficaram tão maravilhados com suas 
palavras que muitos outros creram nele, por 
causa da sua palavra, e diziam à mulher: “Já 
agora não é pelo que disseste que nós cremos; 
mas porque nós mesmos temos ouvido e sabe-
mos que este é verdadeiramente o Salvador do 
mundo.” No relato de João sobre o encontro de 
Jesus com a mulher samaritana, não consta 

sequer um milagre digno de nota, nenhuma 
cura, transfiguração ou transformação. Os 
samaritanos creram tão somente na doce e 
singela Palavra de Jesus Cristo. A Palavra 
que nos trouxe à vida (João 1:13) e nos leva 
à Salvação (João 3:16) somente pode ser 
encontrada na única e verdadeira fonte, 
a saber: Cristo Jesus (João 14:6) O Verbo 
Eterno de Deus.

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

Pergunta nº 15. Que é a obra da cria-
ção? A obra da criação é aquela pela qual 
Deus, pela palavra do seu poder, fez do 
nada o mundo, e tudo quanto nele há, para 
si no espaço de seis dias, e tudo muito bom. 
Gênesis 1; Hebreus 11:3; Apocalipse 4:11; 
Romanos 11:36.

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-fei-
ras, respectivamente.

OFERTAS ESPECIAIS

Conta para a arrecadação de doações 
para novos projetos: Banco Santander, agên-
cia 3328, conta corrente 13000174-8: “Ate aqui 
nos ajudou o Senhor.” 1 Samuel 7:12.

BOLETIM INFORMATIVO DE VOLTA

Com a o retorno da publicação do nosso 
boletim, pedimos aos estimados irmãos que 
tiverem avisos, textos ou outros conteúdos 
para publicação que procurem o presbítero 
Jan (99258 1056), ou o irmão Vinícius (99508 
6179), impreterivelmente até a quinta-feira a 
noite, para publicação no domingo seguinte. 
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Os responsáveis pela publicação agradecem 
a compreensão e colaboração!

AVISOS

Escola Dominical O Departamento In-
fantil pede aos pais: não deixe de trazer seu 
filho para a Escola Bíblica Dominical!

Reformas e reparos no templo O Minis-
tério de Administração e Financias da 3ª IPT 
(MAF) está convidando nossos irmãos que 

tenham estas habilidades listadas a seguir para 
nos ajudar nas reformas e reparos do templo. 
Necessidades: elétrica, hidráulica, serralheria, 
pintura, marcenaria, gesso, serviços gerais, 
pedreiro, etc.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA (1º A 7/5)

Dia 1 Maria da Vera Cruz Santos.
Dia 4 Mariana Barreto Vieira.
Dia 7 Maurício Arcanjo Vieira de Deus.
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