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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1986 — 16 de junho 2019 

  Existimos para: ADORAR a Deus,  

 REUNIR as pessoas que acolhemos,  

 APRENDER a sermos semelhantes a Cristo,  

 REPARTIR os dons recebidos do Senhor,  

 ANUNCIAR o seu Evangelho e  

Site: www..ipararas.org.br SERVIR ao próximo. Organizada  em   

E-mail: ipbararas@hotmail.com  01/02/1970 

                                                           

Diáconos e Presbíteros: Servos de Deus no Corpo de Cristo (1) 
 

Hoje darei início a uma série de textos sobre Diáconos e Presbíteros: Servos de Deus no Corpo de Cristo. 
Pretendo analisar biblicamente de forma esquemática alguns dos privilégios e responsabilidades desses ofícios 

na Igreja de Deus. Agradeço previamente a leitura de todos, desejando que essas anotações introdutórias sir-
vam de estímulo ao estudo mais profundo do assunto, a fim de que possamos compreender melhor o grande 

privilégio que temos de servir a Deus em diversas esferas, destacando aqui, o oficialato eclesiástico. Deus 
abençoe a todos. Rev. Hermisten. 

A comunidade de Jesus vive sob a inspiração do Espírito Santo; este é o segredo de sua vida, de sua comu-

nhão e de seu poder. – Emil Brunner (1889-1966).[1] 
  

Os cristãos não só professam crer no Espírito Santo, mas são também os receptores de Seus dons. – Charles 

Hodge (1797-1878).[2] 

Deus geralmente supre aqueles a quem imputa a dignidade de possuir esta honra a eles conferida com os dons 

indispensáveis para o exercício de seu ofício, a fim de que não sejam como ídolos sem vida. ‒ João Calvino 

(1509-1564).[3] 

Trabalhar no reino é o nosso estilo de vida. ‒ Cornelius Plantinga Jr.[4] 

Introdução 

 

  Como pastor, sou devedor a diversas pessoas de esferas diferentes: familiares, professores, escritores, 

alunos, irmãos na fé e de ministério. Geralmente é mais fácil pecar pela omissão de nomes do que exagerar a 

gratidão devida. 

Além deles, aprendo com diversos autores os quais pude ler ainda que parcialmente. Sem dúvida, o Dr. 

Lloyd-Jones (1899-1981) está entre meus autores prediletos do século XX.  

Uma de suas frases que sempre me impactaram com um misto de angústia e alegria, refere-se à igreja. 

Li isso há muitos anos. Contudo, ao revisitá-la, conforme a junção que fiz desde que as li, as sensações se re-

novam: 

  Aqui está a Igreja em seus farrapos, em sua imundície e vileza! Cristo morreu por ela, salvou-a da conde-

nação. Ele a toma de onde estava e a separa para Si (…). Ela é removida do mundo para a posição especial 

que, como Igreja, deve ocupar.[5] 

Enquanto a Igreja caminha neste mundo de pecado e vergonha, ela se suja de lama e lodo. Portanto, há 

manchas e nódoas nela. E é muito difícil livrar-se delas. Todos os medicamentos que conhecemos, todos os 

produtos de limpeza são incapazes de remover estas manchas e nódoas. A Igreja não é limpa aqui, não é pura; 

embora esteja sendo purificada, ainda há muitas manchas nela. 

 Entretanto, quando ela chegar àquele estado de glória e glorificação, ficará sem uma única mancha; não 

haverá nódoa alguma nela. Quando Ele a apresentar a Si mesmo, com todos os principados e poderes, e com 

todas as compactas fileiras de potestades celestes e contemplar esta coisa maravilhosa, a sondá-la e a exami-

ná-la, não haverá nela nenhuma mácula, nenhuma nódoa. O exame mais cuidadoso não será capaz de detectar 

a menor partícula de indignidade ou de pecado.[6] 

             As figuras empregadas por Lloyd-Jones são fortes, porém, lamentavelmente verdadeiras. Sinto-me triste 

por também ser responsável por isso, pelo pecado da igreja; pelo meu pecado: sou pecador! 

 O pecado não é algo inerente a um grupo abstrato ao qual chamo de igreja e, desse modo, todos poderi-

am se referir a uma igreja idealizada onde os pecados a caracterizariam, mas, ela nada teria a ver comigo, fa-
zendo assim uma catarse teológica e existencial. Porém, sei que somos a igreja. Por vezes, é verdade, que a                                                                                 

(continua última página) 
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QUERIDO(A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) novamente 

para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o(a) 

abençoe. 

 

 NOVA AGENDA IPA 

 Domingo - Culto Público (as crianças estarão em atividade para-

lela no momento da mensagem) 

  (local no auditório do Hotel Girardelli sito à Rua Silva Jardim, 619 

- Centro (esq. com a Praça Barão). 

  Início às 19h30min e Término às 21h. 

 

  Quarta - feira - Classe Especial 

 (local na residência Eliana Recchia) 

  Início 19h30min até 21h. 

 

  Sábado - Reunião dos Jovens e Adolescentes 

  (local no Templo da IPA ou sala da secretaria) 

  Início 20h até 21h. 

 

(Obs. a liberação dos espaços na igreja estarão condicionados ao crono-

grama das obras) 

 

  As reuniões das sociedades, departamentos, jovens, classe espe-

cial e outras afins poderão acontecer na sala da secretaria/

gabinete pastoral ou Templo da IPA. 

 

  As atividades especiais das crianças serão supridas pela locação 

da chácara e/ou salões de festas na cidade na medida das possibi-

lidades e necessidades, respeitando os limites de gastos aprova-

dos pelo Conselho. 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 17/06 segunda-feira às 20:00hs, haverá 

reunião da Junta, na Igreja. 

 

HOMENS EM ORAÇÃO 

 Convidando a todos os Homens a participar da nossa reunião 

nessa semana. Sempre tratamos e estudamos assuntos atuais e presen-

tes no nosso dia a dia e temos buscado o aperfeiçoamento do homem 

chamado para adorar a Deus, liderar sua casa e testemunhar o Cristo 

vivo. Nossas reuniões são realizadas quinzenalmente, sempre às terças-

feiras, às 19:30 hs. Nossa próxima reunião será dia 18/06, na casa do 

irmão Fernando Recchia. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se 

puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

NOSSO CULTO ESTÁ SENDO TRANSMITIDO AO VIVO PELO FACE-

BOOK: 

 https://www.facebook.com/IPararas/ 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER  
 

CAPÍTULO XXVIII  -  DO BATISMO  

 

I. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus 

Cristo, não só para solenemente admitir na Igreja a pessoa batizada, 

mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua 

união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também 

da sua consagração a Deus por Jesus Cristo a fim de andar em novida-

de de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de con-

tinuar em sua Igreja até ao fim do mundo.  

 Mat. 28:19; I,Cor. 12:13; Rom. 4:11; Col. 2:11-12; Gal. 3:27; Tito 

3:5; Mar. 1:4; At. 2:38; Rom. 6:3-4; Mat. 28:19-20.  

 

II. O elemento exterior usado neste sacramento, é água com a qual um 

ministro do Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

 At. 10-47, e 8:36-38; Mat. 28:19.  

 

III. Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devi-

damente administrado por efusão ou aspersão.  

 At. 2:41, e 10:46-47, e 16:33; I Cor. 10:2.  
 

IV. Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas 

os filhos de pais crentes (embora só um deles o seja) devem ser batiza-

dos.  

 At. 9:18; Gen. 17:7, 9; Gal. 3:9, 14; Rom. 4:11-12; At. 2:38-39.  

 

V. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta orde-

nança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavel-

mente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e 

salvo os que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são bati-

zados.  

 Luc.7:30; Exo. 4:24-26; Deut. 28:9; Rom. 4:11; At. 8:13, 23.  

 

VI. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administra-

do; contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não 

somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito 

Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o con-

selho da vontade de Deus, em seu tempo apropriado.  

 João 3:5, 8; Gal. 3:27; Ef. 5:25-26.  

 

VII. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma 

mesma pessoa.  

 Tito 3:5.  

 
 

II– Catecismo Maior: 65. Quais são os benefícios especiais de que go-

zam por Cristo os membros da Igreja invisível?  

 

R. Os membros da igreja invisível gozam por Cristo da união e comu-

nhão com Ele em graça e gloria.  

 João 17:21, 24; 1 João 1:3.  

 

III- Catecismo Menor:  65. Que proíbe o quinto mandamento? 

 

R. O quinto mandamento proíbe negligenciarmos ou fazermos alguma 

coisa contra a honra e dever que pertencem a cada um em suas diferen-

tes condições e relações. 

 Ref. Rm 13.7-8.  

http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor até o 2º domingo de cada mês. Os alimentos doados po-

dem ser trazidos na secretaria da igreja ou para algum diácono no horá-

rio do culto no Hotel Girardelli. E se você, deseja ajudar, o serviço de As-

sistência Social da IPA de forma mais intensiva, procure orientação com 

algum Diácono. 

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 Mudou de endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize suas 



informações junto à secretaria. 

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

Você sabia que a IP Araras possui folhetos com mensagens evange-

lísticas disponíveis para quem quiser pegar? Pois é! Se você deseja so-

licitar alguns para distribuir como forma de evangelismo, fale com a Se-

cretária ou algum dos diáconos. Vamos fazer a obra, povo de Deus! 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 

*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Avi-
vamento Espiritual, Santidade de Vida. 2. Pelos oficiais e suas famílias: 

presbíteros e diáconos. 3. Processo de reforma e construção da igreja: 
empréstimo junto à IPB, contratação dos prestadores de serviços e for-

necedores de materiais de construção. 4. Pelas famílias da IPA: por fi-
delidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedien-

tes e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Con-
versão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos 

familiares e parentes dos membros da IPA. 
*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson, 

Rev. Álvaro, Rev. Fabiano. Pelos Missionários: Miss. Lia (APMT e 
WEC), Rev. Ronaldo Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e famí-

lia (WEC).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta 
Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministé-

rio Infantil, Grupo de Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Ca-
sais, Classe Especial e Artes Cênicas. 

 

II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian); Persilia (irmã do Rev. Álvaro); Eloá (neta 

Cleusa Gaino); Daniel (sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da Ana Baghin); 

Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da IPA); Presb Jonas e Ilze; Maria 

Aparecida Siqueira; Maria Guedes (irmã da Jô), Valéria (Valdeliz), e Lu-

zia (Jô), Clélia de Mello, Luiza de Mello (Ivone). Elisandra  Oliveira Pur-

cino (Cunhada Jose), D.ª Ilze (Cirurgia Cateterismo); Janaína Cristina 

de Andrade (cirurgia). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira:  1. Por cidadãos mais politizados e honestos; 2. 

Por políticos tementes a Deus; 3. Por políticas públicas, ambientais e 

econômicas justas e sustentáveis; 4. Pelo combate à corrupção dos ci-

dadãos, dos governantes e das instituições de poder (Executivo, Legis-

lativo e Judiciário). “Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, 

o povo que ele escolheu para lhe pertencer!" (Salmo 33.2).  

 

IV- Pela igreja perseguida: 1. a igreja da China e pelo seu presidente 

Xi Jinping; 2. os cristãos da Coreia do Norte e pelo ditador Kin Jong-um; 

3. a igreja de Angola e pelo presidente João Lourenço.  

 

V- Outros: 1. Felipe dos Santos (vícios e conversão); 2. Lucas (vícios e 

conversão) 3. Luiz Eduardo Macedo (vícios e conversão); 4. Paulo Coe-

lho e Paulo Neto (conversão). 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

10– Rafael de Oliveira Raxkid 

 

11– José Roberto Estevam Júnior 

 

15– Lilian Nely Martins Gomes de Campos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

20– Maria Edna Motta Simeão 

 

20– Rute Dias Baraúna 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

18– Haroldo e Maria Silvana Lucredi   

(Bodas de Nácar) 31 anos 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração inicial 

Salmo 99 

Hino nº 38 “Louvores Sem Fim” 

Leitura da Palavra: Juízes 10.10-16 

Momento Contrição 

Hino nº 336 “Transformação” / Dízimos e Ofertas 

Oração Diácono 

Departamento de músicas 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Tema: Uma Esperança Viva 

Texto Bíblico: 1 Pedro 1.3 

Bênção apostólica 

Tríplice amém 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano 

 

____________Prestadores de Serviços_______________________ 

 

1. VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-

naína. 

 

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR  

 Assessoria contábil e fiscal; atendimento a pessoa física, jurídica, autô   

nomo e profissional liberal.  

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 09/06/2019 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

 André 

Fernando 
Amarildo 

23/06 

Fernando 

Amarildo 
Edgard  

EBD 

1 a 4 Helena e Fabiana 

5 a 7  
Ana Laura e Ra-

quel 

8 a 11  Eliana e Ana Ketili 

Adolescentes Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Plínio e Selma 

23/06 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

23/06 

Malu 
Helena 

Tamires 
Juliana 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

23/06 Presb. Sidnei 

30/06 Presb. Fernando 

07/07 Pastor Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

23/06 João Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça,  

mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 

igreja torna-se mais mundana do que o mundo,[7] justamente por manipular a Escritura e pretender, hipocri-

tamente, apresentar um status de santidade. 

Por mais que em minha mente tente estabelecer uma escala de pecados mais e menos graves, sem 

dúvida agravando aqueles que julgo não cometer, pelo menos com frequência, o fato, é que sou pecador. 

Por isso, falar da igreja é falar de nossa realidade como povo de Deus, alcançado pela misericórdia de 

Deus. Mas, que lamentavelmente tem, com muita frequência, negado a sua essência (1Pe 2.9-10),[8]

cometendo uma falsidade ideológica existencial. O pecado é uma rebelião contra Deus. É uma negação do 

nosso DNA espiritual, de nossa nova natureza, já que nascemos de novo a fim de sermos conformados a 

Cristo o absolutamente santo (Rm 8.29; 1Pe 1.14-16/1Pe 4.2). 

No entanto, pela graça somos resgatados desse estado desesperador para a condição de povo elei-

to, redimido e herdeiro de Deus em Cristo. (Ef 2.8-9; Rm 8.17). Isso nos consola e aquece o nosso coração 

no desejo de refletir a imagem de Cristo em nossa obediência, cumprindo assim, gradativamente o propósi-

to eterno de Deus para nós (Ef 1.4/Rm 8.29-30). 

Deus por sua inteira e incompreensível graça se vale de nós, presbíteros (docentes e regentes), na 

condução de seu povo. Isso é um privilégio que não temos condições de descrever. Paulo nos fala da 

“graça de pregar” (Ef 3.8). De fato, Deus tem nos chamado ao serviço e tem nos capacitado constantemen-

te a isso. À Deus toda glória. Vamos ao estudo. 

 Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa  

Fonte: https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-1/?

fbclid=IwAR1OgU1y7gibietzfcgTMwc3ivbmTDfmnGH-IfvjVvZ77v1lsMdox9wY6_ 

 

[1]H. Emil Brunner, O Equívoco da Igreja, São Paulo: Novo Século, 2000, p. 53. 
[2]Charles Hodge, Teologia Sistemática, São Paulo: Editora Hagnos, 2001, p. 391. 
[3]João Calvino, O Livro dos Salmos, São Paulo: Paracletos, 1999, v. 1, (Sl 4.3), p. 96. 
[4]Cornelius Plantinga Jr., O Crente no Mundo de Deus, São Paulo: Cultura Cristã, 2007, p. 111. 
[5]D.M. Lloyd-Jones, Vida No Espírito: no casamento, no lar e no trabalho, São Paulo: Publicações Evangélicas Selecionadas, 1991, p. 119. 
[6]D.M. Lloyd-Jones, Vida No Espírito: no casamento, no lar e no trabalho, São Paulo: Publicações Evangélicas Selecionadas, 1991, p. 137-138. “A 
misericórdia de Deus para com a Igreja merece tão mais sublime louvor, quando ele exalta a Igreja por meio de um eminente privilégio, acima do mun-
do inteiro” (João Calvino, O Evangelho segundo João, São José dos Campos, SP.: Editora Fiel, 2015, v. 2, (Jo 14.17), p. 101). 
[7]Cf. Eugene H. Peterson, O pastor contemplativo: voltando à arte do aconselhamento espiritual, Rio de Janeiro: Textus, 2002, p. 47. 
[8]“9Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que 
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;  10 vós, sim, que, antes, não éreis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tínheis alcançado 
misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia” (1Pe 2.9-10). 

 

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
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