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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1992 — 28 de julho 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  
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Diáconos e Presbíteros: Servos de Deus no Corpo de Cristo (4) 
 

1.3. É preservada por Cristo 

 

“Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela” (Mt 16.18). 

 Um dos métodos de Satanás, é aproveitar a nossa distração; quando relaxamos a nossa defesa em de-

terminado ponto, ali tornar-se-á a sua prioridade. Satanás sabe escolher e manusear com sagacidade as suas 

armas. Como disse Spurgeon (1834-1892): “Se você for um gigante, ele não vai aparecer diante de você com 

estilingue e uma pedra. Virá armado até os dentes para derrubá-lo”.[10] 

 Aliás, este fato vem indicar que Satanás não é uma força impessoal; uma força não planeja, não faz tra-

mas, nem arma ciladas; isto é próprio de um ser pessoal. O seu nome Satana=j[11] indica de fato aquilo que ele 

é: “O adversário”. 

 Ele prepara ciladas para que, dominados por ele, façamos a sua vontade. Paulo exorta aos efésios: 

“Revesti-vos de toda a armadura de Deus,[12] para poderdes ficar firmes contra as ciladas (meqode/ia)[13]do 

diabo”(Ef 6.11). 

 Esta palavra envolve um “plano ou sistema deliberado”. Ela é da mesma raiz da nossa palavra 

“método” (me/qodoj).[14] As ciladas de Satanás visam sempre nos induzir ao erro. Ele, portanto, atua de forma 

metódica, seguindo sempre um plano para obter êxito nos seus propósitos. 

 Paulo, falando dos critérios necessários para o presbiterato, diz: “É necessário que ele tenha bom teste-

munho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço (pagi/j)[15] do diabo” (1Tm 3.7). Nos laços e armadi-

lhas preparados pelo diabo. 

 Não é à toa que no Apocalipse, Satanás é denominado de “o sedutor (plana/w) (=enganador, extraviador, 

desencaminhador) de todo o mundo” (Ap 12.9). 

 Considerando a astúcia de Satanás, temos que admitir que ele tem um bom discernimento do tempo, do 

momento adequado. Ele procura agir sempre na hora mais propícia para obter vantagem dentro dos seus pro-

pósitos. O Novo Testamento ilustra o que estamos dizendo: Quando Jesus sentiu fome; Satanás tenta com o 

pão (Mt 4.2,3); após a tentação de Jesus no deserto, Satanás se retira estrategicamente até o momento 

“oportuno” (kairo/j)[16](Lc 4.13). Quando Cristo falou aos seus discípulos que era preciso que Ele fosse preso e 

morto, Satanás, certamente considerando que este era o momento próprio, usa a Pedro – que havia acabado 

de confessar a Jesus como o Cristo – para tentar o Senhor (Mt 16.21-23). Percebam, portanto, a sua ousadia.

[17] 

 Calvino é enfático: Satanás labora muito mais do que imaginamos para banir de nossas mentes, por to-

dos os meios possíveis, a fé na sã doutrina; e visto que nem sempre é fácil fazer isso através de um franco ata-

que à nossa 

fé, ele se arma contra nós secretamente e pelo uso de métodos indiretos e a fim de destruir a credibilidade de 

seu ensino, ele desperta suspeitas acerca da vocação dos santos mestres.[18] 

 Pouco mais de trinta anos depois dessa experiência, Pedro, inspirado por Deus, instrui as igrejas da Dis-

persão, dizendo que Satanás anda em derredor, como um leão rugindo continuadamente, procurando quem 

possa atacar (1Pe 5.8).[19] Ele está atento, vigilante, arquitetando seu plano para nos pegar, nos enlaçar. Ele 

procura aperfeiçoar as suas técnicas, observa também a nossa maneira de pensar, agir e responder, verificando 

os nossos pontos visivelmente mais resistentes e analisando as situações mais apropriadas. 

 Ele não tem nenhuma pressa que o conduza à afobação; sabe esperar para dar o bote, no momento que 

considera “oportuno”. E, se há alguma coisa que satanás tem, é o senso de tempo, de oportunidade, ele é um 

“perito”[20] em tentar;[21] por isso, não nos iludamos, satanás está à espreita de forma vigilante, aguardando e 

propiciando as suas condições favoráveis de ataque. 

 

     (Continuação última página) 

 



 

 

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: a definir via WhatsApp). 

  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. 

 

CONVITE ESPECIAL PARA AS MULHERES 

 A SAF convida você mulher, para a Reunião Plenária a ser reali-

zada no próximo dia 30 terça-feira às 19:30Hs. O local da reunião será 

na residência Selma Cardin. Venha participar deste Ministério, certamen-

te, trará benção e edificação à você. 

  

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 30/07, na casa do 

irmão Ezequiel Barcellos. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se 

puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER  

Apêndice  

 

 PREFÁCIO AOS NOVOS CAPÍTULOS  

Considerando a conveniência de exprimir claramente a doutrina da Igre-

ja a respeito do Espírito Santo, das Missões e do amor de Deus para 

com todos os homens, foram acrescentados os seguintes capítulos:  

 

CAPÍTULO XXXIV  -    DO ESPÍRITO SANTO  

I. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e 

do Filho, da mesma substância e igual em poder e glória, e deve-se crer 

nele, amá-Lo, obedecê-Lo e adorá-Lo, juntamente com o Pai e o Filho, 

por todos os séculos.  

 Mt.3:16-17; Mt.28:19; II Cor. 13:13; Jo.15:26 e 16:13,14 e 17:24.  

 

II. É Ele o Senhor e Doador da vida, presente em toda parte na natureza, 

e é a fonte de todos os pensamentos bons, desejos puros e conselhos 

santos que se encontram nos homens. Por Ele os Profetas foram leva-

dos a falar a Palavra de Deus, e todos os autores da Sagrada Escritura 

foram inspirados a registrar de um modo infalível a disposição e a vonta-

de de Deus. A dispensação do Evangelho foi-lhe entregue de um modo 

especial. O Espírito Santo prepara o caminho para o Evangelho, acom-

panhado com seu poder persuasivo e recomenda a sua mensagem à 

razão e à consciência dos homens, de maneira que os que rejeitam a 

oferta misericordiosa, ficam não somente sem desculpa, mas também 

culpados de terem resistido ao Espírito Santo.  

 Rom. 8:2; Gn.1:2; Sl.139:7; Jo.16:13,14; II Pe. 1:19-21; Jo. 14:16 e 

16:7-11; At.7:51-53.  

 

III. O Espírito Santo, o qual o Pai prontamente dá a todos os que Lho pe-

direm, é o único agente eficaz na aplicação da redenção. Ele convence 

os homens do pecado, leva-os ao arrependimento, regenera-os pela sua 

graça e persuade-os e habilita-os a abraçar a Jesus Cristo pela fé. Ele 

une todos os crentes a Cristo, habita neles como seu Consolador e San-

tificador, dá-lhes o espírito de adoção e de oração, e cumpre neles todos 

os graciosos ofícios pelos quais eles são santificados e selados até o dia 

da redenção.  

 Lc.11:13; At.1:5; At.5:32; Jo.16:8; At.2:37,38; Tt.3:4-7; At.8:29,37; I 

Cor.12:13 e 3:16,17; Rom.8:15; Ef.4:30.  

 

IV Pela presença do Espírito Santo nos seus corações, todos os crentes, 

estando intimamente unidos a Cristo, a Cabeça, estão assim unidos uns 

aos outros na Igreja, que é o seu corpo. Ele chama e unge os ministros 

para o seu santo ofício, prepara todos os outros oficiais na Igreja para o 

seu trabalho especial e concede vários dons e graças aos demais mem-

bros. Ele torna eficazes a Palavra e as ordenanças do Evangelho. Por 

Ele a Igreja será preservada e aumentada até cobrir a face da terra, será 

purificada e, afinal, tornada perfeitamente santa na presença de Deus.  

 Ef.1:22,23; At.20:28; I Cor.12:11; Ef.5:27.  

 

III- Catecismo Menor : 71. Que exige o sétimo mandamento? 

 

R. O sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castida-

de, e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. 

 Ref. 1Ts 4.4; Ef 4.29; 5.11-12; 1Pe 3.2. 

 

 http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: .71. Como é a justificação um ato da livre graça 

de Deus?  

 

R. Ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verda-

deira satisfação real e plena à justiça de Deus a favor dos que são justifi-

cados, contudo a sua justificação é de livre graça para eles desde que 

Deus aceita a satisfação de um fiador, a qual podia ter exigido deles; e 

proveu este fiador,  

Seu único Filho, imputando-lhes a justiça deste e não exigindo deles na-

da para a sua justificação senão a fé, a qual também é dom de Deus.  

 Mat. 20:28; Rom. 5:8-10, 19; 1  
 

 



SUGESTÃO DE LEITURA 

Confrontando o feminismo evangélico 

Wayne Grudem – 2009 

 

Confrontando o feminismo evangélico, de Wayne Grudem, é um 

livro para todos que desejam ter uma visão rápida dos tópicos 

principais da controvérsia sobre os ensinamentos bíblicos a res-

peito dos papéis de homens e mulheres na igreja e no lar. 

Voltado para quem busca entender um lema tão presente nos dias atu-

ais à luz da Palavra, esse livro, além de estabelecer uma visão bíblica 

clara de masculinidade e feminilidade, abordar os desafios e as obje-

ções que os igualitaristas têm levantado contra a visão de Cristo sobre o 

homem e mulher. 

Wayne Grudem escreve para todos os crentes que desejam sa-

ber no que devem crer sobre o tema, para estudantes universitários e 

seminaristas, comitês de estudo eclesiástico, pastores e líderes de estu-

dos bíblicos que buscam um resumo dos argumentos de ambos os la-

dos da questão. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/brasil-presbiteriano-n-

776-julho-2019-34567) 

 

 SUGESTÃO DE FILME 

Vingadores: Ultimato 

(2019) 

 

Até o dia do fechamento dessa edição, Vingadores: Ultimato ain-

da se encontrava em cartaz em alguns cinemas brasileiros 

(basta dar um Google para conferir se ainda está). E para quem 

não assistiu ainda, recomendamos tirar um tempinho para assis-

tir o fechamento da história que vem sendo assunto nas rodas dos jo-

vens (de todas as idades) nos últimos dez anos. 

Os personagens já são velhos conhecidos: heróis da Marvel. 

E nesse último filme, eles lutam para tentar reverter o estrago 

que Thanos fez com as jóias do Infinito ao dizimar metade da população 

do universo. Ok, sabemos que é muita fantasia (e que precisa ser filtra-

da!), mas há também pontos que devemos levar em conta, entre eles a 

fé e esperança de alguns personagens, os sacrifícios que são feitos por 

algo maior e, acima de tudo, o amor ao próximo. 

Vale ressaltar que em breve Vingadores: Ultimato estará disponí-

vel em serviços de streaming como o NOW.  

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/brasil-presbiteriano-n-

776-julho-2019-34567) 

 

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 

Assistência Social da IPA de forma mais intensiva, procure orientação 

com algum Diácono. 

 

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), Janaína Cristina de An-

drade (Cirurgia); Elisandra Oliveira Purcino (Cunhada Jose), D.ª Ilze 

(Cirurgia Cateterismo). 

 

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 

21-Wipson da Silva Almeida 

 

21– Maria Isabela Lucredi 

 

22– Felipe  Cardin Recchia 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

29– Adalto Merquiades de Souza 

 

30– Ubiratan Smith 

 

02– Gesiane de Salles Cardin Denzin 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Oração inicial 

Leitura Bíblica: Salmo 121.1-8 

Hino nº 04 “Culto à Trindade 

Entrega dízimos e Ofertas / Oração de agradecimento 

Leitura: 1 João 1.1-10 

Momento de Contrição: Oração de Confissão de pecados 

Cânticos dirigidos pelo departamento de música 

Chamamento das crianças para o  culto infantil 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pe 2.4-8 

Tema: Eleição - Pedra Viva 

Benção apostólica 

Tríplice amém. 

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

al Presbiteriano) 

 

____________Prestadores de Serviços_______________________ 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL  

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Roberto  

André 
Fernando 

04/08 

André 

Fernando 
Amarildo 

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 

04/08 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

04/08 

Ana Ketíli 

Helena 
Fabiana 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Fernando 

04/08 Pastor .Wipson 

11/08 Presb. Sidney 

18/08 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

04/08 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) 

 

Packer, nos fala sobre isso: Se formos vigilantes contra Satanás em um ponto da muralha de nosso viver, 

ele tentará rompê-la em outro ponto, esperando por um momento quando nos sentirmos seguros e felizes, 

e quando, provavelmente, nossas defesas estarão fracas. Assim prosseguem os seus ataques, o dia inteiro 

e todos os dias.[22] 

No Apocalipse lemos que Satanás sabe do pouco tempo que lhe resta (Ap 12.12),[23] por isso, a sua ur-

gência devoradora, que obedece sempre a sua estratégia. Quanto a nós, devemos estar atentos constante-

mente (1Pe 5.8), cuidando para não dar “lugar ao diabo” (Ef 4.27). 

Murray nos alerta: O reconhecimento da presença de Satanás é extremamente importante. Ele mantém di-

ante de nós o fato de que o mal não é meramente uma ideia, mas um grande poder pessoal. Ensina-nos 

que os erros em relação ao evangelho não é um engano inocente, mas são enganos demoníacos: há cris-

tos falsos e evangelhos falsos. A existência de Satanás, como dirigente de todos os homens e mulheres 

não-regenerados, é, também, prova de que a diferença entre cristãos e não-cristãos é absoluta e radical.

[24] 

Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa 

 

 
[10]C.H. Spurgeon, Um Antídoto contra os Artifícios de Satanás: In: Bruce H. Wilkinson, ed. ger. Vitória sobre a Tentação, 2. ed. São Paulo: Mundo 
Cristão, 1999, p. 184. [11] NT. * Mc 1.13; At 26.18; 2Co 2.11; 12.7; 2Ts 2.9; 1Tm 5.15; Ap 2.9,13; 3.9. [12]Quanto à armadura romana e o treinamento 
do exército, Veja-se: Flavio Josefo, La Guerras de los Judios, Barcelona: CLIE., [1985], Tomo I, III.3. p. 311ss. [13] A palavra “cilada” significa, “tramas, 
“ardis”, “maquinações”, “astúcia”. [* Ef. 4.14 (aqui traduzida por “induzir” (ARA); “enganar” (ARC); 6.11]. Este é o significado original da palavra, varian-
do conforme a conjunção com outras (Veja-se: entre outras obras, H.E. Dana; Julius R. Mantey, Manual de Gramatica del Nuevo Testamento Griego, 
Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones, 1975, p. 104-105). Meqode/ia é da mesma raiz da nossa palavra “método”, que também provém do 

grego me/qodoj, 

termo formado por meta/ (“no meio de”, “no centro de”) e o(do/j (“caminho”). Em Aristóteles (384-322) a palavra (me/qodoj) tinha o sentido de 
“investigação”, sendo por vezes usada como sinônimo de “teoria” (qewri/a) e “ciência” (e)pisth/mh).(Veja-se: Aristóteles, Física, III, 1; 200 b 13; VII, 1; 
251 a 7, etc. Cf. Método: In: A. Lalande, Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 678. [Observações de R. Euc-
ken e J. Lachelier]). Etimologicamente, portanto, método é o emprego de um caminho, andar dentro e por meio dele. Podemos definir operacionalmen-
te método, como o conjunto de elementos e processos necessários a se obter determinado objetivo. É o caminho para a consecução de um objetivo 
proposto. Lalande (1867-1963) acentua que etimologicamente a palavra significa demanda e, “por consequência, esforço para atingir um fim, investi-
gação, estudo” (Método: A. Lalande, Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, p. 678). [14] Esta não ocorre nas Escrituras. [15] pagi/j significa 
“armadilha”, “rede”, “laço” [* Lc 21.34 (ARA) na ACR e BJ, no verso 35; Rm 11.9; 1Tm 3.7; 6.9; 2Tm 2.26]. [16]A ideia da palavra no contexto sugere 
“oportunidade”, “tempo certo”, “tempo favorável”, etc. (Veja-se: Mt 24.45; Mc 12.2; Lc 20.10; Jo 7.6,8; At 24.25; Gl 6.10; Cl 4.5; Hb 11.15). [17] Veja-se: 
Hermisten M.P. Costa, O Pai Nosso, São Paulo: Cultura Cristã, 2001. [18]João Calvino, As Pastorais, São Paulo: Paracletos, 1998, (2Tm 1.11), p. 210. 
[19]“Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar” (1Pe 5.8). [20]O 
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