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Diáconos e Presbíteros: Servos de Deus no Corpo de Cristo (17) 

 

3.2. A Igreja é guiada por meio de seus escolhidos 

 

Quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso lhe diz: “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual 

o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu pró-

prio sangue” (At 20.28). 

 

A Igreja é um organismo e uma organização. Como organismo enfatizamos a sua eternidade dentro do propósi-

to de Deus. Essa é a igreja invisível, santa e pura que se concretiza na história por meio da igreja como organi-

zação, identificada pela fiel proclamação da Palavra, a administração correta dos sacramentos e o exercício fiel 

da disciplina. Ambos os aspectos da mesma igreja são constituídos pelo Espírito. O organismo acentua a sua 

eternidade, espiritualidade e vitalidade. A organização demonstra a necessidade de esse organismo ser organi-

zado materialmente por meio do seu modus operandi que envolve as suas estruturas, leis e ação na história. 

Por isso, a igreja precisará sempre ter uma estrutura administrativa, normas, liderança, etc. (Rm 12.8). 

 

Bavinck escreve de forma esclarecedora: O governo é indispensável para a igreja como ajuntamento dos cren-

tes. Assim como um templo precisa de um arquiteto, o campo, de um semeador, uma vinha, de um tratador, 

uma rede, de um pescador, um rebanho de um pastor, um corpo, de uma cabeça, uma família, de um pai, um 

reino, de um rei, assim também a igreja é inconcebível sem uma autoridade que a sustente, oriente, cuide e pro-

teja. Em certo sentido, ainda mais especial que no caso do campo político, essa autoridade se baseia em Deus. 

(…) Assim como no campo civil ele concedeu soberania ao governo, assim também na igreja ele designou Cris-

to para ser rei. (…) No entanto, (…) aprouve a ele, sem de forma nenhuma transferir sua soberania às pessoas, 

usar o serviço delas no exercício de sua soberania e pregar o evangelho por meio delas a todas as criaturas. 

Também nesse sentido, a igreja nunca ficou sem governo. Ela sempre foi organizada e institucionalizada de al-

gum modo.[1] 

 

Keller assim descreve a igreja mais propriamente como organização: Para ser exercidos, esses dons têm de ser 

reconhecidos publicamente pela igreja, o que requer certa organização. Não há como exercitar o dom de lide-

rança (Rm 12.8) sem que haja uma estrutura institucional: eleições, estatutos, ordenação e padrões de creden-

ciamento. Ninguém consegue governar sem algum tipo de acordo feito pela igreja toda sobre os poderes confe-

ridos aos governantes e como esses poderes serão exercitados legitimamente.[2] 

 

O organismo vivencia a sua realidade por meio da igreja como instituição e como povo no exercício de sua vo-

cação na sociedade. O problema é quando a sua estrutura organizacional nega em sua prática a espiritualidade 

de sua essência. Desse modo, um dos indícios dessa inversão é quando a estrutura eclesiástica passa a ser o 

grande e único foco da igreja à qual todas as demais coisas passam a estar subordinadas. Assim, o grande ele-

mento identificador do sucesso profético dessa igreja é a sua riqueza, templos requintados, reconhecimentos e 

membresia. Junto com isso vêm o desejo de perpetuação no poder, o fascínio por cargos e comissões, os quais 

devem ser bem distribuídos para acalmar os corações sedentos por servir a Deus com mais conforto e visibilida-

de. 

 

A expressão material de nossa fé não pode ser dissociada da essência da fé que brota e fundamenta-se na Pa-

lavra, caso contrário, será uma expressão de algo falso, apenas para ser professada, não para ser vivenciada. A 

vida manifesta a nossa fé.[3] Não há alternativa: Ou a nossa vida expressa de forma coerente a fé professada 

ou a nossa vida nega a nossa fé, revelando uma outra fé. Sem fé não vivemos! 

Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa 

 

(Continua 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. 

 

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 27/08, na casa do 

irmão Presb. Sidnei. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se pu-

der, leve um prato de doce ou salgado. 

 

CONVITE ESPECIAL PARA AS MULHERES 

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

zada no próximo dia 27/08 terça-feira às 19:30Hs. O local da reunião 

será na residência da irmã Dirce Mussareli. Venha participar deste Minis-

tério, certamente, trará benção e edificação à você. 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO 

“O Conselho com base nos artigos 54, caput e §1º; art. 83, alíneas "d"; 

111 da CI/IPB e após as indicações feitas pelos membros da igreja até o 

dia 01/09/2019, sugerirá "nomes dos que lhe pareçam aptos para os car-

gos e baixará instruções para o bom andamento do pleito, com ordem e 

decência". Em caso de dúvida sobre o processo da eleição ou sobre o 

edital, os membros deverão recorrer ao Pastor ou aos Presbíteros, mem-

bros do Conselho. Cada membro está comissionado a orar por esta elei-

ção e indicar os candidatos, contudo, sem a prática de campanha eleito-

ral. QUANTO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO: a) A igreja votará por es-

crutínio secreto marcando os nomes dos candidatos na cédula fornecido 

pelos diáconos de forma legível, limitado-se ao número de vagas. b) No 

total serão 7 (sete) vagas para oficiais nesta eleição: 3 (três) para o pres-

biterato e 4 (quatro) para o diaconato. A ordem de votação no dia da elei-

ção procederá com a eleição dos presbíteros e, logo, seguirá a eleição 

dos diáconos. c) Para considerar-se eleito, deverá o candidato atingir a 

maioria simples dos votos (ou seja, metade dos votantes presentes mais 

1 (um) voto). Em caso de eventual empate vence o candidato mais velho 

quanto a idade. d) Poderá ser considerado eleito o membro ausente des-

de que informe, por escrito, sua livre vontade de aceitar o cargo. e) Os 

votos que não atenderem as especificações acima serão considerados 

nulos. Votos em brancos e nulos contam apenas o número de votantes 

na eleição, sem, contudo, computar para qualquer candidato. f) A Reuni-

ão Extraordinária da Assembleia Geral ocorrerá no dia 22/09/2019 às 

19h30min no período do Culto Noturno, em primeira convocação. g) 

Posse (ordenação e instalação) dos novos presbíteros e diáconos ocor-

rerá no dia 01 de Dezembro de 2019, na ocasião do Culto Noturno, des-

de que já tenha sido observado os artigos 113 e 114 da CI/IPB”, doc. 01. 

 

CAMPANHA MISSIONÁRIA 

 O irmão que ainda não pegou o envelope de Ofertas Missionária, 

favor retirar na mesa ao fundo do salão. Dentro desse envelope consta o 

nome do missionário e o endereço, caso o irmão queira entrar em conta-

to. Orar por ele e pela sua família.  

 

CULTO DA FEDERAÇÃO 

 Você jovem e adolescente não pode ficar de fora, vamos nos or-

ganizar! Qualquer dúvida falar com Wellington (TON) 99241-3484 ou 

Ana Laura 98922-7887. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER  

 

CAPÍTULO XVI. SECÃO VII  

As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria. 

coisas que Deus ordena e em si mesmas louváveis e úteis, e embora o 

negligenciá-las seja pecaminoso e ofensivo a Deus, não obstante, em 

razão, de não procederem de um coração purificado pela fé, elas não 

são feitas devidamente - segundo a Palavra - nem para um fim justo - a 

glória de Deus - ficam aquém do que Deus exige e não podem preparar 

homem algum para receber a graça de Deus.  

 

CAPÍTULO XXV, SEÇÃO VI  

Nosso Senhor Jesus Cristo é o único Cabeça da Igreja, e a pretensão de 

qualquer homem ser vigário de Cristo e cabeça da Igreja, é contrária à 

Escritura nem tem base alguma na História e é uma usurpação que de-

sonra a nosso Senhor Jesus Cristo.  

 

III- Catecismo Menor: 75. Que proíbe o oitavo mandamento? 

R. O oitavo mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir in-

justamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso co-

mo do nosso próximo. 

 Ref. Pv 28.19; 1Tm 5.8; Tg 5.1-4. 
 



 h t t p : / / w w w . m o n e r g i s m o . c o m /

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: 75. Que é santificação?  

R. Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus esco-

lheu, antes da fundação do mundo, para serem santos, são nesta vida, 

pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressur-

reição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de 

Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de to-

das as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e ten-

do essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que 

eles morrem, cada vez mais para o pecado e ressuscitam para novidade 

de vida.  

 Ef. 1:4; 1 Cor. 6:11; 11 Tess. 2:13; Rom. 6:4~6; Fil. 3:10; Ef. 4:23-

24; At. 11:18; 1 João 3:9; Judas. 20; Ef. 3:16-19; Col. 1:10-11; 

Rom. 6:4-6.  
 

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! 

 

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. 

 

BOLETIM 

 Leia sempre o nosso boletim e leve para casa para acompanhar 

as programações, pedidos de oração e noticias da Igreja.  

 

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 

19– Juliene Berbert Toledo França 

 

24– Andréa Séli Coelho 

 

24– Nelson de Lima 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

25– André e  Marisol Moro    

(Bodas de Seda ou Ônix  12 anos    

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Oração inicial 

Leitura Bíblica:  

Departamento de Música 

Dízimos e Ofertas -  

Oração silenciosa, Confissão e Contrição 

Coral - Louvor 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pedro  2.13-17 

Tema: Submissão - autoridade instituída 

Benção 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  

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Edgard 

Adalto 
João 

01/09 

Adalto  

João 
Roberto 

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 Ezequiel e Pedro 

01/09 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

01/09 
Helena 

Ana Ketili 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

01/09 Pastor. Wipson 

08/09 Presb. Plínio 

15/09 Presb. Fernando 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

01/09 Amarildo 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) 

 
[1] Herman Bavinck, Dogmática Reformada − Espírito Santo, Igreja e nova criação, São Paulo: Cultura Cristã, 2012, v. 4, p. 

333. [2]Timothy Keller, Igreja centrada, São Paulo: Vida Nova, 2014, p. 409. [3] “A fé, sem a evidência de boas obras, é inutil-

mente pretendida, porque o fruto sempre provém da raiz viva de uma boa árvore” (John Calvin, Commentaries on the Epistle 

of James, Grand Rapids, Michigan: Baker 

 

Book House Company, 1996, (Calvin’s Commentaries, v. 22/2), (Tg 2.18), p. 312). 

 

F o n t e :  h t t p s : / / w w w . h e r m i s t e n . c o m . b r / d i a c o n o s - e - p r e s b i t e r o s - 1 7 / ? f b c l i d = I w A R 0 8 -

WTjjAo5g76LEnyxV4OiLQbqsSMfj785whPzOw1jSVPgYrBD0QLo8wc 
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