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NÃO MURMURE, AGRADEÇA! 

 
"Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo" (Ef 5.20) 

 

A vida é uma combinação de alegrias e tristezas, sorrisos e choro, saúde e enfermidade, avan-

ços e recuos. As circunstâncias não podem ditar nossas emoções. As pessoas não devem rou-

bar nossa alegria. As coisas não são o eixo da nossa felicidade. No texto em tela, o apóstolo 

ensina algumas verdades sublimes: 

 

Em primeiro lugar, dar graças é uma ordenança divina e não uma opção humana. Aqueles que 

são cheios do Espírito (Ef 5.18) têm no coração gratidão e nos lábios ações de graça. Se a in-

gratidão é um gesto inadequado para um cristão, as ações de graças são a sua marca. Deve-

mos ser gratos a Deus pelo dom da vida, pelo privilégio de termos uma família, pela bênção de 

termos amigos, pela honra de fazermos parte da família de Deus. É impossível olhar ao nosso redor e não ver 

motivos sobejos e eloquentes para alcançarmos aos céus nosso tributo de louvor e nossas efusivas ações de gra-

ças. 

 

Em segundo lugar, dar graças é uma atitude que inclui tanto a face sorridente de Deus como suas providências 

carrancudas. Devemos dar graças por tudo e não apenas pelas coisas boas. É claro que não devemos dar graças 

a Deus pelo mal moral. Uma esposa não deve agradecer o fato do marido chegar em casa bêbado nem o marido 

deve agradecer o fato de sua mulher lhe ter traído. Os pais não devem agradecer pelo fato de um filho ter caído 

no cipoal das drogas nem uma família dar graças por uma riqueza adquirida de forma ilícita. Porém, devemos dar 

graças pelos dias de sol e também pelos dias de tempestade. Devemos dar graças pela abundância bem como 

pela escassez. Devemos dar graças pela saúde e também quando a enfermidade chega. Devemos dar graças 

pelos montes cujos picos beijam as nuvens e também pelos vales mais profundos cobertos de escuridão. 

 

Em terceiro lugar, dar graças é uma atitude constante e não apenas em ocasiões esporádicas. A Escritura nos 

ensina a dar graças sempre. Isso significa que essa atitude não deva ser esporádica. Devemos cultivar esse san-

to hábito de agradecer. Mesmo quando nós não entendemos todos os detalhes daquilo que nos atinge, devemos 

dar graças, pois Deus está no controle e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo que sejamos gol-

peados pela dor como foi o patriarca Jó, podemos dizer que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser 

frustrado. 

 

Em quarto lugar, dar graças deve ser um tributo de louvor endereçado ao único Deus vivo, fonte de todo o bem. O 

apóstolo Paulo é enfático em dizer que devemos dar graças a Deus. Ele é a origem de todas as bênçãos. Dele 

procede toda boa dádiva. De suas mãos dadivosas emanam todos os tesouros de sua bondade. É do céu que 

jorra para nós os motivos que nos levam às ações de graças. Não agradecemos a nós mesmos nem aos deuses 

fabricados pela engenhosidade do enganoso coração humano, mas agradecemos a Deus, nosso criador, prove-

dor, protetor e redentor. 

 

Em quinto lugar, dar graças a Deus deve ser em nome Jesus, o único mediador das bênçãos que nos alcançam. 

É em nome de Jesus que devemos levantar nossa voz para agradecer. É em nome de Jesus que devemos ex-

pressar a Deus nosso preito de louvor. É em nome de Jesus que ousamos entrar na sala do trono, tendo livre 

acesso à graça, para adorarmos a Deus por quem ele é e darmos graças pelo que ele tem feito em nós, por nós e 

através de nós. 

 

Hoje, conclamo você a abandonar a murmuração e voltar-se para Deus com o coração repleto de gratidão e com 

os lábios cheios de louvor! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes// Fonte:https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=260 



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. 

 

CONVITE ESPECIAL DA SAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE ESPECIAL  

 Quartas-feiras, às 19h30min, no Templo da IPA. 

 Os interessados deverão fazer sua inscrição na secretaria 

da igreja (via e-mail ou telefone). Nesta fase, estamos funci-

onando em regime de discipulado cristão.  

 

 Cronograma das atividades: 19h30min (Oração uns pelos os ou-

tros) - 20h (Instrução bíblica) -20h30min (Aplicação-prática). 

  Nossa esperança repousa sobre a Graça de Deus para interpre-

tar, expor e viver, fielmente, a Palavra de Deus.  

  Venha crescer e se fortalecer junto conosco!!! 

 

PROJETO NATAL MISSIONÁRIO  

 Campanha de doação voluntária proveniente dos corações de 

irmãs/ irmãos da IPB em todo país para serem repartidas igualmente pa-

ra cada missionário da JMN, APMT, missão Caiuá e PMC, será uma 

oferta natalina para os missionários e famílias. Traga sua oferta. 

Participe com amor!!! 

 

 

III- Catecismo Menor: 88. Quais são os meios exteriores e ordinários 

pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? 

 

R. Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as 

bênçãos da redenção, são as suas ordenanças, especialmente a Pala-

vra, os sacramentos e a oração; as quais todas se tornam eficazes aos 

eleitos para a salvação. 

 

 Ref. At 2.41-42. 

 

 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: 88. Que se seguirá imediatamente depois da res-

surreição?  

 

R. Imediatamente depois da ressurreição se seguirá o juízo geral e final 

dos anjos e dos homens, o dia e a hora do qual homem nenhum sabe, 

para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do 

Senhor.  

 

 Mat. 16:27; II Ped. 2:4; 11 Cor. 5:10; Mat. 36, 42, 44.  

 

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Raízes da teologia Contemporânea – Hermisten M. P. da Costa 

(2018) 

 

Raízes da teologia contemporânea, escrito por Hermisten 

Maia Pereira da Costa, ministro da Igreja Presbiteriana do Bra-

sil, analisa e explora as origens da teologia contemporânea, 

que é o estudo analítico-crítico das manifestações teólogicas 

surgidas após a Reforma e, em geral, contrárias ao sistema 

dela. 

Neste livro vemos que a teologia contemporânea estuda, com evidente 

maior ênfase, a teologia protestante proveniente da Reforma. Com foco 

especial nos teólogos e / ou movimentos que seguiram caminhos que 

contradisseram – ainda que parcialmente – o pensamento e o espírito da 

Reforma, exercendo uma influência decisiva no desenvolvimento teológi-

co, quer “ortodoxo”, quer não. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

Diário de uma babá 

(2007) 

 

Com uma pegada leve e família, Diário de uma babá conta a 

história de Annie Braddock, uma jovem que está passando 

por uma fase descobertas na vida e carreira, e que acaba se 

estabelecendo como babá de Grayer, uma criança tanto 

quanto mimada pelos pais ricos e ausentes. 

O filme conta com cenas engraçadíssimas e grande elenco, como Scar-

leet Johansson e Chris Evans que são responsáveis pela romance graci-

nha do filme. Além disso, as cenas da babá Annie com Grayer nos en-

cantam com momentos fofos e de ensinamentos, que relembram a im-

portância de estar cercado por pessoas que nos amam, que sejam de 

confiança e alegres. 

Comédia romântica ideal para assistir e momentos de descontração em 

família, Diário de uma babá é um clássico que faz o público dar umas 

risadinhas gostosas e divertidas.  

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767)  

 

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. 

 

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 fide-

lidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedientes 
e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Conversão 

ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos familia-

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767


res 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), Fabiana 

Lozan (cirurgia joelho), Ubiratan Smith (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 

19– Ana Laura Mazucatto  

 

19– Samara Rodrigues dos Santos 

 

21– Ezequiel Marques Barcellos 

 

23– Sidnei Mathias  

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

28– Fernando Ósis Recchia 

 

28– Roberto Ósis Recchia 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

24– Ariovaldo e Sônia dos Santos  

(Bodas de Esmeralda) 40 anos 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Convite Adoração - Salmo 111:1 e 2 

Oração 

Leitura Bíblica: Salmo 115 

Hino nº 63 “As muitas Bençãos” Novo Cântico 

Ofertório 

Leitura Bíblica: Salmo 63. 1-8 

Oração Contrição e Confissão (silenciosa) 

Departamento de Música 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pedro 3.19-20a 

Tema: O ministério de Cristo - sua pregação aos espíritos em prisão  

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 % 

79 45 34 2 32 19 36 43,0% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Amarildo 

Edgard 
Adalto 

01/12 

Edgard 

Adalto 
João 

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 
Zequinha e Dalva 

 

 

01/12 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

08/12 
Lidiane 

Joseane 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

01/12 Pastor. Wipson 

08/12 Presb. Plínio 

15/12 Presb. Fernando 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

01/12 Rafinha 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) 
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