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  Existimos para: ADORAR a Deus,  
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 APRENDER a sermos semelhantes a Cristo,  
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 ANUNCIAR o seu Evangelho e  
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Diáconos e Presbíteros: Servos de Deus no Corpo de Cristo (16) 

3.1. O Senhor que vocaciona e confere autoridade aos seus servos 

  
É somente pela vocação divina que os ministros da Igreja se tornam legalmente efetivados. Quem quer que se 

apresente sem ser convidado, seja qual for a erudição ou eloquência que o mesmo possua, esse não recebe 
autoridade alguma, porquanto não veio da parte de Deus. −João Calvino.[1] 

 
Quando escolhemos os líderes de nossa igreja, estamos simplesmente reconhecendo o chamado e dos dons 

do Senhor. − Timothy Keller.[2] 

Seja qual for a autoridade que eu possa ter como pregador, não é resultado de qualquer decisão da minha par-
te. Foi a mão de Deus que me tomou, me tirou e me separou para esta obra. Sou o que sou pela graça de 

Deus; e a Ele dou toda a glória − D.M. Lloyd-Jones.[3] 

Uma das formas pelas quais Deus se vale para cuidar de sua Igreja, é vocacionando e habilitando seus servos 
para, por meio deles, alimentar e cuidar de seu rebanho. A vocação ministerial, por exemplo, é para o serviço, 

não para o domínio (1Pe 5.1-2). Lucas descreve de forma sucinta e reverente a vocação do Apóstolo Paulo e a 
comissão de Ananias: 15 Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para 

levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel;16 pois eu lhe mostrarei quan-
to lhe importa sofrer pelo meu nome.17 Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizen-

do: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, 
para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. (At 9.15-17). 

 
Mais tarde, Paulo pôde escrever a Timóteo: “Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso 

Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério” (1Tm 1.12). 
 
No seu chamado, Paulo reconhecia a autoridade apostólica conferida pelo Senhor para a edificação da Igre-

ja: “Porque, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para 
edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei” (2Co 10.8/2Co 13.10;1Co 5.1-5). 

 
Calvino acentuou a responsabilidade do presbítero. Entende que Deus se dignou em consagrar a si mesmo “as 

bocas e línguas dos homens, para que neles faça ressoar própria voz”.[4] Deste modo, os pastores não estão a 
seu próprio serviço, mas de Cristo; “são ministros de Cristo que servem à sua igreja”.[5] A igreja é a razão da 

existência desses ofícios (1Co 3.22; Ef 4.12). Eles buscam discípulos para Cristo, não seguidores para suas 

ideias e concepções pessoais. 

Calvino mais uma vez nos instrui: A fé não admite glorificação senão exclusivamente em Cristo. Segue-se que 

aqueles que exaltam excessivamente a homens, os privam de sua genuína grandeza. Pois a coisa mais impor-
tante de todas é que eles são ministros da fé, ou seja: conquistam seguidores, sim, mas não para eles mesmos, 

e, sim, para Cristo.[6] 

É preciso que tenhamos esta consciência derivada do ensino bíblico. Deus é o Senhor da Igreja. É Ele quem 
constitui seus oficiais. 

 
Deus manifesta a sua vontade por intermédio da eleição realizada pela assembleia da igreja conforme a sua for-

ma de governo. Deus sabe sempre o que é melhor para a sua igreja ainda que nem sempre tenhamos a visão 
imediata do seu propósito, o que, diga-se de passagem, é mais do que natural.  

 
Deus na condução de sua Igreja utiliza-se de seus servos a quem Ele mesmo escolhe e chama, sendo a Igreja 

o instrumento de Deus para a execução de parte desse processo. 
 Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa 
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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: 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. 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 19/08 segunda-feira às 19:30hs, haverá 

reunião da Junta, na Igreja. 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER  

 

A utilidade de uma Confissão de Fé evidenciou-se na história das Igrejas 

Reformadas ou Presbiterianas. Sendo a Confissão de Westminster a 

mais perfeita que elas têm podido formular, serve de laço de união e es-

treita as relações entre os presbiterianos de todo o mundo. Os Catecis-

mos especialmente têm servido para doutrinar a mocidade nas puras 

verdades do Evangelho.  

 

No tempo em que se reuniu a Assembléia, e por muito tempo antes, to-

dos sustentavam a necessidade da união da Igreja e do Estado, e origi-

nalmente havia no Capítulo que trata do Magistrado Civil uma seção en-

sinando essa necessidade.  

 

Ao formar-se a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América do 

Norte, em 1788, essa seção foi omitida, pois ali quase todos entendiam 

que a Igreja devia estar livre de toda união com o Estado, sendo ambos 

livres e independentes na esfera que lhes pertence.  

 

Em 1887, ou quase cem anos mais tarde, a Igreja geralmente chamada 

Igreja do Norte eliminou a última parte da Seção IV do Capítulo XXIV, 

que dizia:  

 

"O viúvo não pode desposar nenhuma parente carnal de sua mulher nos 

graus de parentesco em que não possa desposar uma das suas próprias 

parentes, nem a viúva poderá casar-se com um parente carnal de seu 

marido nos graus de parentesco em que não possa casar-se com um de 

seus próprios parentes".  

O Sínodo do Brasil organizado em 1888, fez igual eliminação.  

 

No ano 1903 a mesma Igreja do Norte dos Estados Unidos fez outras 

emendas mais importantes que, por serem de interesse geral, ficam aqui 

registradas. As duas Seções que foram modificadas, rezam do modo se-

guinte:  

 

III- Catecismo Menor: 74. Que exige o oitavo mandamento? 

 

R. O oitavo mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento 

das riquezas e do estado exterior, tanto nosso como do nosso próximo. 

 

 Ref. Pv. 27.23; 22.1-14; Fl 2.4; Ex 23.4-6. 
 

 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: 74. Que é adoção?  

 

R. Adoção é um ato da livre graça de Deus, em seu único Filho Jesus 

Cristo e por amor dEle, pelo qual todos os que são justificados são rece-

bidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Es-

pírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais, são 

admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos 

herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória.  

 

 1 João 3:1; Ef. 1:5; Gal. 4:4-5: João 1:12; II Cor. 6:18; Apoc. 3:12; 

Gal. 4:6; Sal. 103:13; Mat. 6:32; Rom. 8:17.  

 

 

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 soli-

citar 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 As-

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

algum Diácono. 

 

 

CULTO ESTÁ SENDO TRANSMITIDO AO VIVO PELO FACEBOOK: 

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

 

BOLETIM 

 Leia sempre o nosso boletim e leve para casa para acompanhar 

as programações, pedidos de oração e noticias da Igreja.  

 

 

 

 



SUGESTÃO DE FILME 

Um Sonho de Liberdade 

 
Em 1946, Andy Dufresne (Tim Robbins), um jovem e bem 

sucedido banqueiro, tem a sua vida radicalmente modificada 

quando condenado à prisão perpetua por ter assassinado 

sua mulher e o amante dela. No presídio, faz amizade com 

Red (Morgan Freeman), um prisioneiro que cumpre pena há 

20 anos e controla o mercado negro do presídio. 

 De modo introspectivo, o longa – considerado um dos maiores 

clássicos do cinema – eleva o debate sobre a liberdade a outros nichos. 

Nesse sentido, as relações apresentadas no decorrer do filme são uma 

análise do comportamento humano em todas as suas faces. 

 Um Sonho de Liberdade serve como plano de fundo para deba-

tes sobre pautas recorrentes na sociedade contemporânea, como liber-

dade, ética, amizade e redenção. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-762-maio-2018-33681) 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

O Abismo entre promessa e realidade - O evangelho  segundo Abraão 

(Iain M. Duguid) 

Nossa  maior necessidade, para viver pela fé no meio do abis-

mo da realidade, não é ter um bom exemplo a seguir. Em vez 

disso, precisamos de um entendimento cada vez maior do 

evangelho de Jesus Cristo, de seus sofrimentos e da glória 

que se seguiu como o contexto para nossos sofrimentos pre-

sentes e a esperança segura da glória vindoura. Em Cristo, Deus forne-

ceu o clímax para a história contada no Antigo Testamento. Jesus não 

chegou inesperadamente; sua vinda foi repetidamente anunciada no An-

tigo Testamento não apenas em profecias explícitas sobre o Messias, 

mas também por meio das histórias de todos os eventos, personagens e 

circunstâncias. 

http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-746-janeiro-2017-31798 

 

 

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 

16– Raimundo Baraúna 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

19– Juliene Berbert Toledo França 

 

24– Andréa Séli Coelho 

 

24– Nelson de Lima 

 

 

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. 11-12  

Tema: Submissão - um apelo  

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 

Amarildo 

Edgard 
Adalto 

25/08 

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 Ari e Sônia 

25/08 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

25/08 

Eliana 

Tamires 
Joseane 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

25/08 Presb. Elizeu 

01/09 Pastor. Wipson 

08/09 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

25/08 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) 

[1] João Calvino, O evangelho segundo João, São José dos Campos, SP.: Editora Fiel, 2015, v. 1, (Jo 1.31), p. 71. 
[2] Timothy Keller, Igreja centrada, São Paulo: Vida Nova, 2014, p. 409. 
[3] D.M. Lloyd-Jones, O Supremo Propósito de Deus, São Paulo: Publicações Evangélicas Selecionadas, 1996, p. 90. 
[4]João Calvino, As Institutas, IV.1.5. 
[5] Herman Bavinck, Dogmática Reformada − Espírito Santo, Igreja e nova criação, São Paulo: Cultura Cristã, 2012, v. 4, p. 
332. 
[6]João Calvino, Exposição de 1 Coríntios, São Paulo: Paracletos, 1996, (1Co 3.5), p. 101-102. 
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