
Os primeiros diáconos presbiterianos brasileiros foram eleitos no dia 02 de abril 
de 1866, e ordenados em 9 de julho do mesmo ano na IP do Rio de Janeiro. Por 
causa disso, a Igreja Presbiteriana do Brasil celebra o Dia do Diácono nessa 
última data.

A palavra “diácono” é uma transliteração do mesmo termo em grego, que 
indicava um serviçal, particularmente aquele que ficava ao lado da mesa para 
servir aos comensais; nesse sentido aparece algumas vezes no texto bíblico (Et 
1.10; Mt 22.13; Mc 9.35; Lc 17.8; Jo 2.5; 12.2). Contudo, a igreja se apropriou 
dessa palavra, dando-lhe um significado muito específico.

Essa adaptação iniciou com o próprio Jesus Cristo, que se identificou como o 
Filho de Deus que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir os 
homens com sua própria vida (Mc 10.45; Lc 22.27). Que conceito revolu-
cionário: um Senhor que serve! E a partir do ministério, exemplo e ensino do 
Senhor, seus discípulos entenderam que cada um é chamado a servir também 
– servir aos irmãos com seus dons, servir aos carentes com seus bens, servir ao 
mundo com o evangelho (Lc 22.26; Rm 15.25,26; 1Pe 4.10,11). Os cristãos 
veem no serviço ao próximo uma forma de servir ao próprio Senhor (Mt 
25.34-40).

Com o tempo, para que esse aspecto essencial do ministério da igreja não 
fosse negligenciado, foi necessário que a congregação elegesse oficiais para 
serem responsáveis pelo serviço (At 6.1-6). Assim, os diáconos passaram a 
representar de maneira muito clara o princípio de liderança servil ensinado e 
exemplificado por Jesus.

A pregação do evangelho é missão central da igreja, mas em épocas de carên-
cia física e material nosso testemunho de misericórdia e cuidado com o próxi-
mo ganha especial relevância (Lc 10.27,37; Tg 2.15-17; 1Jo 3.17). E, desde os 
tempos apostólicos, os diáconos têm sido fundamentais em liderar o povo de 
Deus nesse ministério.

João Calvino, por exemplo, deu grande destaque para a diaconia em seu pasto-
rado na Igreja de Genebra. A cidade recebia inúmeros refugiados em condições 
precárias, por isso ele estabeleceu duas classes de diáconos: um grupo era 
responsável por angariar e administrar as coletas em favor das famílias 
carentes; o outro era responsável pela administração do “Hospital Geral”, que 
recebia não só enfermos, mas também órfãos e miseráveis.

Por tudo isso, queremos parabenizar os nossos diáconos pelo seu dia, louvar a 
Deus por seu ministério na IPFÓ e orar para que possam ser grandemente 
usados pelo Senhor nesse momento de crise como manifestações vivas da sua 
misericórdia. É tempo de servir!
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Frase para Refletir

Todas as vezes que a graça de Deus é pregada 
a nós, é como se o reino dos céus se abrisse 
para nós, como se Deus estendesse Sua mão, e 
nos certificasse de que a vida está próxima, e 
que ele nos faz participantes da sua herança 
celestial. Mas quando olhamos para essa vida, 
que foi comprada para nós pelo nosso Senhor 
Jesus Cristo, não devemos hesitar em 
abandonar tudo o que temos neste mundo, 
para ir ao tesouro acima, que está nos céus.

Assistência Diaconal

A Junta Diaconal se coloca à disposição dos 
irmãos, especialmente os mais idosos, para 
ajudarem com uma carona, compras, cestas 
básicas, etc. Em caso de necessidade, contate 
um dos nossos irmãos diáconos, ou mande 
uma mensagem pelo Whatsapp IPFÓ 
(98888-0565).

Atendimento pastoral

O Pastor Alceu e os Presbíteros estão à 
disposição dos irmãos durante a semana para 
aconselhamento e oração. Para não expor os 
irmãos a nenhum risco, as visitas pastorais 
estão reduzidas apenas aos casos de 
emergência. Faça contato pelo Whatsapp 
IPFÓ (98888-0565).
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Oficina de Artesanato

Nossa oficina de artesanato estará suspensa 
enquanto durar o isolamento social recomen-
dado pelas autoridades.

Com oito lições curtas, esse livro ensina como moldar uma cultura de aconselhamento 
e cuidado mútuo de forma que se tornem características naturais da vida diária da 
igreja. O objetivo é que o corpo de Cristo seja um lugar confiável e seguro onde você 
pode construir relacionamentos saudáveis, falar de suas alegrias, pedir ajuda em sua 
luta contra o pecado, compartilhar seus fardos.
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Motivos de Oração Geral

Motivos Específicos de Oração

SAÚDE. D. Antonieta; D. Vivian; Tite; Edmar 
(irmão da Silvany); D. Dalva (mãe do Dorisval-
do); Priscila (filha da Marisa, do artesanato); 
Priscila (esposa do Rev. Edson); Valdemir 
(amigo do Pb. Ademar); Cláudia Benevides 
(recuperação da COVID-19); Sr Alfredo (pai da 
Cláudia); D. Geni (recuperação do AVC); D. 
Josefa (amiga da D. Maria Campos).

Os pedidos de oração devem ser comuni-
cados pelo 98888-0565 (Whatsapp IPFÓ) ou 
pelo contatoipbfo@gmail.com

1) Crise mundial na saúde (COVID-19)
2) Vida espiritual dos crentes e famílias durante 
o período de fechamento das igrejas
3) Atividades on line da igreja durante o 
isolamento social
4) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos 
de risco
5) Saúde e ministério dos Missionários
6) Pela saúde e despertamento espiritual dos 
vizinhos e policiais militares da região
7) Membros afastados
8) Desempregados e negócios afetados pela 
pandemia
9) Artesanato (continuidade após o isolamento)

Agenda

Devido à necessidade de isolamento social para 
conter o avanço do Coronavírus, nossas 
atividades presenciais estão suspensas até 
segunda ordem da parte das autoridades e 
especialistas da saúde.

• Assista aos domingos às transmissões ao vivo 
de Escola Bíblica (10h) e Culto Dominical 
(18h30) pelas redes sociais da IPFÓ. As 
informações para acessar são colocadas no 
Whatsapp da igreja, dos jovens, dos 
adolescentes e da UCP.

• Participe dos Grupos Familiares, que têm 
realizado reuniões virtuais para estudo bíblico e 
oração. Informe-se pelo Grupo de Whatsapp da 
igreja, ou mande uma mensagem para o 
Whatsapp IPFÓ (98888-0565).

• Reúna sua família para o culto doméstico com 
regularidade. 

• Consagre o primeiro Dia do Senhor do mês 
com jejum e oração, clamando pela misericórdia 
do Senhor sobre o mundo todo, sobre sua 
família e sobre a igreja. 

Escala de Púlpito

Enquanto estivermos em isolamento social, 
transmitiremos um momento de adoração e 
edificação ao vivo pelo Facebook da IPFÓ, no 
horário do culto noturno (18h30). O Pr. Alceu e 
o Sem. Gunther trarão as mensagens e irmãos 
do Ministério de Música dirigirão os louvores. 

Santa Ceia virtual
Conforme o isolamento social se prolonga, 
algumas igrejas têm procurado retomar a 
celebração da Ceia, gerando uma série de 
inovações sem base bíblica. Jesus instituiu sua 
Ceia num momento de reunião com seus 
discípulos (Lc 22.15-20; note os plurais: “reparti 
entre vós”). Conquanto a Ceia não precise ser 
realizada no templo da igreja, é um sacramento 
do corpo, que deve sempre ser ministrado pelo 
regador da Palavra aos crentes reunidos (At 
20.7; 1Co 11.33). Esse é o entendimento do 
nosso Presbitério e do nosso Conselho, 
conforme ensina nossa Confissão de Fé 
(XXIX.iii): “Nesta ordenança o Senhor Jesus 
constituiu seus ministros para declarar ao povo 
a sua palavra de instituição, orar, abençoar os 
elementos, pão e vinho, e assim separá-los do 
comum para um uso sagrado, tomar e partir o 
pão, tomar o cálice, dele participando também, 
e dar ambos os elementos aos comungantes e 
tão somente aos que se acharem presentes na 
congregação.” Assim, apressemos com orações 
e aguardemos com paciência o dia em que 
estaremos novamente juntos diante da Santa 
Mesa do Senhor.

Dia Nacional do Adolescente
Presbiteriano

Todos os anos a IPB comemora o DNA (Dia 
Nacional do Adolescente) no 4º domingo de 
julho. O trabalho presbiteriano com 
adolescentes começou a ser organizado em 
julho de 1967, o que significa que aqueles que 
estavam no início certamente já são avós de 
adolescentes hoje. Que bom! Isso quer dizer 
que o Senhor tem sido fiel à sua promessa de 
ser o nosso Deus de geração em geração (Sl 
100.5)! Nossos parabéns aos adolescentes da 
IPFÓ e nossas orações para que a misericórdia 
do Senhor continue sobre vocês – perdoando, 
santificando, dirigindo e usando toda a sua 
energia e criatividade para a glória dele.

Jejum e Oração

Como já vimos fazendo desde o inicio do 
isolamento social, o Conselho da IPFÓ convoca 
os irmãos a dedicarmos o primeiro domingo do 
mês (05/07) ao jejum e oração ao Senhor. No dia 
em que normalmente compartilharíamos do pão 
e do cálice, buscaremos sua comunhão nos 
privando do alimento comum. Cada irmão é livre 
para determinar a duração do seu jejum, de 
acordo com suas possibilidades, seja o período 
da manhã, manhã e tarde ou o dia inteiro. O mais 
importante é que cada um guarde esse tempo 
para nos humilharmos e buscarmos a face do 
Senhor de todo nosso coração. Ore pelos 
enfermos, pelos familiares de luto, pelos idosos 
e outros grupos de risco, pela descoberta de 
uma forma de tratamento efetiva, pelas equipes 
de saúde, para que muitos descubram a fé em 
Cristo em meio à crise, para que os crentes não 
desanimem ou esfriem na fé.  
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Aniversários do Mês

Elisabete Lopes Machado Siqueira
Valderly Nogueira da Silva
Thamiris Rodrigues Narcizo Caetano
Antonio Carlos Marcondes
Fernando Lianza Rodrigues
Enzo Franco Rocha
Deise Dutra
Marisa Nunes de Souza
André Ciaccio

Júlio e Regiane

Aniversários de Casamento

Catecismo de Heidelberg

Ao lado dos Cânones de Dort (1619) e dos Cate-
cismos e Confissão de Westminster (1649), o 
Catecismo de Heildelberg (1563) é um dos mais 
importantes símbolos de fé das igrejas reforma-
das em todo o mundo. Se você quiser usá-lo 
para ensinar seus filhos durante esse período de 
isolamento doméstico, pode encontrar o Cate-
cismo de Heidelberg completo e com guias de 
estudo aqui:

Pergunta 20. Todos os homens, então, 
tornam-se salvos por Cristo, assim como 
pereceram em Adão?
Resposta: Não,1 somente aqueles que pela 
verdadeira fé são unidos a Cristo e aceitam todos 
os seus benefícios2.
1 Mt 7.14; 22.14. 2 Sl 2.12; Mc 16.16; Jo 1.12,13; 
3.16,18,36; Rm 3.22; 11.20; Hb 4.2,3; 5.9; 10.39; 
11.6.
21. O que é a verdadeira fé?
Resposta: A verdadeira fé é o conhecimento e a 
certeza de que é verdade tudo o que Deus nos 
revelou em sua Palavra.1 É também a plena confi-
ança2 de que Deus concedeu, por pura graça, 
não só a outros, mas também a mim, a remissão 
dos pecados, a justiça eterna e a salvação3, 
somente pelos méritos de Cristo.4 O Espírito 
Santo5 opera esta fé em meu coração, por meio 
do Evangelho.6

1 Rm 4.20,21; Hb 11.1,3; Tg 1.6. 2 Sl 9.10; Rm 
4.16-21; 5.1; 10.10; Ef 3.12; Hb 4.16. 3 Hc 2.4; At 
10.43; Rm 1.17; Gl 3.11; Hb 10.10,38. 4 Lc 
1.77,78; Jo 20.31; At 10.43; Rm 3.24; 5.19; Gl 
2.16. 5 Mt 16.17; Jo 3.5; 6.29; At 16.14; 2Co 4.13; 
Ef 2.8; Fp 1.29. 6 Mc 16.15; At 10.44; 16.14; Rm 
1.16; 10.17; 1Co 1.21.
22. Em que um cristão deve crer?
Resposta: Em tudo o que nos é prometido no 
Evangelho. O Credo Apostólico, resumo de 
nossa universal e indubitável fé cristã, nos ensina 
isto.1

1 Mt 28.19; Mc 1.15; Jo 20.31.
23. O que dizem os artigos deste Credo?
Resposta: 1) Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, 
Criador do céu e da terra. 2) Creio em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; 3) que foi 
concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da 
virgem Maria; 4) padeceu sob o poder de Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, 
desceu ao hades*; 5) ressurgiu dos mortos ao 
terceiro dia; 6) subiu ao céu e está assentado à 
mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso; 7) de 
onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
8) Creio no Espírito Santo; 9) na santa igreja 
universal, na comunhão dos santos; 10) na 
remissão dos pecados; 11) na ressurreição do 
corpo 12) e na vida eterna. Amém.
*Na cultura grega, o lugar dos mortos era chama-
do “hades”.

Dia do Senhor 7
http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/


