
Uma das características da nossa época é o relativismo, que ensina que 
cada um tem a sua verdade, e ninguém tem nada a ver com isso, e que 
se algo faz você se sentir bem, então não pode ser errado. Houve um 
tempo na história de Israel – entre a morte de Josué, sucessor de 
Moisés, e o surgimento da monarquia, com Saul e depois Davi – no qual 
essa mentalidade ganhou força. O povo de Deus ficou à deriva, sem 
líder nem rumo, como relata o autor sagrado: “não havia rei em Israel; 
cada qual fazia o que achava mais reto” (Jz 17.6; 21.25).

Nesse tipo de clima cultural, qualquer forma de liderança é sempre vista 
como algo desnecessário ou até indesejado. Sob a justificativa de 
conseguir maior liberdade, semeia-se individualismo e colhe-se desor-
ganização e desordem.

Neste mês, no qual a sociedade comemora o Dia dos Pais, a IPB 
celebra o Dia do Presbítero, e a IPFÓ inicia o processo de escolha de 
Diáconos, é importante refletirmos biblicamente sobre a liderança, em 
suas diversas formas. O que a Escritura ensina sobre a liderança?

A Bíblia defende a existência e o exercício da liderança: Deus é o sober-
ano que domina sobre toda a criação (Sl 47.2; Is 45.12), e concede 
poder e autoridade a quem ele quer (Jr 27.5; Dn 4.17; Jo 19.10,11; Rm 
13.1). Por isso, os cristãos entendem que os pais são dignos de honra 
(Êx 20.12); os governantes devem ser obedecidos (1Pe 2.17); os oficiais 
da igreja merecem honra e submissão (Hb 13.17), e assim por diante.

Isso não significa que todo líder está automaticamente legitimado por 
Deus, pois cada um responderá ao Senhor pelo modo como exerce sua 
liderança, como um mordomo da posição na qual foi colocado (Lc 
12.42-48). Adão e Saul são exemplos de líderes que falharam, prejudi-
cando aqueles que estavam sob sua autoridade e recebendo a justa 
reprovação do Senhor (Gn 3.11,17-19; 1Sm 13.13,14).

Por causa do pecado, tendemos a usar nossa autoridade de forma 
egocêntrica, mas o Senhor Jesus ensinou que seus discípulos deveriam 
liderar por meio do serviço humilde aos irmãos, seguindo o modelo que 
ele mesmo deixou em sua vida e ministério (Mt 20.26-28).

Seja como pai de família, gerente na empresa, oficial da igreja ou onde 
for, os cristãos procuram liderar como Cristo, com a ajuda de Cristo, e 
para a glória de Cristo.
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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.
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Frase para Refletir

Quanto aos diáconos e anciãos... que tenham 
sido dotados por Deus das capacidades que 
serão necessárias para o cumprimento de seu 
ofício. Por isso, os jejuns e orações que Lucas 
menciona (At 14.26). Ora, compreendendo que 
estavam fazendo algo da maior seriedade, nada 
ousavam tentar sem extrema reverência e 
solicitude. Mais do que tudo, porém, se 
aplicaram às orações, nas quais rogavam a 
Deus o Espírito de conselho e discernimento.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Existem líderes em todo lugar, mas a Bíblia enxerga a liderança de uma maneira 
diferente do mundo. Neste livro curto, mas profundo, John Stott examina os quatro 
primeiros capítulos da Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, expondo sua 
mensagem especialmente direcionada aos líderes cristãos de hoje (sejam oficiais da 
igreja ou membros leigos), para que seus ministérios se desenvolvam de acordo com a 
Palavra de Deus.

Título: O Chamado para Líderes Cristãos
Autores: John Stott
Editora: Cultura Cristã

Verdade e Vida
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Liturgia Mensagem

Culto Solene 18h30

Atendimento pastoral

O Pastor Alceu e os Presbíteros estão à 
disposição dos irmãos durante a semana para 
aconselhamento e oração, tomando todos os 
cuidados recomendados para não expor os 
irmãos à contaminação. Agende uma visita ou 
atendimento pastoral pelo Whatsapp IPFÓ.



Motivos de Oração Geral

Motivos Específicos de Oração
SAÚDE: Rev. Elieser Ferreira (IP Brás) e Rev. 
Roy Abrahamian (IP Armênia), ambos com 
Covid-19; Vivian (sobrinha da Maria Campos); 
Érick (filho de Luciano e Viviam); D. Vivian; Tite; 
D. Dalva (mãe do Dorisvaldo); Priscila (filha da 
Marisa Basaglia); Priscila (esposa do Rev. 
Edson); Clélia (filha do Pb Reynaldo Fleckner).

EMPREGO: Gustavo Machado; Pedro H. Souza.

LUTO: Rev. Aldo Gerhardt (IP Morro Doce, 
morte da esposa Claudelice); Rev. Nilson (morte 
de seu pai); Rev. Gerson Troquez (morte da 
esposa Marília, ambos missionários da APMT 
no Senegal).

Os pedidos de oração devem ser
comunicados pelo 11 98888-0565 
(Whatsapp IPFÓ).

1) Pandemia de Covid-19: famílias afetadas, 
pesquisas médicas, desempregados.
2) Gratidão pelos que recuperaram a saúde da 
Covid-19 e pelo avanço na vacinação.
3) Atividades da igreja: retomada das atividades 
presenciais e alcance das transmissões online.
4) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos 
de risco.
5) Saúde e ministério dos Missionários.
6) Vida espiritual da igreja: desânimo e esfria-
mento espiritual durante a pandemia.

02
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08
11
11
11
12
12
17
24
29
29

Aniversários do Mês

Alceu Lourenço de Souza Júnior 
Eliel Braga 
Günther August Zanchi Nagel 
Fábio de Castro Moreira 
Leila Maria Cidrão Costa Giorlano 
Vera Lúcia Batista da Silva 
Celeni Mares de Sousa 
Júlio Cesar Giovanelli 
Breno Silva Oliveira 
Jaqueline Cortez de Souza 
Célia Aparecida dos Santos Ferreira 
Raquel Capriolio Benevides 

26

Aniversários de Casamento

Ewerton/Thamiris

Pergunta 65: Visto que somente a fé nos faz 
participar de Cristo e de todos os seus 
benefícios, de onde vem esta fé?

Resposta: Vem do Espírito Santo1 que a produz em 
nossos corações pela pregação do Evangelho2, e a 
fortalece pelo uso dos sacramentos3

1 Jo 3.5; 1Co 2.12; 12.3; Ef 1.17,18; 2.8; Fp 1.29. 
2 At 16.14; Rm 10.17; 1Pe 1.23. 3 Mt 28.19.

Dia do Senhor 25

Dia do Presbítero

No primeiro domingo de Agosto comemora-se o 
Dia do Presbítero. Parabenizamos nossos 
irmãos presbíteros (na ativa e em 
disponibilidade), e clamamos para que o Senhor 
abençoe suas vidas e famílias, e os recompense 
com sua graça (1Pe 5.4).

Dia dos Pais

Neste 08 de Agosto celebra-se o Dia dos pais, 
portanto louvamos a Deus pela vida dos papais 
da nossa igreja e das nossas famílias. Que nosso 
Pai celestial fortaleça seus braços no trabalho e 
sua fé no evangelho, e conceda a vocês famílias 
abençoadas e felizes (Sl 128.2-4).

Agenda da Retomada

Atendendo às medidas preventivas de 
distanciamento social e higiene devido à 
pandemia de Covid-19, em Julho nossas 
atividades presenciais ocorrerão com diversos 
cuidados especiais, conforme a orientação das 
autoridades e especialistas da saúde.

• Os cultos vespertinos estão acontecendo com 
no máximo 30 pessoas participantes. Mas 
continuarão sendo transmitidos ao vivo pelo 
canal do Youtube da IPFÓ. Para participar, dê o 
seu nome pelo Whatsapp IPFÓ.

• Na EBD, a partir do dia 22/08 todas as classes 
ocorrerão presencialmente a partir das 10h (sem 
necessidade de inscrição). Para os que não 
puderem vir, continuaremos transmitindo ao 
vivo, informe-se sobre a plataforma online 
utilizada na sua classe.

• A reunião de oração dos sábados, às 8h, será 
presencial, com transmissão online via link no 
grupo de Whatsapp da IPFÓ. Compartilhe seus 
pedidos de oração e interceda pelos seus 
irmãos!

• Os Grupos Familiares manterão suas reuniões 
às quartas, quintas e sextas no formato que for 
mais conveniente a cada grupo, seja online ou 
presencial, desde que mantidos os cuidados de 
distanciamento e higienização.

• As diretorias de departamentos e sociedades 
internas devem retomar suas programações 
presenciais na igreja, guardando os cuidados de 
distanciamento e higienização. Não se 
esqueçam de informar as programações com 
antecedência para publicação no Boletim e site 
da igreja.

• As aulas de música também funcionarão tanto 
presencialmente quanto online, conforme o 
combinado com os alunos.

IPFO de Mãos Dadas

Com o projeto “Mãos Dadas”, nossa igreja está 
levando amparo a famílias necessitadas através 
de alimentos, medicamentos, roupas, auxílio 
financeiro, consolo e, é claro, a oração e o 
evangelho de Jesus. Nossa intenção é imitarmos 
nosso Senhor, fazendo o bem a todos, 
atendendo tanto as necessidades do corpo 
quanto as da alma (At 10.38). Para colaborar, 
entre em contato com Ana Carolina 
(99798-9237).

Eleição de Diáconos

O Conselho decidiu promover a eleição de 
diáconos para compor a Junta Diaconal da 
IPFÓ. Para isso, está propondo o seguinte 
cronograma para a igreja:
• De 1 a 21 de Agosto – Intercessão: todos os 
membros da IPFÓ são chamados a orar ao 
Senhor da igreja para que conduza o processo 
eleitoral, indique seus escolhidos, capacite os 
eleitos e abençoe o trabalho da nossa Junta 
Diaconal.
• De 21 a 30 de Agosto – Indicação: todos os 
membros da IPFÓ podem indicar nomes para 
concorrerem como diáconos, preenchendo a 
FICHA DE INDICAÇÃO. Os indicados devem ser 
homens, maiores de 18 anos, membros 
professos da IPFÓ há pelo menos 1 ano.
• De 4 a 18 de Setembro – Orientação: os irmãos 
indicados pela igreja participarão de um curso 
sobre liderança cristã, diaconato bíblico e 
oficialato na IPB, com o Pr. Alceu.
• 25 de Setembro – Exame: o Conselho 
examinará os indicados, encaminhando os 
nomes aprovados como candidatos à 
Assembleia Geral Extraordinária.
• 03 de Outubro – Eleição: Assembleia Geral 
Extraordinária para a eleição de até dois (02) 
oficiais diáconos por voto secreto.
• 10 de Outubro – Ordenação e Instalação dos 
irmãos eleitos pela AGE no culto vespertino.
O Edital de Convocação para a AGE contendo 
mais detalhes será fixado no templo e publicado 
nas redes sociais da IPFÓ.

Santa Ceia

Devido às restrições de presentes no culto, 
celebraremos a Santa Ceia em dois domingos: 
01 e 15 de agosto. O objetivo é permitir que 
todos os membros maiores participem da Mesa 
do Senhor, então se prepare espiritualmente e se 
inscreva para um dos dias pelo Whatsapp IPFÓ.

Dia da IPB e das Missões

No dia 12 de Agosto a IPB celebra o Dia do 
Presbiterianismo Nacional e o Dia das Missões, 
em homenagem à data em que, o Rev. Ashbel 
Green Simonton chegou ao Brasil para anunciar 
o evangelho, em 1859. Ele foi o primeiro 
missionário ordenado e enviado por uma 
denominação estrangeira ao nosso país, dando 
início ao presbiterianismo brasileiro. Temos 162 
anos de bênçãos para agradecer ao nosso bom 
Deus.

Catecismo de Heidelberg

Escrito em 1563 por Zacarias Ursinus e Caspar 
Olevianus, o Catecismo de Heildelberg é um 
manual de instrução doutrinária no formato de 
perguntas e respostas, agrupadas em 52 “Dias 
do Senhor”, para ser estudado semanalmente 
ao longo de um ano. As perguntas de 22 a 58 
tratam do chamado “Credo Apostólico” como 
expressão da fé cristã. Baixe guias de estudo 
em: 

http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/


