
Nossa cultura enfatiza tanto a igualdade, democracia e liberdade, que não 

vê com bons olhos as autoridades em geral, incluindo aí a autoridade 

espiritual, religiosa ou eclesiástica. A ideia, então, de um líder especial-

mente designado por Deus para alguma tarefa específica parece algo 

saído de um passado distante, praticamente medieval.

Entretanto, se buscamos compreender plenamente a noção bíblica de 

ofício, veremos que a Palavra de Deus legitima o exercício da autoridade 

de uma pessoa sobre a outra. Contudo, nunca deve ser esquecido que 

Deus é quem concede o ofício, sendo a fonte dessa autoridade e 

estabelecendo os limites dessa autoridade. Apenas Jesus é o Guia do seu 

povo (Mt 23.10), mas ele vocaciona (chama) homens para servirem como 

seus instrumentos nisso.

No antigo Israel, ainda que alguns líderes tenham sido designados direta-

mente pelo Senhor (Êx 3.10; 1Sm 16.12,13), há muitos que foram coloca-

dos numa posição de autoridade pelo próprio povo de Deus, em reconhe-

cimento das virtudes espirituais daqueles homens (Dt 1.13-16). No Novo 

Testamento, os apóstolos mantiveram as linhas gerais desse sistema de 

escolha dos líderes das igrejas locais (At 6.3-5; 14.23; 2 Co 8.18-20; Tt 1.5).

É importante compreender que todo esse processo era entendido como 

sendo guiado pelo próprio Senhor da igreja, de forma que se considerava 

que o Espírito de Deus é que os havia colocado ali para exercerem seu 

ofício (At 20.28). Esse é o sentido do apóstolo Paulo, quando afirma que o 

episcopado (ou seja, o presbiterato) é uma excelente obra a se almejar 

(1Tm 3.1).

Mas a grandeza deste ofício não está nas glórias ou recompensas 

humanas, mas na honra servir ao povo de Deus. O maior anseio de um 

oficial da igreja deve ser, naquele dia, ouvir a voz do Mestre dizendo: 

“Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocar-

ei; entra no gozo do teu senhor.” (Mt 25.21)
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Igreja Presbiteriana do Brasil: 

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. Por meio 
do projeto IPFÓ de Mãos Dadas temos 
amparado famílias necessitadas através de 
alimentos, medicamentos, roupas, auxílio 
financeiro, consolo e, é claro, a oração e o 
evangelho de Jesus. Para colaborar, entre em 
contato com Ana Carolina (99798-9237).
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Frase para Refletir

Toda a autoridade e toda a dignidade que a 
Escritura confere, aos profetas, aos sacerdotes, 
aos apóstolos ou aos sucessores dos 
apóstolos, são conferidas plenamente não aos 
homens em si, mas ao ministério para o qual 
foram designados; ou, em resumo, à Palavra, 
cujo ministério lhes é confiado. Pois, se 
examinarmos todos em ordem – profetas e 
sacerdotes, bem como apóstolos e discípulos 
–, nada encontraremos no sentido de que 
fossem dotados de qualquer autoridade de 
mandar, ensinar ou responder, exceto em nome 
da Palavra do Senhor.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Neste livro, você desenvolverá uma compreensão renovada do presbiterato. 
Cornelis Van Dam faz uma pesquisa profundamente bíblica do presbítero a partir 
de suas origens no antigo Israel, apresentando os princípios que devem guiar a 
liderança eclesiástica. Uma obra recomendada aos presbíteros em atividade, em 
treinamento, aos aspirantes e a todos que buscam compreender melhor a 
liderança bíblica das igrejas reformadas.

Título: O Presbítero
Autores: Cornelis Van Dam 
Editora: Cultura Cristã

Verdade e Vida

Todos os Sábados
das 8h às 8h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

Junta Diaconal
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Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel
Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel

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: Claudionor (filho da D. Margarida); Ilda 
(irmã do Pb. Ademar); Érick (filho de Luciano e 
Viviam); 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 Henrique 
Souza.

MISSÕES: Miss. Eliane, em preparativos para ir
para Moçambique.

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

1) Crise mundial na saúde (COVID-19): enfermos, 
famílias em luto, desempregados

2) Retomada das atividades presenciais da 
igreja: proteção física e despertamento espiritual

3) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos 
de risco

4) Vizinhança da igreja: saúde e despertamento 
espiritual

5) Membros afastados: despertamento espiritual

6) Artesanato: continuidade após o isolamento

7) Missionários: saúde, famílias e ministérios

03
05
08
09
11
13
17
20
21

Aniversários do Mês

Flávio Martins Lima
Noel Mendes de Lima 
Rebeca (filha do Rev. Gilberto, miss. na Romênia)

Cleene Nunes Cabral Silva 
Suzana Barbosa Fernandes Flores 
Ana Carollina Matos de Pádua 
Elenice Rodrigues Franco 
Ruth Veríssimo Lima
Hugo Franco Rocha 

04
04
15

Aniversários de Casamento

Lucas e Célia
Paulo Roberto e Marcela
André e Andressa

Agenda da Retomada

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

• Os cultos vespertinos estão acontecendo com 
limite de participantes, sendo transmitidos ao 
vivo pelo canal do Youtube da IPFÓ. Para 
participar presencialmente, dê o seu nome pelo 
Whatsapp IPFÓ.
• Na EBD, todas as classes estão acontecendo 
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.
• As reuniões de oração dos sábados às 8h 
estão acontecendo presencialmente, com 
transmissão online pelo link: 
meet.jit.si/ReuniaoDeOracao.
• 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 guardando os cuidados de 
distanciamento e higienização. Informem as 
programações para publicação no Boletim e site 
da igreja.
• As aulas de música também funcionarão tanto 
presencialmente quanto online, conforme o 
combinado com os alunos.

Dia da Escola Dominical 

O Conselho e a Superintendência da EBD 
decidiram retomar as aulas presenciais das 
classes de adultos e dos jovens, observando 
todas as regras de limite de pessoas, 
higienização, distanciamento e obrigatoriedade 
do uso de máscara que já adotamos para o culto 
vespertino. As aulas serão às 10h, e não faremos 
abertura nem fechamento: os adultos devem se 
dirigir diretamente para o templo (limite de 30 
pessoas) e os jovens diretamente ao salão social 
(até 14 pessoas). Ambas as classes continuarão 
a transmitir as aulas online para aqueles que não 
puderem estar presentes. 

Dia das crianças 

No dia 12 de Outubro comemoramos o “Dia das 
Crianças” e o “Dia Nacional das Crianças 
Presbiterianas”. Nossas crianças são a herança 
que o Senhor tem dado à nossa família da fé (Sl 
127.3). Nossa alegria e oração é que Deus 
guarde cada uma dessas ovelhinhas em seus 
caminhos!

Eleição de Diáconos

O Conselho convocou Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 03 de Outubro para a 
eleição de até dois diáconos por voto secreto. A 
AGE será aberta das 9h às 11h30, (a EBD 
ocorrerá normalmente), com reabertura às 17h e 
verificação de quórum e contagem de votos 
após o culto vespertino. Haverá apenas um 
escrutínio, e serão considerados eleitos os dois 
irmãos que alcançarem maior número de votos, 
sendo necessária no mínimo maioria simples 
dos votantes (50% +1). Os irmãos Antônio 
Carlos Marcondes, Fábio de Castro Moreira e 
Luciano de Pádua L. Rodrigues foram aprovados 
para concorrer. A ordenação e a instalação dos 
eleitos ocorrerão no culto vespertino de 10 de 
Outubro.

Eleição de Presbíteros

Tendo em vista o vencimento dos mandatos dos 
presbíteros na ativa, o Conselho decidiu 
promover a eleição de presbíteros. Assim como 
fizemos com a eleição de diáconos, 
conclamamos a igreja a participar com zelo e 
temor de cada etapa do seguinte processo:
• De 1 a 14 de Outubro – 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 do nosso Conselho.
• De 03 a 14 de Outubro – Indicação: todos os 
membros da IPFÓ podem indicar nomes para 
concorrerem ao presbiterato, preenchendo a 
FICHA DE INDICAÇÃO. Os indicados devem ser 
homens, maiores de 18 anos, membros 
professos da IPFÓ há pelo menos 1 ano.
• Dias 16 e 23 de Outubro – Orientação: os 
irmãos indicados pela igreja participarão de um 
curso sobre liderança cristã, presbiterato bíblico 
e oficialato na IPB, com o Pr. Alceu.
• Dia 30 de Outubro – Exame: o Conselho 
examinará os indicados, encaminhando os 
nomes aprovados como candidatos à 
Assembleia Geral Extraordinária.
• Dia 31 de Outubro – Eleição: AGE para a 
eleição de até cinco (05) oficiais presbíteros por 
voto secreto.
• Dia 07 de Novembro – Ordenação e Instalação 
dos irmãos eleitos pela AGE no culto vespertino.
O Edital de Convocação para a AGE contendo 
mais detalhes está fixado no templo e publicado 
nas redes sociais da IPFÓ.

Pergunta 69: Como o batismo ensina e garante 
a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é 
para seu bem?
R.: Cristo instituiu essa lavagem com água 1 e 
acrescentou a promessa de lavar, com seu sangue 
e Espírito, a impureza da minha alma (isto é, todos 
os meus pecados) 2 tão certo como por fora fico 
limpo com a água que tira a sujeira do corpo.

R.: Significa receber perdão dos pecados, pela 
graça de Deus, por causa do sangue de Cristo, que 
ele derramou por nós, em seu sacrifício na cruz1. 
Significa também ser renovado pelo Espírito Santo 
e santificado para ser membro de Cristo. Assim 
morremos mais e mais para o pecado e levamos 
uma vida santa e irrepreensível.2

1Mt 28.19. 2Mt 3.11; Mc 1.4; 16.16; Lc 3.3; Jo 
1.33; At 2.38; Rm 6.3,4; 1Pe 3.21.

1Ez 36.25; Zc 13.1; Hb 12.24; 1Pe 1.2; Ap 1.5; 
7.14. 2Ez 36.26,27; Jo 1.33; 3.5; Rm 6.4; 1Co 
6.11; 12.13; Cl 2.11,12.

Pergunta 70: O que significa ser lavado com o 
sangue e o Espírito de Cristo?

R.: Na instituição do batismo, onde ele diz: “1Ide, 
portanto, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo” e “Quem crer e for batizado será 
salvo; quem, porem, não crer será condenado”. 
Esta promessa se repete também onde a Escritura 
chama o batismo de “lavagem da regeneração” e 
de “purificação dos pecados”.2

1Mt 28.19; Mc 16.16. 2Tt 3.5; At 22.16.

Pergunta 71: Onde Cristo prometeu lavar-nos 
com seu sangue e seu Espírito, tão certo como 
somos lavados com a água do batismo?

Dia do Senhor 26

Catecismo de Heidelberg

O Catecismo de Heildelberg (1563) é um dos 
mais importantes símbolos de fé das igrejas 
reformadas em todo o mundo. Se você quiser 
usá-lo para suas devocionais, para o culto 
doméstico ou para ensinar seus filhos, pode 
encontrar o Catecismo de Heidelberg completo 
e com guias de estudo aqui:
http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/


