
Em 2011 a Assembleia Geral da ONU reconheceu a importância da 
amizade ao apontar o dia 30 de julho para celebrar o “Dia Internacio-
nal da Amizade”. O propósito da data é estimular uma cultura de paz 
entre os países-membros, celebrando não somente a amizade no 
sentido das relações interpessoais, como também nas relações 
internacionais.
Ou seja, a ideia é que a amizade pode contribuir na promoção do 
diálogo entre os povos, da solidariedade entre nações, do respeito 
entre os países e da diversidade cultural. Como já cantava o poeta: 
“Amigo é coisa para se guardar/Debaixo de sete chaves/Dentro do 
coração”.
A Bíblia tem a amizade em alta conta. Encontramos um dos exem-
plos mais marcantes na Escritura do valor da amizade no relaciona-
mento de Davi e Jônatas, cujas almas se ligaram uma à outra com 
um amor sem igual (1Sm 18.1). Jônatas foi capaz de colocar sua 
própria vida em risco para defender seu amigo Davi dos ataques de 
fúria e inveja de seu pai, o rei Saul (1Sm 20.30-33). Amizades verda-
deiras são assim.
Como o Senhor Jesus Cristo declarou: Ninguém tem maior amor do 
que este: de dar a própria vida em favor dos seus amigos (Jo 15.13). 
Aliás, ele não apenas declarou isso, mas foi assim que ele compro-
vou seu amor por nós – entregando sua vida por nós. Não é a toa 
que o antigo hino diz: Jesus é o melhor amigo!
Porém, apesar de sua fé inabalável no Senhor, o apóstolo Paulo 
encontrava na companhia de seus amigos uma fonte de conforto e 
ânimo durante o tempo de seu aprisionamento por causa da 
pregação do evangelho (At 27.3; 2Tm 1.4). Nossa comunhão com 
Jesus não é um impedimento a cultivarmos boas amizades; pelo 
contrário, ela é o fundamento sobre o qual devemos construir 
nossas amizades mais profundas, vendo-as como dádivas do bom 
Deus a nós.
Salomão afirmou que há amigo mais chegado do que um irmão (Pv 
18.24); por isso exortou que devemos amar os amigos em todo 
tempo (Pv 17.17) e nunca abandona-los (Pv 27.10), pois bons 
amigos têm o poder de nos deixar mais alegres e melhores (Pv 
15.30; 27.17).
Que o Senhor Deus nos dê a graça de termos bons amigos!
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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

A Escritura testemunha com frequência que o 
homem é escravo do pecado; o que quer dizer 
que seu espírito é tão estranho à justiça de Deus 
que não concebe, deseja ou empreende coisa 
alguma que não seja má, perversa, iníqua e suja; 
pois o coração, completamente cheio do veneno 
do pecado, não pode produzir senão os frutos 
do pecado. Por isso se diz que não tem o livre 
poder de escolher o bem e o mal —que é o que 
chamamos de livre arbítrio.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

O Espírito de Deus atua constantemente no mundo produzindo arrependimento, 
conversão, santificação e adoração a Jesus. Mas o Rev. Augustus mostra que em 
certas épocas o Senhor Deus considerou necessário e relevante para a sua igreja 
operar de maneira mais intensa no coração dos homens, crentes ou não, 
quebrando as fontes do pecado e produzindo arrependimento verdadeiro, 
despertando o seu povo para as realidades espirituais e despertando a 
consciência dos incrédulos para seu estado de perdição e miséria.

Título: A firme esperança
Autor: Iain Duguid e Matthew Harmon
Editora: Cultura Cristã
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Liturgia Mensagem

Culto Solene 18h30

Liturgia Mensagem

Culto Solene 9h

Atendimento pastoral
O Pastor Alceu atende a igreja durante a 
semana, folgando às terças-feiras. Agende 
aconselhamento e visita pelo telefone ou 
Whatsapp IPFÓ: (98888-0565). Instruí-vos e 
aconselhai-vos mutuamente em toda a 
sabedoria (Cl 3.16).
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Motivos de Oração Geral

Motivos Específicos de Oração

Claudionor (filho da D. Margarida); Ilda e 

Leontina (irmãs do Pb. Ademar); Érick (filho do 

Dc. Luciano e Viviam); Dalva (mãe do 

Dorisvaldo); Priscila (filha da Marisa e Roberto 

Basaglia); Thomás e Vinícius (sobrinhos-netos 

da Suzana); Carlos (cunhado da Leila 

Machado); Lucivânia; Bruno (filho do Samuel e 

Jeniffer); Guilherme (filho da Aluana).

EMPREGO: Luiz Gustavo, Samuel, Dc. Fábio.

LUTO: Leila e filhos, Família Machado (faleci-
mento do Tite).

Comunique seus pedidos de oração pelo 

Whatsapp IPFÓ.

1) Guerra na Ucrânia: restabelecimento da paz, 

famílias em luto, refugiados.

2) Brasil: situação política e econômica, gover-

nantes e autoridades.

3) IP Freguesia: despertamento espiritual, retom-

ada das atividades.

4) Vizinhança da igreja: conversão e segurança 

no bairro.

5) Missionários: saúde, famílias e ministérios.

6) Casa do aconchego: funcionários, voluntários, 

famílias e crianças atendidas.
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Aniversários do Mês

Elisabete Lopes Machado Siqueira 

Valderly Nogueira da Silva (Chiquinho)

Antônio Carlos Marcondes 

Enzo Franco Rocha 

Reginaldo Bertini Júnior 

Deise Dutra 

Marisa Nunes de Souza 
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Aniversários de Casamento

Júlio e Regiane 

Samuel e Jeniffer 

Desde a ordenação dos primeiros diáconos 
presbiterianos brasileiros em Julho de 1866, a 
Igreja Presbiteriana do Brasil celebra o Dia do 
Diácono no dia 9 de julho. Por isso, queremos 
parabenizar os nossos diáconos, e interceder ao 
Senhor pelo ministério de vocês na IPFÓ. 
Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, 
generosos em dar e prontos a repartir (1Tm 
6.18).

Dia do Diácono

A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o Dia 
Nacional do Adolescente no 4º domingo de 
julho, em celebração do primeiro trabalho 
presbiteriano com adolescentes, que foi 
organizado em julho de 1967. Parabéns aos 
adolescentes da IPFÓ, e que o Senhor seja com 
vocês, e que vocês possam ser corajosos 
servos de Deus, como Davi foi em sua juventude 
(1Sm 17.33-37)!

Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano

Todas as Quartas-Feiras 

OFICINA de
ARTESANATO

das 13h às 16h

Agenda

• Durante o mês de Julho nossa programação 

dominical matutina acontecerá em novo horário: 

Abertura da Escola Dominical às 9h; Intervalo 

das 9h40 às 10h; Classes de Escola Dominical 

das 10h às 11h. Esperamos que esse intervalo 

seja uma oportunidade para um cafezinho, um 

bate-papo e para estreitarmos a comunhão do 

corpo de Cristo. E perseveravam na doutrina 

dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão 

e nas orações (At 2.42).

• No 3º domingo do mês (17), manteremos o 

culto matutino com Santa Ceia das 9h às 10h, 

seguido das Classes de Escola Dominical. Essa 

é uma oportunidade de participar da Mesa do 

Senhor, especialmente para aqueles irmãos que 

têm dificuldade em participar do culto 

vespertino.

Pergunta 92: Que diz a Lei do SENHOR?

Resposta: : “Eu sou o SENHOR teu Deus, que te 
tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 1º 
mandamento: Não terás outros deuses diante de 
mim. 2º mandamento: Não farás para ti imagem de 
escultura, nem semelhança alguma do que há em 
cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas 
águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes 
darás culto; porque eu sou o SENHOR teu Deus, 
Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos 
filhos até a terceira e quarta geração daqueles que 
me aborrecem, e faço misericórdia até mil 
gerações daqueles que me amam e guardam os 
meus mandamentos. 3º mandamento: Não 
tomarás o nome do SENHOR teu Deus em vão, 
porque o SENHOR não terá por inocente o que 
tomar seu nome em vão. 4º mandamento: 
Lembra-te do dia de descanso, para o santificar. 
Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 
sétimo dia é o sábado do SENHOR teu Deus; não 
farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem 
tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o 
teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para 
dentro; porque em seis dias fez o SENHOR os céus 
e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo 
dia descansou: por isso o SENHOR abençoou o 
dia de sábado, e o santificou. 5º mandamento: 
Honra a teu pai e a tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR 
teu Deus te dá. 6º mandamento: Não matarás. 7º 
mandamento: Não adulterarás. 8º mandamento: 
Não furtarás. 9º mandamento: Não dirás falso 
testemunho contra o teu próximo. 10º 
mandamento: Não cobiçarás a casa do teu 
próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, 
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, 
nem o seu jumento, nem coisa alguma que 
pertença ao teu próximo.1

1Êx 20.1-17; Dt 5.1-21

Dia do Senhor 34

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/

COMPARTILHE

NOSSAS REDES SOCIAIS
ACESSE


