
No dia 12 de agosto de 1859 chegava ao Rio de Janeiro, capital do 
Império do Brasil, o Rev. Ashbel Green Simonton, pastor 
presbiteriano norte-americano, recém-formado em Princeton. Com 
26 anos, Rev. Simonton enfrentaria as barreiras da língua 
desconhecida (demoraria um ano até poder pregar em português), 
da cultura diferente, das enfermidades tropicais (que levariam sua 
própria vida 8 anos depois), da religiosidade meramente formal dos 
brasileiros.
Deixou um legado de amor às Escrituras, de amor pelos perdidos e 
de organização e trabalho.
Percebendo que o evangelho no Brasil precisava de mais obreiros, 
o Rev. Simonton organizou o Presbitério do Rio de Janeiro (1965), 
federado ao Sínodo de Baltimore (USA), para poder ordenar 
pastores nacionais. Pela mesma razão, ele fundou o primeiro 
seminário protestante no Brasil – o “Seminário Primitivo” (1967), que 
formaria os quatro primeiros pastores nacionais: Antônio Bandeira 
Trajano, Miguel Gonçalves Torres, Modesto Perestrello de Barros 
Carvalhosa e Antônio Pedro de Cerqueira Leite.
Hoje, a IPB tem 374 presbitérios, supervisionando 4.895 pastores 
em 4.132 igrejas e congregações, espalhados por 1.588 cidades 
brasileiras, além de 42 países.
O órgão máximo de nossa denominação é o Supremo Concílio, que 
realizou sua 40ª reunião entre 24 e 31 de julho de 2022, com a 
presença de mais de 1300 delegados – presbíteros e pastores 
enviados de todas as partes do país. Isso significa que a IPB não 
tem “papa”, “dono”, “cúpula” ou “chefe”. Tem um “presidente”, é 
verdade, mas trata-se simplesmente de um pastor ou presbítero, 
que é eleito democraticamente pelos presentes para mandatos de 4 
anos. Ele não manda na denominação, e nem tem qualquer poder 
sobre as igrejas; sua função é: a) presidir, isto é, conduzir a reunião 
e as votações com ordem; b) executar, isto é, colocar em prática as 
decisões tomadas durante a reunião.
O “chefe” da igreja é o Senhor Jesus (Cl 1.18), e ele dirige sua igreja 
por meio do seu Espírito falando primeiramente na sua Palavra, e em 
segundo lugar por meio de decisões de concílios que estejam de 
acordo com a Escritura (esse era o modelo da igreja apostólica, veja 
Atos 15).
Dia 12 de Agosto é um dia de muita alegria e gratidão a Deus para 
todos os presbiterianos brasileiros! Deus seja louvado por esses 163 
anos da IPB!
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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. 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).

PASTOR

SEMINARISTA

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Alceu Lourenço 
de Souza Junior 

Günther A. Zanchi Nagel

Eliel Braga

Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva

Vanderlei Lopes Machado

Azarias Braga

Fábio de Castro Moreira

Flávio Martins Lima

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Luciano de P. L. Rodrigues

Frase para Refletir

Ó Deus, assim como nos deste para sempre teu 
Filho unigênito para reinar sobre nós, e segundo 
o teu querer consagraste-o Rei sobre nós, de 
sorte que, sob a sua mão, estejamos 
perpetuamente a salvo e em segurança dos 
ataques todos do Maligno e do mundo, concede 
também que nos deixemos governar pela sua 
autoridade, e assim nos conduzamos, para que 
ele mesmo continue sempre a zelar pela nossa 
segurança.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Essa edição reúne os textos do diário pessoal do Rev. Simonton, desde sua 
mocidade no Estado Unidos até um ano antes de sua morte, no Brasil. Trata-se 
de um documento histórico valioso, com muitas notas de rodapé explicativas e 
mapas. E é também uma rica imersão na personalidade daquele que seria o 
primeiro missionário protestante enviado ao Brasil, como também o fundador do 
presbiterianismo brasileiro. As dúvidas vocacionais da juventude, o choque 
cultural no Brasil, o anseio por ver um avivamento bíblico no país ao qual decidiu 
dedicar sua ida e ministério – está tudo aí para o leitor.

Título: O Diário de Simonton
Autor: Ashbel Green Simonton
Editora: Cultura Cristã
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Sem. Günther Nagel

21/08 Pb. Vanderlei (Ceia) Pr. Alceu Lourenço

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); Geraldo 
(irmão do Pr. Alceu); D. Maria (sogra do Pr. 
Alceu).

EMPREGO: Luiz Gustavo, Dc. Fábio.

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.

02
03
08
11
11
11
12
12
20
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 
Rafael Nunes da Silva
Jaqueline Cortez de Souza 
Célia Aparecida dos Santos Ferreira 
Raquel Capriolio Benevides 

O Rev. Ashbel Green Simonton foi o primeiro 
missionário ordenado e enviado por uma 
denominação estrangeira ao nosso país, dando 
início ao presbiterianismo brasileiro. É em 
homenagem à sua chegada ao Brasil no dia 12 
de Agosto de 1859, a IPB celebra o Dia do 
Presbiterianismo Nacional e o Dia das Missões. 
Nesses 163 anos no Brasil, a igreja presbiteriana 
cresceu bastante, mas ainda temos muito 
trabalho pela frente: há quase quatro mil 
localidades sem nenhuma presença 
presbiteriana! Que a IPB continue a ser um 
instrumento de proclamação do evangelho de 
Cristo em nosso país. Anunciai entre as nações 
a sua glória, entre todos os povos, as suas 
maravilhas (Sl 96.3).

Dia da IPB e das Missões

No primeiro domingo de Agosto comemora-se o 
Dia do Presbítero da IPB. Rogamos muitas 
bênçãos sobre nossos presbíteros em seu dia, e 
agradecemos a Deus pelas suas vidas e serviço! 
O Espírito Santo os constituiu bispos, para 
pastorearem a igreja de Deus, a qual ele 
comprou com o seu próprio sangue (Atos 20.28).

Dia do Presbítero

A IPB celebra o "Dia do Doador de Sangue 
Presbiteriano" no dia 02 de agosto. O propósito 
é incentivar todos os irmãos e irmãs a serem 
doadores de sangue, considerando a doação 
um ato de amor e cuidado com o próximo. Nós, 
que fomos salvos pelo sangue derramado na 
cruz, devemos ser os primeiros a doar o nosso 
sangue para salvar uma vida. De graça 
recebestes, de graça dai (Mt 10.8).

Dia do doador de sangue

Acompanhando a celebração do Dia dos pais no 
2º domingo de Agosto, queremos agradecer a 
Deus pela vida dos papais da nossa igreja e das 
nossas famílias. Que o Pai celestial cubra vocês 
com sua sombra e os capacite a serem fontes 
de bênçãos e alegrias em suas famílias 
(Sl 91.1,2).

Dia dos Pais

Todas as Quartas-Feiras 

OFICINA de
ARTESANATO

das 13h às 16h

Agenda

• Durante o mês de Agosto nossa programação 
dominical matutina acontecerá no seguinte 
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 (21), temos 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.
• Nosso Departamento Infantil realizará uma 
Escola Bíblica de Férias no primeiro final de 
semana de Agosto com o tema: A FÓRMULA 
SECRETA. A abertura será no sábado (06) a 
partir das 14h, com encerramento no domingo 
(07) no horário da EBD (das 9h às 11h). Será um 
tempo de brincadeiras, músicas, lanches e 
aprendizado da Palavra de Deus. Você deve 
colaborar convidando uma criança para 
participar, se oferecendo para ajudar nas 
atividades e, não menos importante, orando 
pelas crianças que virão.
• Marcando o mês de missões, o Conselho 
Missionário fará momentos de intercessão pela 
obra missionária no Brasil e no mundo em todos 
os domingos de Agosto. Lembre-se de orar 
pelos nossos missionários e suas famílias, pelos 
povos não alcançados com o evangelho e pelas 
igrejas perseguidas. E seja fiel com seus dízimos 
e generoso com suas ofertas, pois assim você 
também participa do esforço de evangelização 
da IPB em todo o mundo.

Pergunta 93: Como se dividem estes Dez 
Mandamentos?

Resposta: Em duas partes. 1 A primeira nos ensina, 
em quatro mandamentos, como devemos viver 
diante de Deus; a segunda nos ensina, em seis 
mandamentos, as nossas obrigações para com 
nosso próximo. 2

1 Êx 31.18; Dt 4.13; 10.3,4.  2 Mt 22.37-40

Pergunta 94: O que Deus ordena no primeiro 
mandamento?

Primeiro: para não perder minha salvação, devo 
evitar e fugir de toda idolatria,1 feitiçaria, 
adivinhação e superstição.2 Também não posso 
invocar os santos ou outras criaturas.3 Segundo: 
devo reconhecer devidamente o único e 
verdadeiro Deus,4 confiar somente nele,5 me 
submeter somente a ele6 com toda humildade7 e 
paciência. Devo amar,8 temer9 e honrar10 a Deus de 
todo o coração, e esperar todo o bem somente 
dele. 11 Em resumo, devo renunciar a todas as 
criaturas e não fazer a menor coisa contra a 
vontade de Deus.12

Pergunta 95: Que é idolatria?

Resposta. Idolatria é inventar ou ter alguma coisa 
em que se deposite confiança, em lugar ou ao lado 
do único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua 
Palavra.1

1 1Co 6.10; 10.7,14; 1Jo 5.21. 2 Lv 19.31; Dt 
18.9-12. 3 Mt 4.10; Ap 19.10; Ap 22.8,9. 4 Jo 17.3.  5 
Jr 17.5,7.  6 Rm 5.3-5; 1Co 10.10; Fp 2.14; Cl 1.11; 
Hb 10.36.  7 1Pe 5.5.  8 Dt 6.5; Mt 22.37,38. 9 Dt 6.2; 
Sl 111.10; Pv 1.7; 9.10; Mt 10.28.  10 Dt 10.20; Mt 
4.10.  11 Sl 104.27-30; Is 45.7; Tg 1.17.  12  Mt 
5.29,30; 10.37-39; At 5.29.

1 1Cr 16.26; Is 44.16,17; Jo 5.23; Gl 4.8; Ef 2.12; 
5.5; Fp 3.19; 1Jo 2.23; 2Jo .9.
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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/


