
Ao ouvir a arrogante afirmação de Pôncio Pilatos de que tinha poder 
sobre sua vida e morte, o Senhor Jesus respondeu: Nenhuma 
autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada (Jo 
19.11). Com isso, o Mestre não estava dizendo que Pilatos era 
crente, nem que o Império Romano era santo; tampouco ele 
ignorava que o governador pagão pretendia condená-lo apenas por 
conveniência política (Jo 19.12,16; Mc 15.15; Mt 27.24).
O que Cristo queria dizer é que não há autoridade que não proceda 
de Deus (Rm 13.1). Só ele domina sobre as nações e seus governos, 
conforme a sua vontade (Dn 2.21; 4.17). Nos tempos antigos, ele 
normalmente fazia isso por meio da morte de um rei e a coroação de 
seu sucessor (1Re 14.20,21); mas às vezes utilizava guerras, 
rebeliões e enfermidades para retirar um governante e colocar outro 
(1Re 12.18-20; 2Re 15.5-7).
Em Estados modernos, os governantes são eleitos pelo voto da 
população – como no Brasil, cuja Constituição Federal afirma: Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente. Isso significa que Deus esteja impedido de 
conduzir a Política nacional? De modo algum!
Ocorre que, aqui, além dos meios antigos, o Senhor tem ainda as 
eleições como instrumento para levantar e derrubar governantes, de 
acordo com sua vontade para nosso país. Portanto, nós temos o 
dever de honrar o privilégio que recebemos das mãos divinas de 
vivermos num país democrático sendo cidadãos responsáveis e 
participativos.
Em sua última reunião ordinária, o Supremo Concílio reafirmou a 
importância do comprometimento da Igreja com os valores cristãos 
diante da sociedade, não somente nas pautas éticas e morais, mas 
também nas pautas sociais, ecológicas, econômicas, entre outras. E 
convocou as igrejas a um tempo de oração em favor do processo 
eleitoral a realizar-se em outubro, sugerindo ainda que se 
separassem os 30 dias do mês de setembro para isso.
Acatando esse nobre chamado, a IPFÓ usará todas as 
oportunidades para clamar ao Senhor, intercedendo pelos nossos 
governantes e nossa democracia, pelas eleições de outubro deste 
ano e pelos rumos da nação. Também vamos tratar do tema do 
envolvimento político do cristão nos boletins, na Escola Dominical, 
no púlpito, nos grupos familiares.
Para começar, disponibilizamos no site da IPFÓ a Carta Pastoral 
Sobre Ética na Política aprovada pelo SC/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. Fazei o 
bem a todos, mas primeiramente aos da família 
da fé (1Tm 5.13).

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

Se não cumprirmos todos os deveres do amor, 
nunca conseguiremos praticar uma negação real 
do EU. Mas ao praticar uma caridade, os cristãos 
deveriam ter mais que um rosto sorridente, uma 
expressão amável, uma linguagem educada. 
Deveriam se colocar no lugar daquela pessoa 
que necessita de ajuda, simpatizando-se com 
ela como se fossem eles mesmos que 
estivessem sofrendo. Devem mostram uma 
verdadeira humanidade e misericórdia, 
oferecendo ajuda com espontaneidade e rapidez 
como se fosse para si mesmos.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Nesse livro, David Hall apresenta uma pesquisa profunda sobre o pensamento de 
Calvino a respeito de ideias políticas importantes. Ele fornece um relato histórico 
da influência calvinista no Ocidente e nos dá insights que são relevantes tanto 
para a igreja como para os pensadores políticos de hoje. É impressionante o 
quanto esse pastor de Genebra conseguiu aplicar princípios bíblicos à vida 
pública de sua cidade de maneiras tão duradouras.

Título: Calvino em praça pública
Autor: David W. Hall
Editora: Cultura Cristã

Verdade e Vida

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

Junta Diaconal

04/09
11/09
18/09
25/09

Dc. Luciano (Ceia)
Dc. Júlio
Dc. Luciano (Ceia)
Dc. Júlio

04/09
11/09
18/09
25/09

Pb. Vanderlei 
Pb. Eliel
Pb. Ricardo 
Pb. Eliel

Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel
Pr. Alceu Lourenço

18/09 Pb. Rogério (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: 11 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); Carlos (cunhado da Leila 
Machado); Lucivânia; Bruno (filho do Samuel e 
Jeniffer); Guilherme (filho da Aluana); Geraldo 
(irmão do Pr. Alceu).

EMPREGO: Luiz Gustavo, Dc. Fábio.

LUTO: Roberto, Marisa e família (falecimento de 
sua filha Priscila).

Os pedidos de oração devem ser comunica-
dos pelo Whatsapp IPFÓ.

02
06
11
22
23

Aniversários do Mês

Felipe Queiróz Lima
Delma Queiróz Lima
Lucas de Souza Santiago
Ademar Barboza
Missionário Secu Jau (Senegal)

02
08
18

Aniversários do Casamento

Robson e Elenice
Celso e Leila Giorlano
Alceu e Fátima

O Conselho convoca a Assembleia Geral 
Extraordinária para as 10h do dia 25 de 
setembro de 2022, a fim de ser ouvida quanto a 
pedido de exoneração de diácono (cf. Art 56e da 
CI-IPB). O Edital de Convocação para a AGE 
contendo mais detalhes será fixado no templo 
da IPFÓ.

Assembleia Geral Extraordinária 

A IPB comemora o “Dia dos seminários e dos 
seminaristas” no dia 8 de setembro, data da 
criação do primeiro seminário presbiteriano, em 
1888. Oremos sempre pelos nossos seminários 
e seminaristas, e particularmente pelo nosso 
seminarista Günther Nagel que, juntamente com 
Maíza, tem trabalhado tanto em nossa igreja. 
Parabéns, e que Deus os abençoe 
grandemente! Rogai, pois, ao Senhor da seara 
que mande trabalhadores para a sua seara (Lc 
10.2).

Dia dos seminários e seminaristas 

Nesse dia 18 de setembro comemora-se o “Dia 
Nacional da Escola Dominical” nas igrejas 
evangélicas de todo o Brasil. A data é uma 
homenagem ao aniversário de Robert Raikes 
(1735-1811), um dos mais importantes 
promotores da Escola Dominical, na sua origem 
no Reino Unido. A EBD é muito importante na 
formação cristã de crianças e adolescentes, no 
discipulado dos convertidos, e no 
aprofundamento teológico de jovens e adultos. 
Parabéns aos professores, alunos e demais 
responsáveis pela nossa Escola Dominical! Toda 
a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção, para 
a educação na justiça (2Tm 3.16).

Dia da Escola Dominical 

Todas as Quartas-Feiras 

OFICINA de
ARTESANATO

das 13h às 16h

Agenda

• Em setembro continuamos com a Abertura da 
Escola Dominical às 9h e divisão em Classes 
das 10h às 11h, com um rápido Intervalo das 
9h40 às 10h para tomarmos café da manhã 
juntos, estreitando 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 (18), 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.

• No 4º domingo (25), teremos AGE no horário 
da EBD, a partir das 10h.

Pergunta 96: O que Deus exige no segundo 
mandamento?

Resposta: Não podemos, de maneira alguma, 
representar Deus por imagem ou figura.1 Devemos 
adorá-Lo somente da maneira que Ele ordenou em 
sua palavra.2

1 Dt 4.15,16; Is 40.18,19,25; At 17.29; Rm 1.23-25.  
2 Dt 12.30-32; 1Sm 15.23; Mt 15.9.

Pergunta 97: Não se pode fazer imagem 
alguma?

Primeiro: Não se pode nem deve fazer nenhuma 
imagem de Deus. As criaturas podem ser 
representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter 
imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus 
por meio delas.1

Pergunta 98: Mas não podem ser toleradas as 
imagens nas igrejas como ‘livros para 
ignorantes’?

Resposta. Não, porque não devemos ser mais 
sábios do que Deus. Ele não quer ensinar a seu 
povo por meio de ídolos mudos,1 mas pela 
pregação viva de sua Palavra.2

1 Êx 34.13,14,17; Dt 12.3,4; 16.22; 2Rs 18.4; Is 
40.25.

1Jr 10.5,8; Hc 2.18,19. 2 Rm 10.14-17; 2Tm 
3.16,17; 2Pe 1.19.
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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/

1)Brasil: situação política e econômica, 
governantes e autoridades, eleições.

2) Missionários: saúde, famílias e ministérios.

3) Guerra na Ucrânia: restabelecimento da paz, 
famílias em luto, refugiados.

4) Refugiados afegãos.

5) Idosos da igreja.

6) Vizinhança da igreja: segurança no bairro e 
conversão a Cristo.

7) Casa do aconchego: funcionários, voluntários, 
famílias e crianças atendidas.


