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BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

 

Pergunta 89. Como se torna a Palavra eficaz para a salvação? 
R. O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da Palavra, meios
eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e
conforto, por meio da fé para a salvação. 
Ref. Ne 8.8; At 20.32; Rm 15.4; 2Tm 3.15. 
 
Pergunta 90. Como se deve ler e ouvir a Palavra a fim de que ela se torne eficaz
para a salvação? 
R. Para que a Palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi
diligência,preparação e oração; recebê-la com fé e amor, guardá
corações e praticá-la em nossas vidas. 
Ref. Dt 6.6-7; 1Pe 2.1-2; Sl 119.11-18; Rm 1.16; 2Ts 2.10; Tg 1.21
 
Pergunta 91. Como se tornam os sacramentos meios eficazes para a salvação?
R. Os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não p
virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção 
de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem.
Ref. 1Pe 3.21; Rm 2.28-29; 1Co 12.13; 10.16-17. 
 
Pergunta 92. Que é um sacramento? 
R. Um sacramento é uma santa ordenança, instituída por Cristo, na qual, por sinais
sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representadas, seladas e 
aplicadas aos crentes. 
Ref. Mt 26.26-28; 28.19; Rm 4.11. 
Pergunta 93. Quais são os sacramentos do Novo Testamento? 
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R. O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da Palavra, meios 
eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e 
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Boletim Informativo Semanal

Usando as Ferramentas Certas

“Guardo no coração as tuas
(Salmo

fenda? O improviso é algo que dificilmente possui eficiência! 
Sobre isso, certa vez, aprendi com um grande professor no 
seminário que disse: “gambiarra que dá certo, não serve”. 
 
No texto do Salmo 119, verso 11, o salmista faz uma 
declaração importantíssima sobre como usar as ferr
corretas que Deus fornece afim de que o crente possa 
diligentemente se relacionar 
a declaração, registrada nesse versículo, de que o salmista 
“guarda” - צפן (tsaphan; entesourar, armazenar) 
mandamentos de Deus para n
 
É importante frisar aqui que a ação de guardar, para o judeu, é 
diferentemente interpretada da visão ocidental. 
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Usando as Ferramentas Certas 
 

tuas palavras para não pecar contra ti.” 
(Salmo 119.11) 

 

Você algumas vez já tentou 

abrir uma lata de conservas 
com uma faca? Ou já tentou 
pregar um prego com o 
cabo de uma chave de 

o que dificilmente possui eficiência! 
Sobre isso, certa vez, aprendi com um grande professor no 
seminário que disse: “gambiarra que dá certo, não serve”.  

No texto do Salmo 119, verso 11, o salmista faz uma 
declaração importantíssima sobre como usar as ferramentas 
corretas que Deus fornece afim de que o crente possa 
diligentemente se relacionar com o próprio Deus. Vemos aqui 
a declaração, registrada nesse versículo, de que o salmista 

(tsaphan; entesourar, armazenar) - os 
mandamentos de Deus para não desagradar o seu Criador.  

É importante frisar aqui que a ação de guardar, para o judeu, é 
diferentemente interpretada da visão ocidental.  
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Quando guardamos alguma coisa, fazemos de forma que 
o objeto guardado fique totalmente seguro de mãos 
estranhas, muitas vezes colocando-o em armários ou 
gavetas, preferencialmente trancados com chave.  
 
Porém, para o judeu, a ação de guardar implica em 
colocar o objeto, a ser guardado, em uso constante. Ou 
seja, o objeto que está sendo guardado deve ser colocado 
constantemente à vista daquele que o guarda pelo seu 
uso.  
 
Agindo assim, o judeu entende que o objeto está 
realmente sendo guardado. Portanto, para o salmista, a 
ação de guardar a Palavra de Deus é buscar é tê-la sempre 
à vista. É aplicá-la diariamente na vida daquele que diz 
estar guardando.  
 
É tê-la sempre diante de si com uma finalidade: afastá-lo 
do pecado. Assim, o desafio registrado pelo salmista aqui, 
para a vida do crente, é que ele deve não só ler e 
aprender a Bíblia, mas também, e principalmente, buscar 
aplicar tudo aquilo que ela registra para que ele se afaste 
a cada dia do pecado.  
 
Podemos, assim, afirmar que a Palavra de Deus é a 
ferramenta correta e adequada para que o crente possa 
resistir ao pecado que constantemente lhe assedia.  
 

 Rev. Antonio José Oliveira 

AVISOS E LEMBRETES 
 

HOJE | Assembléia Geral Extraordinára 

Após o culto vespertino de hoje teremo a AGE para a 

eleição de seis oficiais, sendo dois presbíteros, e para 

quatro diáconos. 

Os membros comungantes da IPA estão convocados à 

essa Assembléia. 

 

 
SEMANA DE ORAÇÃO 

Nessa semana inicia-se a Semana de Oração. 

De Segunda à Sexta aqui na IPA a partir das 20 H 

“Orai sem cessar” I Tessalonicenses 5:17 

 

 

 
DEPTO INFANTIL| PASSEIO 

Ontem, pela manhã, o Dpto. Infantil promoveu um 

passeio com as crianças ao Parque do Paço 

(Diadema/SP). Foi um momento de diversão e  

também de louvor e de ouvir a Palavra de Deus. 

 

AGENDA | IPA 

A Agenda de programações já está disponível no site 
da IPA.   
Acesse o site e acompanhe as datas. 
www.ipamericanopolis.org 

 

 
 
CESTA BÁSICA 

Traga a sua contribuição 

“No pouco de cada um, o tudo de alguém”. 
Procure um diácono para realizar a entrega 

 


