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BREVE  CATECISMO  DE  WESTMINSTER 
 
 

PERGUNTA 67. Qual é o sexto mandamento? 
RESPOSTA. O sexto mandamento é: "Não matarás". 
Referência: Êx 20.13. 
 

PERGUNTA 68. Que exige o sexto mandamento? 
RESPOSTA. O sexto mandamento exige todos os esforços 
lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos 
semelhantes. 
Referências: Sl 132.3-4; At 27.33-34; Rm 12.20-21; Lc 10.33-37. 
 

PERGUNTA 69. Que proíbe o sexto mandamento? 
RESPOSTA - O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa 
própria vida, ou a do nosso próximo injustamente, e tudo 
aquilo que para isso concorre. 
Referências: At 16.28; Gn 9.6; Dt 24.6; Pv 24.11-12; 1Jo 3.15. 
 

PERGUNTA 70. Qual é o sétimo mandamento? 
RESPOSTA - O sétimo mandamento é: "Não adulterarás" 
Referência: Êx 24.14.   
 

PERGUNTA 71. Que exige o sétimo mandamento? 
RESPOSTA - O sétimo mandamento exige a conservação da 
nossa própria castidade, e da do nosso próximo, no coração, 
nas palavras e nos costumes. 

Referências: 1Ts 4.4; Ef 4.29; 5.11-12; 1Pe 3.2. 
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A Força que Vem Somente de Deus 
 

“Quanto aos mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na 

força do seu poder.” (Efésios 6.10). 
 

Uma das maiores bênçãos que derivam de nossa 
salvação, operada por Deus, está na certeza do cuidado 
dEle por nós e o efeito que essa convicção é capaz de 
produzir no seu povo em todo o tempo. 

 

Deus cuida de nossa vida espiritual, tendo realizado 
a obra da Redenção, em Cristo, culminada no Gólgota. Em 
todos os momentos da história do povo de Deus, vemos as 
providências a que a chama flamejante de Palavra não se 
ausentasse do coração de cada crente, quer no Antigo 
Testamento, quer no Testamento Novo.  Sobre isso, é 
muito eloquente o que o apóstolo Paulo escreve aos 
crentes de Roma, no primeiro século desta era: 

 

“Porquanto, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino 

foi escrito, para que, pela constância e pela consolação 
provenientes das Escrituras, tenhamos esperança.” [15.4] 
 

Deus cuida de nossa vida material, sendo o 
amoroso pai provedor de tudo quanto é necessário à nossa 
subsistência. Dá-nos o pão, a água, mas também o 
metabolismo que faz nossos corpos funcionarem. Provê-
nos a segurança física, livrando-nos de muitos males, até 
não percebidos por nós.  É Ele quem faz com que 
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possamos ser alegres de pais de filhos, privilégio que 
concede, às vezes, até a mulheres estéreis, permitindo-lhes 
a incomparável alegria da maternidade. Isto nos diz o 
Senhor pelo salmista, no poema de nº 113, versículo 9. 

Deus nos assiste, ainda, ao cuidar de nossa vida  
intelectual. Com efeito, a verdadeira sabedoria é um 
derivativo do temor ao Senhor, pois todo o saber humano 
quando está divorciado do conhecimento de Deus não é 
verdadeira sabedoria. Aliás, pode até mesmo ser loucura, 
na medida em que isso afaste aquele que a detém do 
conhecimento de Deus. O senso de auto-suficiência, a 
arrogância e outros efeitos do eu superestimado afastam o 
ser humano do seu Criador. É sábio temer a Deus!    

 

Contudo, por sermos humanos e falíveis, ainda que 
já redimidos e detentores da vida eterna, os cuidados de 
Deus não nos eximem ou livram de termos alguma 
solicitude. Esse processo é parte da experimentação da 
nossa fé, que poder ser testada, como aperfeiçoada pelos 
embates da nossa existência neste lado da glória.   

 

É visualizando tal condição que Paulo, inspirado pelo 
Deus Espírito, escreve aos crentes radicados em Éfeso. 
Depois de instruí-los, até com rigidez, sobre diversos 
aspectos de sua vida espiritual, nos cinco capítulos 
anteriores, lembra aos filhos de Deus que todo o mais – o 
que viesse a ser necessário, até porque já conhecidos de 
Deus – precisaria ser vivido sob a força que Deus vem. 

 

O pastor de Tarso, então, passa a escrever os 
passos que cada crente devemos palmilhar para que o 
suprimento indispensável à luta a ser permanentemente 
travada pelos cristãos. No Senhor e na força do seu poder. 

 

Creiamos em Deus, certos de que o mais Ele fará 
por nós, com, de fato, tem feito, como devemos perceber.  

Robson do Boa Morte Garcez 
 

AVISOS  E  LEMBRETES 
 

1. CULTO DE HOJE -  Às 18h30, estaremos reunidos para a 
adoração e louvor a Deus. Prepare-se, ore e participe!  

 

2. CALENDÁRIOS PENSAMENTOS DE OURO –  As 
famílias que ainda não pegaram seu exemplar, deverão 
procurar o irmão Pb. Alexandro Machado.   

 

3. SUSPENSÃO DO CULTO DE 4ª FEIRA – Nesta semana, 
só haverá o culto de 5ª feira, dia 31,com posse de eleitos 
e nomeados, encerrando-se as atividades de 2015 

 

 

4. CESTA BÁSICA  –  Traga a sua contribuição. “No pouco de 

cada um o tudo de alguém.” Melhor é dar do que receber, não? 
 

5. FALECIMENTOS: Na semana que passou, foram chamdos 

pelo Senhor os nossos irmãos Geraldo Magela (IPNova 

Aliança), Eunice Santos (IP de Cidade Ademar) e Ana 

Albuquerque (IP de Diadema). Oremos por suas famílias! 

6.    CULTO  DE  31 DE DEZEMBRO – Embora anunciado no 
impresso para ter início às 18h30, vai começar às 
19h00, horário que já vem de alguns anos. Além de 
gratidão pelo ano de 2015 e intercessão por 2016, serão 
empossados os eleitos e nomeados pela IPA.  

___________________________________________________ 
 

PLANTÃO  DE  INTERCESSORES 
 

 

“E  orai uns pelos outros... muito pode, por sua eficácia, a súplica 
do justo”- Tg 5.16 

 

 Irmãos enlutados; irmãos enfermos: Edna Barbosa; Dc. 
Josué Teago da Silva; Revs. Alceu Davi Cunha, Onésio Figueiredo, 
Rev. Cláudio Correia dos Reis; Letícia de Souza, 11 anos, amiga da 
irmã Celeste; Família missionária Nassakou (Dakar); Dc. Timóteo 
Sathler e Pb. Alexandro Machado (emprego); igrejas perseguidas 
no mundo;  pela IP de Telheiras e seu pastor (Rev. Manuel Luzia), 
em Lisboa, Portugal; pela  Igreja Presbiteriana do Brasil. 


