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BREVE  CATECISMO  DE  WESTMINSTER 
PERGUNTA 47. Que proíbe o primeiro mandamento? 
RESPOSTA -. O primeiro mandamento proíbe o negar, ou deixar de 
adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus, como Deus, e nosso Deus; e dar a 
qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. 
Referências: Sl 14.1; Rm 1.20-21, 25; Sl 8.11. 
 

 PERGUNTA 48. Que se nos ensina especialmente pelas palavras 
"além de mim", no primeiro mandamento? 
RESPOSTA - As palavras "além de mim", no primeiro mandamento, 
ensinam-nos que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e 
muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro deus. 
Referências: Sl 139.1-3; Dt 30.17-18. 
 

PERGUNTA 49. Qual é o segundo mandamento? 
RESPOSTA - O segundo mandamento é: "Não farás para ti imagem de 
escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no Céu, e do que há 
embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas, debaixo da 
terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu sou o Senhor teu 
Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniqüidade dos pais nos filhos até à 
terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem; e que usa de 
misericórdia com milhares daqueles que me amam e que guardam os 
meus preceitos". 
Referências: Ex 20.4-6. 
 

PERGUNTA 50. Que exige o segundo mandamento? 
 

RESPOSTA - O segundo mandamento exige que recebamos, observemos 
e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que 
Deus instituiu na sua Palavra. 
Referências. Dt 12.32; Mt 28.20; Jo 4.23-24. 
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ENTREGOU O PRÓPRIO FILHO! 
 

 

A semana que findou ontem foi marcada por  alguns  

destacados acontecimentos, entre estes, a constatação do 

volume de  estragos do acidente com as barragens em 

Mariana-MG. Mortes e grandes danos ambientais. Mais 

chocante – embora não imprevisível – foi a onda de 

atentados terroristas que abriu profundíssima ferida na 

população francesa, na noite da última sexta-feira. Ainda 

assim, nada despertou tanta emoção em meu coração que 

a atitude do sargento Ubiratan Assis, de  São Gonçalo-RJ. 

Na última quinta-feira, ao descobrir que seu filho 

adolescente, de 17 anos, estava envolvido com a prática de 

vários crimes, tomou a iniciativa de levar ao conhecimento 

da Polícia tal situação, com o intuito de denunciar a má 

conduta do rapaz. Este foi imediatamente apreendido e 

sofrerá as consequências de seus maus atos. 
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Neste sábado, o amoroso (e zeloso) pai – que, 

dando voz de prisão, apreendeu seu próprio filho, que 

estava de posse de um carro fruto de roubo, declarou à 

imprensa: “Está doendo, mas é o que tem que ser feito". 

A entrega do próprio filho não é assunto inédito a 

todos os que, pela graça, recebemos Jesus Cristo, que o  

Pai nos enviou, com o fim de que fosse cumprida a obra de 

nossa redenção.  Este é o ensino bem claro de João 3.16 

e, de modo bastante destacado, no versículo 17: “Portanto, 

Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o 

mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.”  

Dois filhos entregues por pais amorosos. Mas dois 

filhos bem diferentes. O fluminense foi entregue porque, 

agindo mal, cometeu pecados e mereceu punição. O nosso 

Salvador, Jesus, foi entregue sem ter cometido qualquer 

falta. E, sem conhecer pecado, foi feito pecado por nós. 

Nossos filhos são herança do SENHOR, têm valor 

imenso pra nós, porque os amamos. Sermos justos com 

eles é uma prova concreta de amor, mesmo que isso os 

desagrade. Deus nos trata com amor e justiça, em Jesus! 

Não deixemos de amar nossos filhos e pais. Demos 

graças ao Pai Celeste por seu Filho, nosso Senhor! 

 Robson do Boa Morte Garcez     

AVISOS  E  LEMBRETES 
      

 

1) ACAMPAMENTO DA MOCIDADE -  Chegou a hora! 
Será no próximo fim de semana prolongado pelo feriado. 
Junte suas roupas e apetrechos, mas não se esqueça de 
sua Bíblia! Que tal deixar o celular em casa? Não sentirá 
falta! Leve sua animação! Ore pela programação.  
 

2) ELEIÇÕES    INTERNAS  PARA  2016     –    Neste 
domingo, dia 15, encerra-se o prazo a eleição de diretorias 
de forças de integração da IPA. Os livros e relatórios serão 
recebidos até 06/dez, já aprovados em plenárias. 

 

3) AÇÃO SOCIAL   -    Será   realizada   no   primeiro  sábado 

de dezembro das 09h00 às 14h00.  Ore, apóie e participe! 

Procure os irmãos Juliana Silva, Carolina Lopes e Diácono Luiz 

Gustavo Gregório. Será daqui a, exatamente, um mês!   
 

4) CESTA BÁSICA –  Traga a sua contribuição e participe.  
Lembre-se: No pouco de cada um, o tudo de alguém! 

 

 

5)  PARA NOSSA REFLEXÃO: "O Reino de Deus não é 
uma mera questão de lábios, joelhos e serviços externos – 
ele deve estar dentro do homem, assentado no melhor lugar 
do seu coração."  (J.C.Ryle) 

 

PLANTÃO  DE  INTERCESSORES 
 

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

 Família da Irmã Edna Barbosa (filha acidentada); Dona Irmã 
Regina Helena (esposa do Rev. Ludgero Morais), Revs. Alceu Davi 
Cunha e Onésio Figueiredo; Rev. Cláudio Correia dos Reis (IP do 
Centenário); Diácono Josué Teago da Silva (saúde); Família 
Nassakou (missionários em Dakar); irmãos Dc. Timóteo Sathler e 
Pb. Alexandro Alves Machado (emprego); igrejas perseguidas no 
mundo; os que buscam refúgio em outros países, nestes dias; 
agradeçamos e roguemos pela IPA, nessa fase de saída e chegada 
de pastores; pela IP de Telheiras, em Lisboa, Portugal (Rev. Manuel 
Luzia), pela IPB. 


