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BREVE CATECISMO DE WESTMINS
 
 

Pergunta 81. O que proíbe o décimo mandamento?  
R. O décimo mandamento proíbe todo o descontentamento com a nossa condição, 
todo o movimento  de  inveja  ou  pesar  à  vista  da  prosperidade  do  nosso  
próximo  e  todas  as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe 
pertence.  
Ref. 1Co 10.10; Gl 5.26; Cl 3.5; 1Tm 6.6-10.  
 
Pergunta 82. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de 
Deus?  
R.  Nenhum  mero  homem,  desde  a  queda  de  Adão,  é  capaz,  nesta  vida,  de  
guardar perfeitamente   os   mandamentos   de   Deus,   mas   diariamente   os   
quebranta   por pensamentos, palavras e obras.  
Ref. Rm 3.9-10; Tg 3.2.  
 
Pergunta 83. São igualmente odiosas todas as transgressões da lei? 
R.  Alguns  pecados  em  si  mesmos,  e  em  razão  de  circunstâncias  
agravantes,  são  mais odiosos à vista de Deus do que outros.  
Ref. Sl 19.13; Mt 11.24; Lc 12.10; Hb 2.2-3 
  
Pergunta 84. Que merece cada pecado?  
R. Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na 
vindoura.  
Ref. Gl 3.10; Tg 2.10; Mt 25.41.  
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Boletim Informativo Semanal

 O PERFEITO SISTEMA DE 
 

“Tenho ouvido, ó SENHOR, as tuas declarações, e me sinto alarmado; 
aviva a tua obra, ó SENHOR, no decorrer dos anos, e, no decurso dos 

anos, faze-a conhecida; na tua ira, lembra
“(Habacuque 3.2)

Charles Spurgeon
batista reformado que viveu na 
Inglaterra no século XIX. Foi 
considerado um dos maiores 
pregadores que a igreja protestante 
conheceu. 

 
Era comum os seminaristas dos dias de Spurgeon visitarem o 
pregador para aprenderem algo com o grande gan
almas. 
 
O templo em que Spurgeon pregava possuía um sistema de 
aquecimento para aquentar o edifício durante o inverno, como 
é comum nos países do hemisfério norte.
 
Ocorreu, porém, que num dia de verão muitíssimo quente, 
alguns seminaristas chegar
evangelista. Ao chegarem, Spurgeon saiu
 

 
IGREJA    PRESBITERIANA    DE    AMERICANÓPOLIS
 

      DE                    �  A M E 

      Ó P L I S     � 
 

     

Boletim Informativo Semanal,  nº 493 –  31  de Janeiro de 2016 

 
 

O PERFEITO SISTEMA DE AQUECIMENTO! 

Tenho ouvido, ó SENHOR, as tuas declarações, e me sinto alarmado; 
aviva a tua obra, ó SENHOR, no decorrer dos anos, e, no decurso dos 

a conhecida; na tua ira, lembra-te da misericórdia.  
“(Habacuque 3.2) 

 
 

Charles Spurgeon foi um pastor 
batista reformado que viveu na 
Inglaterra no século XIX. Foi 
considerado um dos maiores 
pregadores que a igreja protestante 
conheceu.  

Era comum os seminaristas dos dias de Spurgeon visitarem o 
pregador para aprenderem algo com o grande ganhador de 

O templo em que Spurgeon pregava possuía um sistema de 
aquecimento para aquentar o edifício durante o inverno, como 
é comum nos países do hemisfério norte. 

Ocorreu, porém, que num dia de verão muitíssimo quente, 
alguns seminaristas chegaram bem cedo para ouvir o grande 
evangelista. Ao chegarem, Spurgeon saiu-lhes ao encontro. 
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E depois de tomar ciência de que se tratava de futuros 
pastores, convidou-os a conhecer o sistema de aquecimento 
da igreja. Esse não era o melhor programa num dia tropical, 
mas dado a insistência de Spurgeon, os jovens aquiesceram.  
 
Passaram por algumas portas, quando de repente chegaram 
a um grande salão onde cerca de 700 pessoas clamavam a 
Deus pelo culto, pelas visitas e pelo pregador daquele dia. - 
Vejam, futuros pastores, ensinou-lhes Spurgeon, este é o 
verdadeiro sistema de aquecimento de nossa igreja. 
 
O ministério da oração é um dos ministérios mais importantes 
da igreja. Esse ministério foi confiado à Igreja por Deus. O 
próprio Senhor Jesus, como o Cabeça da Sua Igreja, foi o 
maior precursor desse ministério.  
 
Uma vida de oração é sinal de intimidade com Deus. Buscar 
conhecer de Deus a Sua vontade. Levar a Deus todos os 
desejos e anseios do coração. No caso da Igreja, é entender 
que somente através da prática da oração podemos identificar 
o que Deus quer e requer da Sua Igreja na adoração e no 
serviço. 
 
Dediquemo-nos, portanto, em cultivar uma vida de oração, 
não apenas a oração particular, mas, principalmente, a oração 
coletiva, como povo de Deus. 
 
 
 

 Rev. Antonio José Oliveira 

 

 

 

 

AVISOS E LEMBRETES 
 

ESTUDO DO LIVRO DE EZEQUIEL  

Já começamos o estudo do livro do profeta Ezequiel. 

Os estudos acontecem às quartas-feiras, 20h00.  

Venha e participe conosco! 

 

 

 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS 

Em sua última reunião, o Conselho decidiu convocar 

uma Assembleia Geral Extraordinária, para o dia 28 de 

fevereiro de 2016, após o culto vespertino, para  a 

eleição de seis oficiais, sendo dois presbíteros, pelo 

fato de estar vencendo os mandatos dos irmãos 

Douglas Morais e Fabiano Souza, e para quatro diáconos, em razão do 

vencimento dos mandatos dos irmãos Timóteo Sathler, Paulo Jr., Josué 

Teago, e a abertura de mais uma vaga para o diaconato.  

 

 

REUNIÃO DE LIDERANÇA | 2016 

No dia 13 de fevereiro às 8h00, está marcada uma 

reunião com todas as lideranças para o planejamento 

das programações da IPA de todo o ano de 2016. Os 

irmãos representantes das sociedades, bem como das 

comissões, estão convocados. 

 

 

CESTA BÁSICA 

 

Traga a sua contribuição.  

“No pouco de cada um o tudo de alguém.” 

Procure um diácono para realizar a entrega. 


