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BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

 
Pergunta 85. Que exige Deus de nós para que possamos escapar a sua ira e
maldição em que temos incorrido pelo pecado? 
R. Para escaparmos à ira e maldição de Deus, em que temos incorrido pelo pecado, 
Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso 
diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos 
da redenção. Ref. At 20.21; 2Pe 1.10; Hb 2.3; 1Tm 4.16. 
 
Pergunta 86. Que é fé em Jesus Cristo? 
R. Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o recebemos e confiamos 
só nEle para a salvação, como Ele nos é oferecido. Ref. At 16.31; Hb 10.39; Jo 
1.12; Fp 3.9; Ap 22.17. 
 
Pergunta 87. Que é arrependimento para a vida? 
R. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo 
um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em 
Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona
para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência.
Ref. 2Co 7.10; At 2.37; Lc 1.77-79; Jr 31.18-19; Rm 6.18. 
 
Pergunta 88. Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos
comunica as bênçãos da redenção? 
R. Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da
redenção, são as suas ordenanças, especialmente a Palavra, os sacramentos e a 
oração; as quais todas se tornam eficazes aos eleitos para a salvação.
Ref. At 2.41-42. 
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aparência, o aspecto que devemos
supostamente acompanham
massificante, sorrateiramente
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ivendo de Aparências 

Uma das obsessões mais notáveis na 
nossa cultura é a busca pela beleza 
física. A preocupação com a aparência 
impregna nosso relacionamento social 
e nos seduz a todos, homens e 
mulheres, em intensidade variada. 
 
O impacto da cultura costuma ser como 
o efeito da poluição do ar: o que 
respiramos tende a produzir mudanças 
em nós, devagar mas com constância. 
com vozes que falam sobre nossa 

devemos ter, e os elogias e críticas que 
acompanham o sucesso ou o fracasso. A mídia 

sorrateiramente nos ilude com os mesmos padrões 

com um crente quando adota esses 
fora da lógica de sua fé, de muitas 

Deus fala amplamente sobre a questão de 
escravidão aos falsos padrões e opiniões do 

distorcidos de valores e estigmas. 

Escrituras destacam com clareza a questão da 
31.30-31: “Enganosa é a graça, e vã, a 
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louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público
suas obras”. 
 
Esse texto retrata a beleza verdadeira do temor e amor
nosso Deus, e comenta sobre a graça enganosa e a 
 
Beleza de caráter verdadeira e duradoura, tranquilidade,
e amor exalam desses provérbios. Em 1 Pedro
“Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a 
marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra,
sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua
observar o vosso honesto comportamento cheio de temor.
 
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como
cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário; 
homem interior do coração, unido ao incorruptível
espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante
 
Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram,
santas mulheres que esperavam em Deus, estando
seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu
chamando-lhe senhor, da qual vós vos tornastes filhas,
bem e não temendo perturbação alguma”. 
 
Aqui, o texto define igualmente a beleza contrastando
cultural (“os adornos exteriores”) com o padrão
duradouro de Deus (“o coração”). 
 
A verdadeira beleza não teme; nunca é devastada 
aflição: não se torna insegura. É o tipo de beleza que
radiante aos noventa anos do que aos dezoito, e 
tempo, em lugar de se deteriorar. 
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“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito 

excede o de finas joias.” 

 

 

PROGRAMAÇÃO UMP
No próximo sábado dia 20/Fev a UMP irá promover sua 

programação mensal às 19H  no salão social da IPA.
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AVISOS E LEMBRETES 
 

HOMENAGEM 
2ª Domingo de Fevereiro | Dia da Mulher Presbiteriana 

“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito 

excede o de finas joias.”  Prov. 31:10 

ROGRAMAÇÃO UMP 
No próximo sábado dia 20/Fev a UMP irá promover sua 

programação mensal às 19H  no salão social da IPA. 

preletor dessa programação será o Reverendo Antônio 

Participe! 

AGENDA DE PROGRAMAÇÕES | 2016 

, pela manhã, as lideranças da IPA estiveram 

para o planejamento das programações desse 

Em breve a igreja será informada da agenda de 

ções  para o ano de 2016. 

CESTA BÁSICA 
Traga a sua contribuição 
No pouco de cada um, o tudo de alguém”. 

Procure um diácono para realizar a entrega 


