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BREVE  CATECISMO  DE  WESTMINSTER

 
 

 

PERGUNTA 77. Que exige o nono mandamento? 
RESPOSTA - O nono mandamento exige a conservação e promoção da 
verdade entre os homens, e a manutenção da nossa boa reputação, e a 
do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar 
testemunho. 
Ref. Ef 4.25; 1Pe 3.16; At 25.10; 3Jo 12; Pv 14.5, 25; Mt 5.37.
 
PERGUNTA 78. Que proíbe o nono mandamento? 
RESPOSTA - O nono mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à 
verdade, ou injurioso, tanto à nossa reputação como à do nosso próximo.
Ref. Cl 3.9; 2Co 8.20-21; Sl 15.3; 12.3. 
 
PERGUNTA 79. Qual é o décimo mandamento? 
RESPOSTA - O décimo mandamento é : “Não cobiçarás a casa do teu 
próximo; não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, 
nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.”
Ref. Êx 20.17. 
 
PERGUNTA 80. Que exige o décimo mandamento?  
RESPOSTA - O décimo mandamento exige o pleno contentamento com a 
nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo 
e tudo o que lhe pertence. 
Ref. Hb 13.5; 1Tm 6.6-10; Lv 19.18; 1Co 13.4-6. 
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Boletim Informativo Semanal

O Alívio na Angústia
 

“... ó Deus da minha justiça; na angústia, me 

(Salmo 4.1)

que pode produzir problemas psicossomáticos. A 
angústia pode surgir de várias maneiras. Pode
a angústia através de lembranças traumáticas, perdas, 
medos, incertezas e na ansiedade. 
 
No Salmo 4 o salmista está angustiado pelo fato da forte 
perseguição que seus inimigos estavam exercendo sobre 
ele (v.2). A sua alma estava tão angustiada ao ponto de 
clamar ao Senhor por uma resposta imediata acerca 
daquilo que ele estava passando (v.1). Seu sentimento 
sobre as possíveis conseqüências do que poderia lhe 
acontecer, lhe permitia sentimentos e sensações 
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O Alívio na Angústia 

“... ó Deus da minha justiça; na angústia, me tens aliviado...” 

(Salmo 4.1) 

 
 

De acordo com estudos a 
angústia pode ser definida 
como forte sensação de 
aprisionamento, insegurança, 
falta de humor, ressentimento e 
dor. Na moderna psiquiatria é 
considerada como uma doença 

que pode produzir problemas psicossomáticos. A 
rgir de várias maneiras. Pode-se chegar 
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terríveis. A dúvida pode provocar a angústia. Porém, 
aqui, neste Salmo, temos algumas lições sobre como 
Deus pode nos aliviar desses sentimentos.  
 
A primeira lição, é que o Senhor está ciente de tudo o 
que temos passado (v.3). O Senhor Deus sabe e 
conhece aqueles que estão passando por essa situação 
tão terrível.  
 
A segunda lição, é que somente Deus pode nos dar a 
verdadeira alegria para combater a angústia do nosso 
coração (v. 7). Por mais que busquemos alívio em 
possíveis soluções aos nossos olhos, somente o Senh
pode fazer nascer a verdadeira alegria em nosso 
coração.  
 
E por fim, quando buscamos o Senhor de todo o coração 
no meio da angústia ele nos responde dando
(v.1). Esse alívio vem pelo amor e misericórdia que o 
Senhor exerce sobre os corações arrependidos e 
sinceros. Esse alívio na angústia nos dá, além da alegria, 
também a verdadeira paz (v.8). 
 
Busquemos, portanto, a genuína paz e alegria, em meio 
a angústia, no amor e na misericórdia que o Senhor 
Deus exerce sobre os corações sinceros e cont
meio da graça em Cristo Jesus. 
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AVISOS E LEMBRETES

Informamos
Bíblia Comemorativa do Aniversário de 35 anos da IPA. 
O preço é de R$ 34,00. Os interessados devem 
procurar o Presb

 

 

CESTA BÁSICA 

Lembre-se: No pouco de cada um, o tudo de alguém!

 

SITE  - Acesse o site da IPA.

Lá você encontrará  esse Boletim online, além de 

Estudos, Fotos, Escalas e em breve a agenda 

www.ipamericanopolis.org

 

CULTO DE HOJE 

a adoração e louvor a Deus. 

Prepare-se, ore e participe! 

 

 

PLANTÃO  DE  INTERCESSORES

“E  orai uns pelos outros... muito pode, por sua eficácia, a
justo

 

 

 

 

 

 

� Irmãos enlutados; irmãos 
Teago da Silva; Revs. Alceu Davi Cunha

Cláudio Correia dos Reis, Diác. Sandro (I P Nova Aliança) 

Souza, 11 anos, amiga da irmã Celeste;
(Dakar); Dc. Timóteo Sathler

igrejas perseguidas no mundo; 
Manuel Luzia), em Lisboa, 
Brasil. 

AVISOS E LEMBRETES 

 

Informamos a todos que ainda temos exemplares da 
Bíblia Comemorativa do Aniversário de 35 anos da IPA. 
O preço é de R$ 34,00. Os interessados devem 

Presbítero  Alexandro. 

CESTA BÁSICA – Traga a sua contribuição e participe. 

se: No pouco de cada um, o tudo de alguém! 

Acesse o site da IPA. 

Lá você encontrará  esse Boletim online, além de 

Estudos, Fotos, Escalas e em breve a agenda 2016. 

www.ipamericanopolis.org 

CULTO DE HOJE - Às 18h30, estaremos reunidos para 

a adoração e louvor a Deus.  

se, ore e participe!  

PLANTÃO  DE  INTERCESSORES 
 

 

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

; irmãos enfermos: Edna Barbosa; Dc. Josué 

Alceu Davi Cunha, Onésio Figueiredo, Rev. 
Diác. Sandro (I P Nova Aliança) ; Letícia de 

Souza, 11 anos, amiga da irmã Celeste; Família missionária Nassakou 
Timóteo Sathler e Pb. Alexandro Machado (emprego); 

no mundo;  pela IP de Telheiras e seu pastor (Rev. 
 Portugal; pela  Igreja Presbiteriana do 


