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A validade permanente do culto 
presencial (Parte 1)

“Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na assembleia dos 
santos. Na assembleia dos santos Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam” 

(Sl 89.5, 7).
Rev. Luiz Fernando dos Santos, Pastor da IP tapira

I – INTRODUÇÃO: Em muitos ambientes cristãos o culto comunitário presencial 
parece sofrer algum tipo de descrédito em detrimento dos cultos remotos, tipo 
‘live’ (um simples registro visual do que está ocorrendo, levando o adorador a um 
estado passivo de simples expectador) ou os que usam plataformas que permitem 
algum tipo de interação, muito similar a uma reunião de estudos ou de uma grande 
corporação de qualquer natureza. Nos dois casos, não obstante o caráter sempre 
supletório e emergencial fundados na graça comum para o bem dos santos, a 
experiência cristã da adoração sofre muitos prejuízos, por ser tão limitada ou 
por estar perigosamente no controle daquele que ‘adora’. A pandemia não fez 
Deus mudar de ideia no que diz respeito ao culto coletivo e presencial. Talvez a 
pandemia tenha feito vir à tona um problema estrutural do coração de muitos 
crentes, mas também, uma deficiência da igreja na definição do que seja de fato, 
um culto evangélico e bíblico. Essa deficiência tem suas raízes na superficialidade 
do conhecimento bíblico-teológico de muitos líderes e de muitas comunidades. 
Esse descrédito pelo qual passa o culto tem a ver com uma compreensão 
equivocada do que significa adorar. O centro da adoração não é o homem, nem os 
seus desejos, suas necessidades e o seu gosto estético. O centro do culto é Deus 
e a sua autorrevelação. Assim, embora haja muita liberdade quanto a forma, não 
existe liberdade para definir o que o culto é, nada mais do que uma resposta do 
homem à iniciativa divina. O culto não é uma iniciativa humana, uma ação humana 
em primeiro lugar. Absolutamente. O culto é uma resposta de fé do homem a Deus, 
dentro do contexto da Aliança, onde Deus dá a conhecer o seu ser, pessoa e plano 
de redenção. Logo, uma teologia superficial inevitavelmente produzirá um culto 
inconsistente, um culto que talvez não faça mesmo muito falta na vida das pessoas. 
Martinho Lutero uniu brilhantemente o conhecimento bíblico-teológico ao culto 
quando disse: “Conhecer a Deus é adorá-lo”.
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ESCALAS DE PRIVILÉGIOS 
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(n) YT/FB

Leda, Maria 
José YT/FB 
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Projeção
Victor (m); 
Guilherme 
Ferrer (n)

Vangri (m). 
Guilherme 
Augusto (n)
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Fernandes Clara Klein

 Ceia

Presb: Edu. 
Oliveira, 
Hederly, 
Paulo Postal, 
Ren. Arruda, 
Waldemar, 
Moisés

II – CULTO E ALIANÇA: O culto presencial, comunitário, é parte integrante do 
‘ethos’ do povo de Deus. O Senhor criou um povo peculiar para que vivesse sob 
as suas bênçãos e que se relacionasse com Ele por meio da adoração. Esse culto 
ordenado possui três dimensões que se exigem reciprocamente: o culto pessoal, 
doméstico e comunitário. Não são opções que substituem ou que se excluem, 
mas atitudes responsivas à graça, ao amor e à Palavra de Deus e a sua misericórdia 
experimentados em nossa caminhada. O culto presencial e coletivo está no centro 
da Aliança e a manifesta desde o dia que Noé saiu da arca (Gn 8.20,21). Desde então: 
Nm 7.1; Nm 8.5-26; Lv 1-10; 1Co 11.17-34; At 2. 42-47, o culto ordenado e requerido 
no ajuntamento solene tornou-se uma das marcas distintivas do povo de Deus. No 
novo Testamento, depois da manifestação do Espírito Santo em Pentecostes, o 
povo criado naquela manhã foi vocacionado à adoração (1 Pe 2.9). Como um povo 
sacerdotal, fica evidente que parte desse anúncio, tem a ver com o culto público e 
presencial que faz desfilar diante das nações a glória de Deus e convida os homens 
a entrarem na Aliança. Abrir mão da reunião solene, da assembleia dos santos, é 
renunciar a própria identidade como povo de Deus em missão no mundo.



TESTE BÍBLICO 206 
1) Em Cantares de Salomão, quem é 
representado pelo esposo amante? 2) 
No mesmo livro, quem é representada 
pela linda esposa? 3) Que fazem as 
raposinhas? 4) Quem jurou que não 
haverá demora? 5) Que declaração 
foi feita depois de ter sido tocada 
a sétima trombeta? RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 
1) O destino final do homem, após a 
morte, é descrito assim: o pó volta a 
terra, como era, e o espírito volta a 
Deus, que o deu - Eclesiastes 12.7; 2) O 
resumo ou suma final de tudo o que 
disse o autor do livro de Eclesiastes 
é: teme a Deus e guarda os seus 
mandamentos, porque este é o dever 
de todo homem - Eclesiastes 12.13; 3) 
Deus há de trazer a juízo todas as obras, 
até mesmo as que estão escondidas, 
quer sejam boas quer sejam más - 
Eclesiastes 12.14; 4) Quando o quinto 
anjo tocou a trombeta uma estrela 
caiu do céu, e ao anjo foi dada a chave 
do poço do abismo - Apocalipse 9.1; 5) 
Os homens buscarão a morte e não 
acharão quando o quinto anjo abrir o 
poço do abismo - Apocalipse 9.2,6.

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS
Missão Portas Abertas: Como você 
reagiria se um grupo extremista 
assumisse o poder no local em 
que vive? E se, para controlar as 
pessoas, usasse de violência física e 
psicológica, ou até eliminasse quem 
ousasse pensar diferente? Foi isso o 
que aconteceu no Afeganistão com 
o Talibã tomando o poder. Entre os 
mais afetados estão cristãos como 
Fatimah (pseudônimo). A família dela 
segue a Jesus em segredo há 40 anos. 
“A dor de viver para Jesus e arriscar 
tudo para segui-lo não é novidade”, 
afirma a cristã. Outros preferiram 
fugir do país, mas esses precisam de 
ajuda imediata. Permita que cristãos 
afegãos tenham acesso a alimentos, 
remédios e roupas. Na Lista Mundial 
da Perseguição 2022 a novidade foi 

que, pela primeira vez, o Afeganistão 
ocupa a 1ª posição. Desde a tomada 
do governo pelo Talibã em agosto 
de 2021, sabemos que a vida para os 
cristãos tem se tornado muito pior. 
Por isso, convidamos você a interceder 
por nossos irmãos e irmãs que vivem 
nesse país. Nós não podemos estar 
com eles nesse momento, mas nossas 
orações podem. Saiba mais acessando 
o site da Missão.

SOS PETRÓPOLIS
Se você deseja participar da ajuda 
à cidade de Petrópolis que sofreu 
nesta semana com fortes chuvas, 
veja as orientações: a IPB através do 
Conselho de Ação Social (CAS) em 
contato com as Igrejas Presbiterianas 
da região, abriu uma campanha para 
que recursos sejam encaminhados 
diretamente para lá. Doação em 
dinheiro para a conta da Igreja 
Presbiteriana de Petrópolis: Banco 
Itaú, Ag. 0122, C/C 52418-4. PIX (CNPJ): 
29.231.529/0001-06 – acrescente ao 
valor R$ 0,10 (dez centavos) para que 
identifiquem a finalidade da oferta. 
Para entrega de outras doações como 
alimentos, colchões, água potável, 
material de higiene, roupas de cama 
é necessário enviar para Rua João 
Caetano, 210 – Bairro Caxambu – 
Petrópolis, RJ. 

comunidade



MINISTÉRIO DE CASAIS
1. O primeiro Encontro de Casais do 
ano acontecerá no próximo sábado, 
dia 12/03, aqui na igreja, às 19h30. 
O preletor será o Pastor Douglas 
Sborowski, da Igreja Presbiteriana 
de Ribeirão Preto, com o tema 
“CASAIS PIEDOSOS”. Ore por 
este encontro e venha participar 
conosco. O objetivo é ajudar os 
casais a cumprir o propósito do 
casamento neste mundo, crescendo 
no relacionamento com Deus e com 
o cônjuge. 2. O Ministério de Casais 
também planejou para o 2º semestre 
um acampamento especial. Será um 
evento em 4 finais de semana: 1º 
encontro para casais de 01 a 15 anos 
de bodas de 23 a 25/set, 2º para casais 
de 16 a 30 anos de bodas de 07 a 09/
out, 3º para casais de 31 a 45 anos 
de bodas de 21 a 23/out e 4º para 
casais acima de 45 anos de bodas 
de 04 a 06/nov. Esses encontros 
serão realizados na Colônia de Férias 
Mackenzie, em Campos do Jordão-

SP. O valor por casal é R$ 640,00. 
Invista tempo em seu casamento. 
Confirme sua participação com o 
Ministério de Casais: Bruna e Moisés, 
Silvana e Ivenio, Ana Paula e Glaucio 
ou Solange e Eladio.

CAMINHE COM A IPCAMP
Atividades gerais da Igreja:
Ter, 08 – Dia Intern. Mulher; S. Artes, 
14h; CBN, 20h
Qui, 10 – S. Costura, 14h; Ensaio Coral, 20h
Sex, 11 – Min. Música, 19h30
Sáb, 12 – R. EBD, 9h; Louvor, 14h; 
UPA, 16h30; UMP Fed.; Casais, 19h30
Ter, 15 – S. Artes, 14h; CBN, 20h
Qui, 17 – S. Costura, 14h; Ensaio Coral, 20h
Sáb, 19 – Louvor, 14h; UCP, 14h; UPA, 
16h30; UMP Reflexo, 19h30
Dom, 20 – Almoço da Comunhão
Ter, 22 – S. Artes, 14h; CBN, 20h
Qui, 24 – S. Costura, 14h; Ensaio Coral, 20h
Sáb, 26 – Louvor, 14h; SAF Plenária, 
14h30; UPA, 16h30; UMP Evang., 
19h30
Ter, 29 – S. Artes, 14h; CBN, 20h
Qua, 30 – Todos GFs, 20h
Qui, 31 – S. Costura, 14h; Ensaio Coral, 20h

comunidade



06
Eva Vitória Andrade
Vilma Martins Machado
Isabella Alves Moreira

07 
Sara Ribeiro Bueno

08 
Robinson de Gennaro
Luciana Azzar Iamarino
Benê e Esdras Menezes, 14 anos de casamento
Vera e Uwe Schnell,  39 anos de casamento

09
Lourdes Moreira

10
Luiz Paulo Ando
Heitor Visockas Rui

11
Hothil Rodrigues Ramos
Rosa Mendonça Fidelis

12
Larissa Cristina Moreira.

aniversariantes

"...é necessário que aquele que se aproxima de Deus 
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o 

buscam.” Hb 11.6
1. IGREJA – Que Deus fortaleça nossos irmãos pelo mundo que sofrem por perseguição ou 

guerra;
2. DEPARTAMENTOS – Coral Rev. Zacarias de Miranda: Conselheiro: Presb. Eladio de 

Campos; Pres. Samuel Oliveira; Vice Pres. Marcos Cruz; Secretárias: Leila Reis, Rute 
Oliveira e Corintha Aimbiré; Regente: Rafael Campos; Pianista: Alexsander Reis;    

3. OFICIAIS – Presb. Marçal dos Santos, Diác. Adriano Rodrigues Alves e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Paulo de A. S. Sicoli (APMT), Anduze - França; 

Rev. Marcos e Rosangela (JMN), Ribeirópolis - SE;    
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Miss. Rev. Deyvson Alves da Silva e esposa Juliana, 

(JMN) Nova Serrana-MG;   
6. TRABALHOS ESPECIAIS – 1º Encontro de Casais, 12/03;
7. AUTORIDADES – Ministro da Saúde, Sr. Marcelo Queiroga; 
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Else Camargo Freitas, João de Sá Viana, 

Irma Queiroz de Paula, Antônio Moreira, Valnir Tonicioli, Dalmo Jaconi, Sérgio de Paula 
Vitor da Silva, Magali Hoff Sanches, Carmem Rodrigues, Selma Regina Rodrigues, Silvana 
Ferrer de Souza.

agenda de oração



expediente Para depositar ou transferir seus dízimos  e ofertas di-
retamente em conta da Ipcamp, escolha um banco de 
sua prefêrencia. Depois, encaminhe o comprovante à 
tesouraria, pelo seu envelope de dízimo ou através do 
e-mail: tesouraria@ipcamp.org.br, para que se faça a 
contabilidade dos créditos recebidos.
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culto manhã culto noite
ADORAÇÃO

Maravilhoso Senhor
Palavra de Acolhimento 

Declaração de Fé
(*) Hebreus 1.1-4
(*) Oração
Ele é Exaltado
Canção do Apocalipse

CONTRIÇÃO 
(*) 2 Crônicas 7.11-16
(*) Oração Silenciosa
Confiança
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Salmo 40.1-8
Dízimos e Ofertas
Te Agradeço
(*) Oração

Oração com as crianças
Momentos de Intercessão

EDIFICAÇÃO
Seja o Centro
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
(*) Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Que a Luz de Cristo Brilhe

Pastorais

Prelúdio 
ADORAÇÃO
Palavra de Acolhimento 

Declaração de Fé
(*) Êxodo 3.13-15
Hino 21 Deus de Abrão 
(*) Oração
Hino Coral Ele é Jeová

CONTRIÇÃO 
(*) Salmo 103.1-10
(*) Oração Silenciosa
Hino Coral Perdoado
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) 1 Pedro 1.3-9
Dízimos e Ofertas
Hino 38 Louvores Sem Fim
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Hino Coral Bênção  

Poslúdio
Pastorais

(*) Evite entrar ou sair nestes momentos. 
Estamos em oração ou leitura da Palavra.


