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A validade permanente do culto 
presencial (Parte 4)

“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).
IV – A BÊNÇÃO DO CULTO PRESENCIAL:
O culto presencial acarreta bênçãos espirituais que não podem ser mensurados em 

sua totalidade, mas, apesar do espaço exíguo deste artigo, podemos inferir das Escrituras 
algumas dessas bênçãos. A começar as bênçãos da fraternidade e o asseguramento da 
vida eterna: “Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união! É como óleo 
precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das 
suas vestes. É como o orvalho do Hermom quando desce sobre os montes de Sião. Ali o 
Senhor concede a bênção da vida para sempre” (Sl 133.1-3). A citação de Arão não é de 
somenos importância. Há aqui uma evidente alusão à natureza coorporativa do povo 
de Deus em adoração. O encontro com os irmãos na presença de Deus é um refrigério 
para a alma. Esse encontro, em tudo diferente em natureza, propósito e consequência 
dos demais encontros da semana, traz sanidade, equilíbrio e paz. Na companhia dos 
irmãos, no culto presencial, experimentamos uma ação terapêutica do Espírito Santo 
que reposiciona as nossas prioridades e as nossas necessidades. O culto presencial, 
essa mutualidade nos convoca para uma vida ‘outrocentrada’ e nos faz romper com 
vício de nos fazer o centro de nossas atenções.

Esse ‘bom e agradável’ do ajuntamento solene devolve leveza, inspiração, equilíbrio 
e cura as nossas emoções tantas vezes violentadas pelas muitas outras influências 
que recebemos da vida. No ajuntamento solene o fato de adorarmos a Deus na beleza 
de sua santidade (Sl 96.9) cura os nossos olhos tantas vezes feridos pela fealdade do 
pecado e os abre para que contemplamos a beleza do amor de Deus espargido sobre a 
criação. No final, nos reunir para o culto nos dá segurança quanto a vida eterna.

Também aqui encontramos outras bênçãos do culto presencial: “Eles se dedicavam 
ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam 
cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que 
criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e 
bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam 
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a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das 
refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de 
todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos” (Atos 
2.42-47). Que bênçãos encontramos nesse texto? 1. Eram cuidados por seus pastores, 
os apóstolos. Recebiam orientação, ensino e cresciam dia a dia em conhecimento. 
2. Experimentavam um senso de pertença a algo maior, que transcendia em muito à 
mesmice da vida. Essa experiência é a comunhão, o fazer parte de alguma coisa que 
me coloca junto aos outros e que me abre para acolher a realidade do outro a quem 
posso me confiar. O culto presencial nos arranca de nossas periferias existenciais 
e nos insere na comunhão. 3. O culto presencial nos oferece a oportunidade de orar 
com e por nossos irmãos, mas de maneira especial, nos faz sofrer a influência de suas 
orações, o que é tremendamente poderoso. 4. O culto presencial, a convivência com os 
irmãos, nos torna sensíveis e solícitos para com as suas demandas e o testemunho dos 
generosos atos graciosos de Deus forma em nós um coração dadivoso. 5. E por fim, sem 
ser exaustivo, o culto presencial nos enche de entusiasmo e alegria que tornam capazes 
de cativar e atrair outros para Cristo. A missão, começa e termina no culto da igreja.

Rev. Luiz Fernando dos Santos, Pastor da IP tapira



TESTE BÍBLICO 209 
1) Por que o Senhor, por intermédio 
do profeta, condenou violentamente 
as filhas de Sião? 2) Que diz o 
profeta sobre o dia do Renovo do 
Senhor? 3) Quem é simbolizado 
pela vinha na parábola narrada 
pelo profeta? 4) Como e para onde 
a mulher fugiu do dragão? 5) Que 
fez a serpente, tentando alcançar a 
mulher? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 
DO TESTE ANTERIOR - 1) O Senhor 
desejava “arrazoar” com Israel 
com o propósito de levá-lo ao 
arrependimento e perdoar-lhe os 
pecados - Isaías 1.18; 2) Nos últimos 
dias, muitos povos converterão suas 
espadas em relhas de arados e suas 
lanças em podadeiras e uma nação 
não levantará a espada contra outra 
nação, nem aprenderão mais a guerra 
- Isaías 1.21; 3) No Dia do Senhor, os 
homens lançarão às toupeiras e aos 
morcegos seus ídolos de prata e 
seus ídolos de ouro que fizeram para 
ante eles se prostrarem - Isaías 2.20; 
4) Miguel e seus anjos pelejaram 
contra o dragão. Também pelejaram 
o dragão e seus anjos - Apocalipse 
12.7; 5) O desfecho da peleja travada 
no céu foi a expulsão do dragão, a 
antiga serpente, que se chama diabo 
e Satanás, que foi atirado para a terra, 
e com ele os seus anjos - Apocalipse 
12.9.

GRUPOS FAMILIARES
 Os GFs estão retomando suas 
reuniões presenciais ou virtuais. 
Nesta próxima 4ª feira, dia 30, temos 
um grande encontro de todos os 
grupos na Igreja. Mesmo que não 
participe de nenhum GF semanal, 
venha participar desse tempo de 

comunhão e fraternidade da Igreja. 
Começa às 20h.

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
Ter, 29 – S. Artes, 14h; CBN, 20h
Qua, 30 – Todos GFs, 20h
Qui, 31 – S. Costura, 14h; Ensaio Coral, 20h
Sex, 01/04 – SAF Oração, 14h30; 
Louvor, 19h30
Sab, 02 – Conselho; UCP, 14h; Louvor, 
14h; UPA, 16h30; UMP, 19h30
Ter, 05 – S. Artes, 14h; CBN, 20h
Qui, 07 – S. Costura, 14h; Ensaio Coral, 20h
Sex, 08 – Louvor, 19h30
Sab, 09 – Louvor, 14; UPA, 16h30; 
UMP, 19h30
Ter, 12 – S. Artes, 14h; CBN, 20h
Qui, 14 – S. Costura, 14h; Ensaio Coral, 20h
Sex, 15 – Culto das 7 Palavras da Cruz, 
12h
Dom, 17 – Domingo da Ressurreição, 
Cantata do Coral

comunidade

Relatório Acessos EBD 20 de março

CLASSES Participantes

Depto. Infantil 27

Intermediário 6

Adolescentes 17

Mocidade 20

Nova Vida 11

Salmos 28

Doutrinas 14

Epístolas Paulinas 26

O Cristão no Mundo 18

Oficiais 6

TOTAL 173



MINISTÉRIO DE CASAIS
1. O Ministério de Casais está 
organizando um encontro com foco 
em alertar os pais no conflito gerado 
pelas ideologias deste mundo. O 
primeiro dia do encontro será no 
sábado, dia 02/abril, às 19h30 e o 
segundo, no domingo, dia 03/abril, 
em aula especial da EBD, às 10h30, 
com o tema “FILHOS PRECISAM DE 
PAIS. PAIS PRECISAM DE PAZ.” O 
preletor será o Pastor Jader Borges 
Filho, pastor presbiteriano e autor 
de livros para adolescentes, pré-
adolescentes e crianças. Ore por este 
encontro. Ore por seus filhos e venha 
participar conosco. O objetivo é 
ajudar os casais a cumprir o propósito 
do casamento neste mundo, 
crescendo no relacionamento com 
Deus, com o cônjuge e com os filhos. 
 
2. O Ministério de Casais também está 
trabalhando para um acampamento 
especial, que acontecerá no 2º 
semestre. 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.

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS
Missão Portas Abertas: O mundo está 
focado em falar sobre a guerra na 
Ucrânia e suas consequências para a 

humanidade. Porém, há outros países 
em conflitos que destruíram nações 
inteiras e têm os cristãos como um 
dos principais alvos. AFEGANISTÃO: 
O país mais perigoso para os cristãos 
é palco novamente de conflitos 
desde que o Talibã tomou o poder. 
Facções concorrentes lutam por 
regiões específicas do país. IÊMEN: De 
acordo com a ONU, 233 mil pessoas 
morreram por causa da guerra, dos 
quais 131 mil foram vítimas da falta de 
alimento, moradia e cuidado médico. 
NIGÉRIA: a região onde há mais 
mortes de cristãos é palco de uma luta 
do governo contra a ação de grupos 
extremistas como Boko Haram e Al-
Shabaab. MIANMAR: após o golpe 
militar em fevereiro em 2021, todos os 
protestos contra o governo resultam 
em violência. Alguns dos seguidores 
de Jesus que viviam em estados de 
maioria cristã foram mortos e muitos 
vivem deslocados nas florestas. 
SÍRIA: Há 11 anos, a população não 
sabe o que é viver em paz. Não há 
trabalho, alimentos, hospitais, água 
potável e eletricidade disponíveis 
para todos. Estima-se que apenas 60% 
da população consiga se alimentar 
regularmente. Saiba mais acessando o 
site da Missão.

comunidade



"...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 – O mundo está em guerra, não é diferente no Brasil. É tempo de interceder;
2. DEPARTAMENTOS – Ministério de Casais – Cons. Presb. Ivenio de Souza – Equipe: 

Silvana de Souza; Bruna e Moisés Danziger; Solange e Presb. Eladio Campos; Ana 
Paula e Gláucio; 

3. OFICIAIS – Presb. Eli Hoffmann Madureira, Diác. Antônio Clemente da Silva e 
respectivas famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Gary de León (APMT), Guatemala; Rev. 
Elizeu e Édina (JMN), Jardim Taquari - TO;    

5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Miss. Rev. Elam Domingos de Abreu, esposa 
Aparecida, (JMN), Campo: Sidrolândia-MS;   

6. TRABALHOS ESPECIAIS – Evento do Ministério de Casais dias 02 e 03/04;
7. AUTORIDADES – Ministro da Infraestrutura, Sr. Tarcísio Gomes de Freitas;
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Else Camargo Freitas, João de Sá 

Viana, Irma Queiroz de Paula, Antônio Moreira, Dalmo Jaconi, Sérgio de Paula Vitor 
da Silva, Magali Hoff Sanches, Carmem Rodrigues, Selma Regina Rodrigues, Silvana 

Ferrer de Souza.

agenda de oração

aniversariantes
27
Marlenne Justi Iamarino
Samuel Villon Kohn
Nilza Maciel Fernandes
Kátia e Luiz de Mello Filho, 
12 anos de casamento;

28 
Edison Stein
Manuela Postal de Oliveira
Lilian Jorge Ferreira
Enilene de França Cordeiro
Marlene Aparecida Schiavinato
Carlos Eduardo Figueira de Mello
Eliane e Márcio Iamarino, 
30 anos de casamento

29 
Lívia Pires Venitelli
Armando de Moura Oliveira

30
Débora Aguiar Patrocínio
Nathali Elisa Fernandes

 01/04 
José Fernandes Braga
Paula Simarelli Nicolau
Kaíque Justino de Oliveira
Bruna Machado Brandão

02
Diná Jardim Berbert.
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culto manhã culto noite
ADORAÇÃO

Maravilhoso Senhor
Palavra de Acolhimento 

(*) João 3.22-24
(*) Oração
Em Espírito e em Verdade
Corpo e Família

CONTRIÇÃO 
(*) Colossenses 1.13-23
(*) Oração Silenciosa
Colossenses
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Isaías 40.25-31
Dízimos e Ofertas
Não Há Deus Maior
(*) Oração
Gratidão pelas Famílias

Oração com as crianças
Momentos de intercessão

EDIFICAÇÃO
Meu Respirar
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Canção ao Cordeiro

Pastorais

Porque Ele Vive
ADORAÇÃO
Palavra de Acolhimento 

(*) Isaías 6.1-3
Trindade Santíssima
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Salmo 124
(*) Oração Silenciosa
Meu Respirar
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Romanos 11.33-36
Dízimos e Ofertas
Aclame ao Senhor/ Grande é o Senhor/ 
Corpo e Família
(*) Oração
Gratidão pelas Famílias

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Deus vos Guarde

Poslúdio

Pastorais

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


