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IPR de Aracaju promove Seminário de Liderança Renovada
No mês de
setembro, a
IPR de Aracaju,
SE, promoveu
o Seminário
de Liderança
Renovada, com
um final de
semana repleto
de grandes
realizações.
Participaram
do evento os P. 7
presbitérios do
Nordeste, do Piauí
p. 3 e do Sul da Bahia.

Igrejas Presbiterianas Renovadas de Barueri, Mandaguaçu e
Teófilo Otoni celebram aniversário de fundação

2ª IPR de Teófilo Otoni, MG, comemora 38º aniversário

p. 7

1ª IPR de Barueri, SP, celebra seus 42 anos

Leia

nesta edição
• Atributos bíblico-teológicos do socorro de Deus p. 3
• O Cordeiro de Deus
IPR de Mandaguaçu, PR, completa 33 anos

p. 6

p. 4

• Teologia da Prosperidade

p. 4
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Institucional

CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os pastores e pastores auxiliares, presbíteros representantes das igrejas locais e
presbíteros membros das Diretorias presbiteriais, Diretoria Executiva e Diretoria Administrativa e os presidentes das Instituições Gerais da IPRB (MISPA, Junta de Publicações, SPRs e AEEBs), Artigos 9º, §1º e
2º; Art. 10, I; Art. 11; Art. 19, II, do Estatuto, para a:

ÓRGÃO OFICIAL DA IGREJA
PRESBITERIANA RENOVADA DO BRASIL
Editado mensalmente, exceto em janeiro

a) XX Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil (IPRB), dias 12 e 13 (doze e
treze) de dezembro de 2018, às 9 horas da manhã, para a eleição da nova Diretoria Executiva desta Igreja.

Pr. Rubens Paes
Luana Cimatti Zago Silvério

b) Assembleia Extraordinária da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil (IPRB), dia 12 (doze) de
dezembro de 2018, às 15 (quinze) horas, para discutir e aprovar as propostas de reforma recebidas e analisadas pela Comissão de Doutrina e apresentadas à Diretoria Administrativa.
c) Local das Assembleias: Auditório CENACON, do Hotel Village Inn, na Avenida Edmundo Cardillo, 3500 - Jd. Del Rey, Poços de Caldas, MG. Maringá, 1º de outubro de 2018.
Pr. Advanir Alves Ferreira
Presidente da IPRB

Redação

Publicações de matérias de interesse interno da Igreja, sem finalidade lucrativa. Os
artigos assinados são de responsabilidade
de seus autores. Textos e fotos remetidos
para impressão entram, a partir da publicação, em domínio público, não cabendo
ao autor qualquer reclamação quanto a
direitos autorais.

Registros
Registro nº 84 - Títulos e documentos
Apontamentos nº 2541 - 27/04/81
Logotipo e marca “ALELUIA” registrados no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
sob nº 819688851 e 819688860

Fundado em janeiro de 1972 por
Pr. Abel Amaral Camargo
Rev. Azor Etz Rodrigues
Pr. Nilton Tuller
Pr. Palmiro F. de Andrade

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS AOS CARGOS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA IPRB
Triênio: 2019-2021
PASTORES
Advanir Alves Ferreira
Altair do Carmo Nunes Mateus
Claudenir de Pieri
José Maurício Pereira

CIDADE
PRESIDENTE
Maringá, PR
Osasco, SP
Socorro, SP
Goiânia, GO
VICE-PRESIDENTE

Cláudio Cezar Soares
Gurupi, TO
Daniel Aparecido Braga de Oliveira
Anápolis, GO
Marcos Pereira de Andrade
Aracaju, SE
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Antônio Carlos Paiva
Cianorte, PR
Isaías Gomes de Oliveira
Santo André, SP
Roberto Braz do Nascimento
Arapongas, PR
1º SECRETÁRIO

Maringá
Osasco
Osasco
Goiânia
Centro-Norte
Brasil Central
Sergipe-Alagoas
Cianorte
Grande ABCD
Londrina

Carlos de Pina Ferreira dos Santos
Joezer da Silva
Marcos Antônio Cavalheiro Zengo

Goiânia, GO
Lençóis Paulista, SP
Cascavel, PR
2º SECRETÁRIO

Goiânia
Bauru
Oeste do Paraná

Caleb Araújo de Oliveira
Cláudio Lísias Silva
Geraldo Rosa de Oliveira
Jair da Cruz Lara

Jaraguá, GO
Auriflama, SP
Governador Valadares, MG
Maringá, PR
1º TESOUREIRO

Centro-Goiano
Auriflama
Governador Valares
Maringá

Sebastião Ap. Donizetti Guerra

Brasília, DF
2º TESOUREIRO

Planalto Central

Anairton de Souza Pereira
Sebastião A. Ferreira Júnior
Valter de Jesus Freitas
2

PRESBITÉRIO

Cruzeiro, SP
Apucarana, PR
Santa Luzia, BA
Jornal Aleluia

Vale do Paraíba
Londrina
Sul da Bahia

Junta de Publicações da Igreja
Presbiteriana Renovada do Brasil
Diretoria 2016/2018
Presidente de honra: Prof. Joel R. Camargo
Presidente: Pr. Rubens Paes
Vice-presidente: Pr. Adilton Ap. da Silva
I Secretário: Pr. Marcelo dos Santos Gaspari
II Secretário: Pr. Edson de Souza
I Tesoureiro: Pr. Genival Pereira Cruz
II Tesoureiro: Pr. Manoel Loureiro dos Santos

Remessa de Pagamentos
O cheque nominal deve ser em nome da
Aleluia Empreendimentos Gráficos Ltda. Se
for depósito: Banco Bradesco Ag. 0052, C/C
208130-0, Arapongas, PR (Comunicar a remessa e sua finalidade).

Abreviaturas e Siglas
AEEB: Associação Evangélica Educacional
e Beneficente - AEEB-BC: Associação Educacional e Beneficente Brasil Central - AGE:
Assembléia Geral Extraordinária - AGO:
Assembléia Geral Ordinária - EBD: Escola
Bíblica Dominical - EBF: Escola Bíblica de Férias - EMPA - Escola de Missões da MISPA FUNPREV: Fundo de Previdência - IPR: Igreja
Presbiteriana Renovada - IPRB: Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil (a denominação) - MISPA: Missão Priscila e Áquila - PESC:
Planejamento Estratégico de Crescimento
Integral Sustentável - Pr.: pastor - Pr. Aux.:
Pastor Auxiliar - Presb.: Presbítero - SAT: Seminário de Atualização Teológica - SC: Secretaria Central - SPR: Seminário Presbiteriano
Renovado.

Arte e impressão
ALELUIA EMPREENDIMENTOS
GRÁFICOS LTDA
Fone: (43) 3172-4000
Rua Gavião da Cauda Curta, 115
Parque Industrial II
CEP 86703-990 - Arapongas, PR

Edição 443

SETEMBRO 2018

Artigo

Atributos bíblico-teológicos do socorro de Deus
Salmo 121:1 e 2
O livro dos Salmos é composto por
hinos, orações, poesias, escritos por
diversos autores e em contextos diferentes. A maioria deles é de autoria do
rei Davi. Cinquenta salmos são considerados anônimos.

Esses poemas lírico-bíblicos
têm sido uma inesgotável fonte de
devoção para os cristãos do mundo
inteiro, trazendo forte alento e refrigério para as suas almas.

Os salmos 23, 91, 121 e tantos
outros são frequentemente usados
por cristãos em suas orações e
momentos de devoção. São como
símbolos da fé cristã e, por vezes,
são vistos em lugares de destaque

O salmo 121 é uma poesia lírica de fé e esperança, considerada
como um dos poemas mais apreciados da Bíblia. Faz parte da coleção dos Cânticos dos Degraus ou
de Romagem, que eram os salmos
cantados pelos judeus peregrinos
quando subiam a Jerusalém para
celebrar ao Senhor, por ocasião
das festas anuais ou cultuais. Para
alguns, Davi escreveu esse cântico
quando estava no deserto de Parã,
depois da morte do profeta Samuel, seu grande amigo e homem
de honra em Israel.
É interessante que muitos cristãos costumam dizer que, nos momentos difíceis da vida, devemos
olhar para o alto dos montes, porque deles vêm o socorro de Deus.
No entanto, primeiramente, perceba o leitor que se trata de uma
conversa intrapessoal. Ou seja, o
salmista faz uma pergunta e ele
mesmo assinala a resposta logo
de imediato: “Elevo os olhos para
os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do SENHOR, que fez os céus e a terra”.
Está evidente que o protagonista da história não recomenda
olhar para os montes e aguardar
algum tipo de ajuda nos momentos de luta. Então, como entender
isso? Acontece que, naqueles dias,
os povos pagãos erguiam altares e
prestavam cultos aos seus deuses
nos montes. Segundo as tradições,
quando os peregrinos subiam a
Jerusalém, passavam ao sopé das
montanhas e olhavam para o alto,
contemplavam o fogo nos altares
que era queimado aos baalins, astarotes, etc.
É uma espécie de provocação
quando dizem: “O nosso socorro
vem do SENHOR, que fez o céu e a
terra”. Em outras palavras: “Nosso Deus está vivo e criou tudo
neste mundo, inclusive os montes
onde estão os altares de seus deuses. Formou todas as coisas e tudo
pertence a ele!” É claro que Deus
pode socorrer pessoas em qualquer
outro lugar do mundo. Contudo,

afirmar que devemos olhar para
os montes em momentos difíceis,
porque de lá vem o socorro, não
passa de uma teologia desvairada
e errônea.
Então, como entender o socorro divino, considerando tantas
catástrofes, doenças e problemas
inexplicáveis, sendo que somos
cristãos e acreditamos piamente
no socorro de Deus? Por que tantas tragédias, se Deus é poderoso e
tudo pode fazer? Como que Deus
socorre a todos ao mesmo tempo e
em diversos lugares? Estes e outros
questionamentos podem ser compreendidos e respondidos a partir
dos atributos bíblico-teológicos do
socorro de Deus. Vejamos.

presença e nenhuma galáxia é tão
grande que ele não a possa conter.
Atributo 2
Socorro Onipotente
O socorro de Deus é onipotente porque ele é poderoso, completo, majestoso, soberano. Ninguém
pode medir força com o seu braço,
comparar e competir com a sua sabedoria, nem tampouco estabelecer
metas de realizações como ele. “Ah,
soberano Senhor, tu fizeste os céus
e a terra, pelo teu grande poder e
por teu braço estendido. Nada é
difícil demais para ti” (Sl 32:17).
Paulo diz que somos incapazes de
compreender o poder de Deus e a
dimensão de seus feitos (Ef 3:20).
Seja qual for o desafio ou problema, Deus é maior que todos
e tem todo o poder para ajudar o
necessitado, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo (1Jo 4:4).
Diante disso, podemos afirmar
que Deus pode fazer qualquer coisa que seja compatível com a sua
natureza e atributos, como amor,
misericórdia, bondade, fidelidade,
etc. No entanto, mesmo podendo
fazer tudo, o que ele decide ou não
fazer não nos pertence, porque somente ele sabe o motivo de suas
realizações.
Por isso, não há doença incurável
nem problema difícil demais que ele
não possa resolver. Nada é impossível para Deus (Lc 1:17). Ele só pode
fazer por nós o que está dentro de
seus preceitos e propósitos. O apóstolo Paulo afirma que todas as coisas corroboram para o bem daqueles
que amam a Deus e são chamados
pelo seu decreto (Rm 8:28). Portanto, o mais importante é compreendermos que Deus pode fazer tudo,
mas não pode fazer nada que contrarie sua natureza (2Tm 2:13).
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Atributo 1
Socorro Onipresente
Deus pode prestar socorro a
diversas pessoas e em lugares
variados do mundo, num mesmo
momento, porque está presente
no universo inteiro: “Se subir ao
céu, lá tu estás; se fizer no inferno
a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da
alva, se habitar nas extremidades
do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá” (Sl
139: 8-10). Não há lugar onde a
mão de Deus não possa alcançar e
prestar socorro.
Seu socorro chega aos montes, vales, planícies, florestas e até
mesmo ao mais profundo abismo.
Deus está presente em todos os aspectos da ordem natural dos fatos:
em todo tempo, maneira e lugar (Is
40:12-13). Deus se faz presente em
cada acontecimento da história.
Não há dúvidas de que Deus está
alerta aos clamores daqueles que
invocam o seu nome e intercedem
por outros em oração (Sl 46:1).
Socorro onipresente é o modo de
Deus se fazer presente em todos os
momentos a qualquer hora do dia
e da noite, porque ele não está “localmente” limitado ao tempo e ao
espaço. Portanto, nenhum átomo
é tão pequeno para escapar de sua

nas casas, nas repartições públicas,
nas escolas e em recintos em geral. Verdade é que os salmos têm
uma diversidade de lições práticas
e contextualizadas. Neste texto,
voltaremos os olhos ao salmo 121.

não pode ser surpreendido por ninguém e jamais consulta ou busca
respostas para perguntas e problemas. Ele conhece o ser humano por
dentro e por fora e sabe o perigo
que todos correm a cada instante
da vida: “Pois ele conhece a nossa
estrutura; lembra-se de que somos
pó” (Sl 103: 14).
É por isso que Deus promove
grandes livramentos aos que nele
confiam (Sl 91). Particularmente,
admiro a teologia do profeta Jeremias ao descrever quem é Deus:
“Clama a mim, e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e
firmes, que não sabes” (Jr 33:3).
Percebe-se que no verbo “responder” reside o seu poder. Na grandeza de sua majestade (“coisas
grandes”), temos a sua onipresença; na eloquência de seu conhecimento (“anunciar-te-ei”), ele sabe
de tudo que se passa neste mundo.
Deus é tremendo! Todas as estrelas estão, seguramente, nominadas
em seu livro: “Conta o número das
estrelas, chamando-as todas pelo
seu nome” (Sl 147:4). Portanto, o
fato de sabermos que o socorro de
Deus é onisciente deve nos outorgar
segurança, conforto, esperança, fé e
coragem para os embates constantes
desta vida. Façamos desta frase a
nossa bandeira frente aos desafios:
Aquele que pode todas as coisas, de
forma completa e plena, poderá nos
socorrer sempre.
O salmista deixa claro que o socorro de Deus não vem dos montes,
mas do Senhor, que criou todas as
coisas. Ou seja, vem do Deus que,
no princípio, quando nada havia,
criou os céus e a terra e tudo que
neles há (Gn 1:1). É como se o
salmista fosse ao texto de Gênesis 1:1, desse “Crtl+C” para copiar
e “Crtl+V” para colá-lo no salmo
121. Sensacional! Ele usa a Palavra
Atributo 3
de Deus para explicar a própria PaSocorro Onisciente
lavra. De fato, a Palavra do Senhor
Deus sabe todas as coisas de é fiel e verdadeira.
modo pleno e sem esforço algum.
Não há assuntos que ele não coPr. Emerson Dutra
nheça melhor do que outros. Ele
Maringá, PR
Jornal Aleluia
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Artigos

O Cordeiro de Deus
“No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo” (João 1:29).
O título dado por João Batista à pessoa do Senhor Jesus
Cristo é de suma importância
para entendermos sua obra expiatória. Há uma exigência da
parte de Deus que somente o
Cordeiro poderia pagar: o resgate pelos pecadores. Nenhum
outro poderia fazer o que Cristo
fez e faz por nós ainda hoje.
Na cruz, o Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, deu
sua vida em sacrifício agradável
a Deus por nós, pecadores. Ele
não morreu como geralmente
morria uma pessoa condenada
à cruz. Ele se entregou por nós.
Foi uma ação voluntária da parte
do Deus-homem em favor da humanidade pecadora.
Apocalipse 13:8 diz que
o Cordeiro foi morto desde a
fundação do mundo. A morte
vicária de Cristo foi o cumprimento do plano eterno de Deus
antes da criação da humanidade. Deus, de antemão, planejou
entregar seu Filho por amor dos
pecadores arrependidos.

Jesus Cristo encarnou, entregou-se à morte de cruz, desceu
à sepultura para conquistar vitória sobre a morte e nos garantir
vida eterna. Podemos dizer com
o apóstolo Paulo: “Onde está,
ó morte, a tua vitória?” (1Co
15:55).
Jesus é o nosso Cordeiro pascal, como nos diz o texto bíblico:
“Lançai fora o velho fermento,
para que sejais nova massa, como
sois, de fato, sem fermento. Pois
também Cristo, nosso Cordeiro
pascal, foi imolado” (1Co 5:7).
O cordeiro da páscoa dos hebreus tinha de ser sem defeito.
Somente Cristo foi o homem sem
defeito. No Egito, o sangue do
cordeiro imolado para a páscoa
dos hebreus era a proteção da família e seu lar. Somente o Senhor
Jesus Cristo é a proteção da nossa
família e do nosso lar. O sangue
do cordeiro dos hebreus não perdoava pecados, mas o sangue do
Cordeiro de Deus tira o pecado
do mundo, apaga nossos pecados,

escreve nosso nome no Livro da
Vida e nos dá vida nova em Deus.
Sem o sangue de Cristo em nós
não existe nova criatura. Sem o
sangue de Cristo não existe transformação. Sem o sangue de Cristo não existe proteção contra os
principados e potestades do mal.
Jesus Cristo, pelo seu sangue,
nos purifica. Primeiro, purifica nossa consciência das obras
mortas, para servimos ao Deus
vivo (Hb 9:14). Segundo, purifica nossa alma do pecado. Somente o sangue de Cristo tem
poder de limpar nossa alma suja
do pecado e apresentá-la limpa
diante de Deus.
No simples título “Cordeiro
de Deus”, temos um rico ensinamento da pessoa e obra de Jesus
Cristo, que muitas vezes nos passa despercebido.
Pr. João Marques Pedrosa
São Caetano do Sul, SP

Teologia da Prosperidade
Você já ouviu falar em teologia da prosperidade? Creio que
sim. A teologia da prosperidade
é aquela propagada por algumas
igrejas, geralmente neopentecostais, que tudo prometem, mediante uma fé enganosa e com
objetivo de se enriquecerem à
custa dos fiéis. Os seguidores
dessas igrejas, de uma forma ou
outra, se encontram debilitados
ou fragilizados em decorrência
dos percalços da vida.
As igrejas que se utilizam da
teologia da prosperidade aproveitam-se das fraquezas humanas, encontram o “calcanhar de
Aquiles” da pessoa e, daí por
diante, passam a explorá-la o
máximo que podem. Quem não
quer ver seu filho curado de um
câncer, de uma diabetes agressiva, de uma depressão profunda
ou mesmo enriquecer da noite
para o dia?
Exatamente nesses pontos é
que essas igrejas “atacam” seus
4

fiéis, prometendo a eles curas milagrosas, prosperidade financeira
e outras coisas mais. Entretanto,
para isso, os frequentadores devem contribuir com “pequenas”
quantias de dinheiro, e Deus atenderá seus pedidos. Uma espécie
de barganha com Deus, ofertas e
dízimos versus milagres de cura
e prosperidade financeira.
É verdade que a Bíblia ensina
e Deus promete fidelidade àqueles que ofertam e devolvem seus
dízimos regularmente, abrindo
as janelas do céu e derramando
bênçãos sem medidas. Entretanto, é bom sabermos que, o que
Deus quer de todos nós para sermos abençoados não é somente
ofertar e dizimar na igreja. Malaquias 3:10 diz: “Trazei todos os
dízimos à casa do tesouro, para
que haja mantimento na minha
casa, e depois fazei prova de
mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do
céu, e não derramar sobre vós

uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança”.
Esse texto deve ser analisado
no contexto bíblico e não isoladamente, senão fica a impressão
de que devemos estabelecer com
Deus o “toma lá, dá cá”. E não é
assim que funciona.
As bênçãos devem ser analisadas em seu aspecto mais amplo
possível, inclusive tendo em vista
a salvação por meio da morte sacrificial de Cristo. Limitar as bênçãos de Deus a curas e progresso
financeiro é, simplesmente, subestimar o amor, a bondade e a
misericórdia do nosso Criador.
Deus cura e prospera nas finanças, sim. Todavia, nossa responsabilidade nesse processo
vai além de ofertar e dizimar na
igreja, para não sermos decepcionados.

Jornal Aleluia

Marcos Ap. de Toledo
Advogado, empresário e teólogo
Lençóis Paulista, SP
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Cianorte
PR
Madson Belo De Souza
Porto Velho
RO
Osmar Fernandes Barreira
Ourinhos
SP
Rivadávio Ferreira Guimarães
Anápolis
GO
Sebastião de Almeida
São Paulo
SP
Antônio Avelino Fonseca
Montes Claros
MG
Claudinei Ferreira
Nova Odessa
SP
José Gil Azevedo Ferrari
Vila Velha
ES
Laertes Domenguetti
Cianorte
PR
Osmar José da Silva
Nova Odessa
SP
Roger Ribeiro Depollo
Goionésia
GO
Claudio Lisias da Silva
Auriflama
SP
José Octávio Camilo
Maringá
PR
Ricardo Muniz da Mota
Mariluz
PR
Rodrigo Mesuraro
Maringá
PR
Euclydes Cruciti
Osasco
SP
Fábio Garcia Domingues
Vera
MT
Geraldo Geferson A. da Cunha
Ponta Porã
MS
João De Ribamar da Silva
São Paulo
SP
Nelson Salviano da Silva
Belo Horizonte
MG
Saulo Leal Pinheiro
Cianorte
PR
Sílvio Santos de Jesus
Salvador
BA
Gileade Fernandes Barbosa
Sorriso
MT
Ronei Alexandre Duarte
Videira
SC
Sebastião Ramiro Rosa
Acreúna
GO
Adiel Teófilo
Gama
DF
Ariovaldo José da Silva
Sinop
MT
Edenilson de Lima
Itiquira
MT
Florencio Moreira de Ataídes
Assis
SP
Adriano de Almeida E Silva
Anápolis
GO
Denis Araújo Correia
São Fco. do Guaporé
RO
Gilmar Ferreira da Silva
Contagem
MG
José Geraldo Campos Filho
Governador Valadares
MG
Carlos Augusto da Silva
Goiânia
GO
Ednei Eduardo Vitulich
Joinville
SC
Geraldo Afonso de Pauli
Santa Filomena
PE
Rosmari Zancani Villela
Santa Fé do Sul
PR
Heloísio de Oliveira Santos
Conceição da Barra
ES
Jonas Vitor Hugo da Silva
Ipatinga
MG
Mariedson Santos Silva
Pirapozinho
SP
Rosenil da Silva Machado
Ji-Paraná
RO
Alex Schinaider Santos
Salto de Pirapora
SP
Jéferson Stori Rezende
Machadinho D'Oeste
RO
Josoel Franco Júnior
Pato Branco
PR
Luiz Wellington Silveira
Paranaíta
MT
Sebastião Evangelista Silva
Ipatinga
MG
Aluízio Lino da Silva
Olinda
PE
Daniel Vieira Mundim
Barra do Bugres
MT
Edivan da Silva Merencio
Guaraci
PR
Nivaldo Salmazzi
Juína
MT
Vanderlei Silva Santos
Colorado
PR
Wellington Avelino dos Santos
Ibatiba
ES
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IPR de Aracaju realiza grande evento para líderes
No mês de setembro, a IPR de
Aracaju, SE, promoveu um final
de semana repleto de grandes
realizações. Houve um café da
manhã com pastores da cidade
de Aracaju. Pela tarde, reunião
com lideranças da IPR de Sergipe e Alagoas, com a presença
dos presidentes dos Presbitérios
do Nordeste, Pr. Rossine Veloso; do Piauí, Pr. Francisco Costa; e do Sul da Bahia, Pr. Valter
Freitas. Nesse final de semana
especial, ministrou a Palavra o
Pr. Dr. Elias Dantas. “Nossa gra-

tidão a Deus e a todos os que não
mediram esforços para estarem
presentes. Em 2019, seguiremos
com a realização de outros eventos como esse”, declarou o Pr.
Marcos Andrade.
"Foi maravilhoso estarmos
presentes e participando desse
grande encontro. Momentos edificantes com a família Renovada.
Parabéns ao pastor Marcos Andrade pela grande visão e iniciativa em compartilhar com todos os
pastores e líderes da região nordeste esse seminário com o pas-

tor Elias Dantas", comentou o Pr.
Rossine Veloso da Silva.

Marcos Andrade, sua família e
equipe pela realização do maravilhoso evento, pela reeleição como
"O Presbitério do Piauí, na pespresidente do PRESAL e pelo misoa do seu presidente, Pr. Frannistrante Dr. Elias Dantas. Deus
cisco Costa, se sente honrado em
continue abençoando a todos", ester bebido dessa fonte do Senhor creveu o Pr. Valter J. Freitas.
que jorrou em Aracaju nesse final
"Foi um privilégio muito grande semana. Meus parabéns ao Pr.
Marcos Andrade e toda sua equi- de para todos nós que participamos
desse evento glorioso em Aracaju.
pe. Que Deus jorre mais e mais
Fomos saciados pela Palavra e toem seu ministério”, declarou o Pr.
cados pelo mover do Espírito SanFrancisco Costa.
to. Deus abençoe o Pr. Marcos, seu
"Em nome do Presbitério Sul ministério e toda sua igreja", foram
da Bahia, parabenizamos o Pr. as palavras do Pr. Francisco Costa.

Primeiros formandos do Curso Básico de Teologia da IPR
de Araraquara recebem diploma
A Igreja Presbiteriana Renovada de Araraquara, SP, forma sua
primeira turma do Curso Básico
de Teologia.
O curso é feito por intermédio do
Seminário Presbiteriano Renovado
de Cianorte, PR. Os formandos são,
da esquerda para a direita, na primeira foto ao lado: Raul, Felipe, Pr.
Ivanil, José Wilson, Vilma, Lealis,
Marcia, Luciana, Karina.
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Leituras Diárias das
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1ª IPR de Aparecida de Goiânia, GO
CRIS - Centro Renovado de Integração Social
O CRIS - Centro Renovado de
Integração Social é um braço da
1ª IPR de Aparecida de Goiânia.
O CRIS oferece oportunidade de
uma vida mais saudável, longe das
drogas e da prostituição infantil,
muito comum hoje nas periferias
das grandes cidades brasileiras.

Vigília

As crianças atendidas pelo projeto
A 1ª IPR de Aparecida de Goiânia realizou uma vigília por um Brasil
são oriundas de famílias carentes. melhor e pela IPRB. Está à frente da igreja o Pr. José Maurício Pereira.
Além das crianças, são beneficiadas também suas famílias, por
meio da evangelização, todos os
sábados, das 14h30 às 17h, sucedida de lanche e recreação. Isso
ocorre há mais de 10 anos.

PESC - Planejamento Estratégico de Crescimento Integral Sustentável
Pequenos Grupos do PESC da 1ª IPR de Aparecida de Goiânia. A igreja reúne-se nos lares para comunhão e estudo bíblico.

IPR de Mandaguaçu, PR
A IPR de Mandaguaçu, PR, celebrou 33 anos de fundação no dia 30 de setembro. Está à frente da igreja o Pr. Marcos Pereira.

6
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1ª IPR de Barueri completa 42 anos de fundação
A Primeira Igreja Presbiteriana
Renovada de Barueri, SP, comemorou, nos dias 29 e 30 de setembro de
2018, seus 42 anos de fundação. “É
impossível não perceber a relevân-

cia dessa comunidade na vida de
muitas pessoas e famílias. Somos
gratos a tantos que por aqui passaram deixando a marca do amor
de Cristo. Alguns já voltaram para

o lar celestial, combateram o bom
combate! Aos pastores que serviram essa igreja, que o Pai lhes de
a recompense. Ao conselho, junta
diaconal, ministérios e membresia,

obrigado. Aos preletores Pr. Valdeci
José Gonçalves, Pb. Paulo Roberto
e Pr. Anairton P. de Souza, muitíssimo obrigado”, declararam os pastores Ramsés e Ramsés Júnior.

2ª IPR de Teófilo Otoni comemora aniversário de 38 anos
A 2ª IPR de Teófilo Otoni,
MG, comemorou seus 38 anos
de organização. Participou das
festividades o primeiro secretário da IPRB, pastor Marcos
Zengo, de Cascavel, PR. O presidente da IPRB, pastor Advanir
Alves Ferreira, declarou: "Parabéns à 2ª IPR de Teófilo Otoni
pelo aniversário e aos pastores
Vanderlei Nascimento Moraes e
João Ferreira pelo ótimo trabalho à frente da igreja".

IPR de Sinop forma primeira turma em teologia
Primeira
turma de formandos do
curso de teologia da IPR
de Sinop,
MT, pólo do
Seminário
Presbiteriano
Renovado do
Brasil Central.
SETEMBRO 2018
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Mulher

Jornal Aleluia

cristã
Uma revista de estudos bíblicos
só para mulheres!
A Mulher no Plano de Deus
Feminilidade orientada pela Bíblia

Esta revista foi produzida com
muito carinho para ajudar a mulher
cristã a abraçar o conceito de Deus
para a sua vida.
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Aplicativo de acesso rápido aos serviços online da IPRB
Nesta oportunidade, temos a satisfação de
fazer o lançamento do aplicativo da IPRB,
uma novidade que facilitará o acesso aos serviços online da Igreja. Os pastores poderão
acessar com mais comodidade o site, o Jornal
Aleluia e a Agenda Renovada da IPRB.
O Jornal Aleluia, por exemplo, poderá
ser lido, impresso e colecionado sem nenhum custo sequer. Além dessa vantagem, o
acesso aos sites da MISPA, dos Seminários

LANÇAMENTO

Renovados e da Editora Aleluia está mais
cômodo e prático.
O aplicativo já está disponível para download nas plataformas Android e IOS. Basta
buscar o nome “IPRB” nas lojas App Store e
Play Store, baixar e instalar o aplicativo no seu
smartphone e começar a usar.
Ao instalar o aplicativo no smartphone, na
página inicial estarão disponíveis os ícones do
Site da IPRB, Jornal Aleluia e Agenda Renovada. Para ter acesso ao site da
IPRB, basta tocar sobre o ícone correspondente ao recurso e iniciar a
navegação.
Para acessar a Agenda Renovada será necessário inserir o nome
do usuário e a senha pessoal (do
pastor). Caso você ainda não possua a senha, solicite-a pela opção
“Esqueceu sua senha?”, disponível
na página inicial do aplicativo da
Agenda Renovada.
Mas, caso prefira, entre em contato com a Secretaria Central, fale

com o Pr. Estêfani Honorato e solicite
sua senha.
Lembramos
que para ter
acesso ao sistema é necessário que o
usuário tenha
um e-mail
cadastrado
na Agenda
Renovada.
Essa nova ferramenta corresponde ao que
se tem de mais avançado na área da tecnologia, o que facilitará a interação e o acesso aos
bancos de dados dos pastores e igrejas locais.
Em caso de dúvidas, entre em contato: agendarenovada@iprb.org.br ou ligue: (44) 32628332 ou 3262-9438.
Pr. Advanir Alves Ferreira
Presidente da IPRB

Editora Aleluia
Série Discipulado Centrado
na Pessoa

O Caminho da Formação
de um Discípulo
Josadak Lima
A série “Discipulado Centrado na Pessoa” é baseada
nos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João, onde Jesus desenvolve uma longa conversa com os discípulos.
Neste quarto volume, O caminho da Formação de
um Discípulo, é estudado o capítulo 17 de João. O
autor retira o foco do discipulado centrado na estrutura, no programa, nos encontros, nos módulos ou nos
livros para mostrar a ênfase dada por Jesus ao desenvolvimento pessoal de cada um dos discípulos.

Faça o pedido!

