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PregadorNoite

* Ceia do Senhor - responsável pela preparação

Noite

Escola Bíblica Dominical 9h00

Culto Solene 18h30mim

Ceia do Senhor 04/01

Pr. Ismael Rachid Junior

Pr. Filipe Fontes

Bruno Manoel Souza Santos

Ademar Barboza

Eliel Braga

Israel Teixeira Lima

Oscar Raphael Gatti

Osmar de Camargo Franco

Reynaldo Fleckner 

Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva

Tony Cruyf Collins Carneiro

Vanderlei Lopes Machado

Azarias Braga

Breno Silva Oliveira

Denis Rodrigues Siqueira

Edvar Braga

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Márcio Marques da Silva

contato@ipbfo.org.br

2014 passou. 

Quem viveu, viu as guerras na Síria, na Ucrânia e a tensão causada pela 
Coréia do Norte; o terrorismo do “Estado Islâmico”; o pouso do foguete em 
um cometa; a morte de pessoas famosas; a morte de anônimos em razão da 
violência e do trânsito; os lançamentos de livros, filmes e novas tecnologias; 
a Copa do Mundo no Brasil; as eleições para o legislativo e o executivo em 
nosso país; os campeões do esporte; o surto do ebola, vírus altamente 
infeccioso; etc.

Alguns fatos encerraram-se em 2014, outros ainda produzirão efeitos no 
ano seguinte. Mais ou menos extensos, os acontecimentos passam e, no 
futuro, farão parte da nossa lembrança.

A transitoriedade é a característica do nosso tempo, produzindo mudanças 
que, por vezes, trazem dificuldade para adaptação. Heráclito disse que “não 
se pode percorrer duas vezes o mesmo rio” considerando a velocidade de 
transformação de tudo o que existe.

Com essa velocidade, contrasta a nossa vida: nascemos, crescemos, 
envelhecemos e morremos. Por maiores que sejam as mutações externas, 
individualmente tendemos à desaceleração até à morte. 

Por isso, no encerramento de mais um ciclo precisamos parar para refletir 
sobre o que é essencial. O rei Salomão, que viveu há mais de 3000 anos e 
declarou ter tomado posse de tudo o que seus olhos desejaram não privan-
do o seu coração de nada, nos auxilia dizendo:

“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham  os 
maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: ‘Não tenho neles prazer’  (...) 
De tudo o que se tem ouvido, a suma é: ‘Teme a Deus e guarda os  seus 
mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus  há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas ...’” 
(Eclesiastes 12.1, 13, 14)
O essencial é o relacionamento com Deus por meio de seu Filho Jesus 
Cristo, nosso Senhor. 

O ano de 2015 virá trazendo novidades, mas também passará. Se chegar-
mos até o fim dele, ficaremos mais velhos, porém o que não pode diminuir 
é a nossa comunhão com quem criou o tempo e tudo o que existe.

Pense nisso e busque o que é essencial para uma vida feliz, vivendo para a 
glória de Deus em todas as áreas de seu relacionamento a fim de não 
chegar no fim sem prazer e esperança.

Feliz 2015!

BUSQUE O ESSENCIAL

DÍZIMOS e OFERTAS

Temos envelope disponível no templo para 
você entregar o seu dízimo ou fazer a sua 
oferta.

Aqui você sempre terá duas sugestões de 
leitura, para o seu crescimento espiritual.

AOS VISITANTES

Caro visitante, agradecemos a sua presença 
conosco hoje. Você é muito especial para nós. 
Esperamos que tenha se sentido bem em 
nosso meio e volte outras vezes. Leve o nosso 
abraço fraternal e, se desejar, deixe o telefone 
com o diácono para agendarmos uma visita.

Rev. Ismael Rachid Junior

CLASSE de CATECÚMENOS

Se você não é membro professo da Igreja, nós 

o convidamos para matricular-se na Classe de 

Catecúmenos que é especialmente formada 

para quem deseja se tornar membro da IP 

Unida da Freguesia do Ó. Havendo turma, a 

classe funcionará na Escola Dominical e será 

dirigida pelo pastor.

Azarias / Júlio*
Breno / Lucas
Márcio / Sandro
Lucas / Júlio

Denis
Rogério
Eliel
Vanderlei

Israel
Vanderlei

Tony
Ricardo

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

Acesse o nosso site e veja o Grupo Familiar 
mais próximo da sua residência.

Reunião de Oração

1º e 3º sábados 
de cada mês às 8h00

EBD - 9h00
Noite - 18h30min



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, às 
8h00, nos reunimos na Igreja para buscar a 
Deus, humilhar-nos na sua presença e 
entregar-lhe as nossas aflições. No primeiro 
sábado de janeiro de 2015, a reunião 
ocorrerá à noite em razão do programa da 
Semana de Oração.

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados 
para reunião do Conselho a ser realizada 
no dia 17/01/2015, às 14h00, na Igreja.

SEMANA de ORAÇÃO 

Comecemos o ano de 2015 aos pés da cruz 
de Cristo! Reunião de oração!

MISSÕES

Somos gratos a Deus porque encaminhamos 
aproximadamente onze mil reais, em 2014, 
para os setes missionários que a Igreja 
mantém vínculo. Que a graça do Senhor abra, 
cada vez mais, a nossa visão para a 
importância de orar e contribuir para o 
sustento da obra missionária.

02/01 – Dirigida pela SAF, às 20h00

03/01 – Dirigida pela UMP, às 19h00

05/01 – Dirigida pela UPA e UCP, às 20h00

06/01 – Dirigida pelos oficiais, às 20h00

ESTUDO BÍBLICO

Durante o período de pausa das reuniões dos 
grupos familiares, teremos estudos bíblicos 
em nossa Igreja, toda terça-feira, às 20h00. O 
estudo será dirigido pelo Pastor e terá como 
tema o livro dos Salmos. Participe!

ARTESANATO

Para aprender uma atividade prazerosa e com 
potencial de auxiliar no orçamento doméstico, 
participe do grupo de artesanato que se 
reúne sexta-feira, das 13h30min às 15h00, 
na Igreja. Para maiores informações, fale com 
a Eunice.

CURSO de “LINGERIE”

O curso de “lingerie” é realizado no 1º e 3º 
sábados do mês, das 9h00 às 11h00, na Igreja. 
Essa é uma grande oportunidade para quem quer 
aprender algo novo que contribui para o 
orçamento doméstico. Para maiores detalhes, 
procure a Selma ou Silvany.

O Abrigo recolhe crianças e adolescentes 
retiradas de seus pais ou responsáveis por 
violência e maus tratos e as assiste com 
segurança, escola e alimentos. O governo 
oferece o básico nas refeições, porém as 
crianças têm necessidade de comer algo 
substancioso antes de dormir e a nossa igreja 
tem proporcionado à garotada esse lanche. Por 
isso, quem puder auxiliar esse projeto social 
procure a Junta Diaconal da Igreja para 
entregar a sua doação. O recolhimento será 
feito até o terceiro domingo do mês.

ABRIGO das CRIANÇAS

A Igreja tem Jesus como o seu cabeça, o seu 
líder e autoridade suprema. Ela é chamada de o 
corpo de Cristo e a esposa de Jesus, 
expressões que demonstram a relação orgânica 
e íntima que há entre o Salvador e os seus 
membros. Sendo assim, os vocacionados pelo 
Senhor desejam se unir à Igreja visível por meio 
de sua profissão de fé e batismo. Se o Senhor 
tem falado com você neste sentido, procure o 
Pastor. 

DÊ CARONA A QUEM TEM DIFICULDADE DE 
LOCOMOÇÃO DEVIDO À IDADE OU OUTRO 
MOTIVO.

SER MEMBRO da IGREJA?

Novidade - Novo Cântico no site

Agora temos em nosso site na aba home o Novo 
Cântico completo para você e sua família ouvir e 
aprender novos hinos. Usemos com alegria esta 
ferramenta maravilhosa que a igreja dispõe para 
todos. Os hinos do Novo Cântico é uma produção 
da Casa Editora Presbiteriana. 

AGENDA da IGREJA

02/01 – Semana de Oração – 20h00

03/01 – Semana de Oração – 19h00

05/01 – Semana de Oração – 20h00

06/01 – Semana de Oração – 20h00

13/01 – Estudo Bíblico na Igreja – 20h00

17/01 – Reunião de Oração – 8h00

20/01 – Estudo Bíblico na Igreja – 20h00

27/01 – Estudo Bíblico na Igreja – 20h00

31/01  – Plenária para definição de programações
                 para 2015 às 16h00

REUNIÃO de LIDERANÇA

Todas as sociedades internas e 
departamentos da Igreja estão convocados 
para reunião de confecção da agenda do 1º 
semestre de 2015, a ser realizada no dia 
22/02, às 14h00. Para tal, as respectivas 
plenárias devem ocorrer antes

No dia 08/02/2015 realizaremos Assembleia 
Ordinária para a apresentação do relatório do 
movimento da Igreja no ano de 2014 e do 
orçamento para o ano de 2015. Todos os 
membros estão convocados.

ASSEMBLEIA da IGREJA

ANIVERSARIANTES do MÊS

04/01
09/01
12/01
14/01
14/01
14/01
17/01
18/01
18/01
19/01
22/01
23/01
24/01
24/01
30/01
30/01

Patrícia de Araújo Melo
Ismael Rachid Júnior
Mariana de Araujo Silva
Aluana Marjan Barboza de Moraes
Guilherme Barboza de Moraes
José Fernandes Batista
Bárbara Terra
Azarias Braga
Eunice Martins Lima
Rafael Pereira Barbosa
Denis Rodrigues Siqueira
Andréia Oliveira Pinto Ribeiro
Agnailda da Silva
Marina Nogueira
Nadir de Oliveira Terra
Pedro Queiróz Lima

Os motivos específicos de oração devem ser 
comunicados ao Pastor. Lembramos que o site 
da Igreja possui “link” que envia pedido de 
oração direto para o email do Pr. Ismael.

D. Luiza: saúde
Sr. Aílton, seu pai do Sem. Bruno: saúde
Patrícia: gravidez
Pauliane: gravidez
Srª. Regina, sua mãe do Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Agnailda: recuperação de cirurgia
Otávio: neto da D. Margarida
Poliana: saúde
Sr. João, pai do Presb. Ricardo: recuperação de 
cirurgia 
Iracy, irmã do Presb. Israel: saúde
Flávio, irmão do Presb. Ademar: saúde
Leila Cortez: saúde
Sobrinha da Ivoleide: saúde

MOTIVOS de ORAÇÃO  (específicos)

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares
Sociedades Internas e Dep. da Igreja
Missionários
Coral
Equipe de louvor
Escola Dominical e Culto Público
Estudos Bíblicos de terça-feira
Vizinhança e afastados
Evangelização
Grupo de Teatro “RE9”
Oficiais da Igreja
Famílias da Igreja
Reforma da Igreja 

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)


