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* Ceia do Senhor - responsável pela preparação
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Escola Bíblica Dominical 9h00

Culto Solene 18h30mim

Ceia do Senhor 01/03

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

Em nossa experiência de vida, ficamos muito aquém do padrão colocado por 
Deus, que é o da sua Palavra. Por isso, Paulo faz essa exclamação: 
“Desventurado homem que sou!”
Essa é a consciência de uma pessoa regenerada, nascida de novo, convertida. O 
homem que não nasceu de novo é um desventurado, porém não se importa nem 
reconhece isso. 
Que desventurança é essa? É a desdita de que, em sua mente, o cristão tem 
prazer na lei de Deus, mas, em seus membros, encontra outra lei, a lei do 
pecado, que o inclina para a rebeldia contra o Senhor.
Não é difícil percebermos essa realidade: quantas vezes não percebemos os 
maus pensamentos brotando do coração? Já reparou a dificuldade de nos 
concentrar na leitura da Palavra de Deus? E de orar? Como a nossa língua é 
indomável? Como a nossa conduta é incontrolável? Como o nosso orgulho é 
insuperável?  
Essa guerra existente no interior do crente o leva a exclamar: “Desventurado 
homem que sou!” Qualquer cristão que não geme dessa forma está em um 
estado de anormalidade e não se encontra em comunhão com Cristo.
John Newton (1725-1807), traficante de escravos que se converteu, disse: “Eu 
me envergonhava de mim quando comecei a procurar a graça do Senhor; agora 
que a conheço, eu me envergonho ainda mais.” 
O bispo Berkeley (1685-1753), ministro da igreja anglicana, disse: “Não consigo 
orar, mas cometo pecados. Não consigo pregar, mas cometo pecados. Não 
posso ministrar nem receber a Ceia do Senhor, mas cometo pecados. Preciso me 
arrepender do meu próprio arrependimento.”
Ann Hasseltine Judson, esposa do missionário Adoniran Judson, missionário na 
Birmânia, país budista rebatizado de Mianmar, disse: “Sou gaiata e fútil demais 
para ser a esposa de um missionário! Talvez, na verdade, a minha gaiatice seja o 
meu mais leve pecado. Não são os atrativos do mundo que me tornam uma 
criança na causa de Cristo; pelo contrário, é a frieza do meu coração, a minha 
falta de fé, a minha ineficiência e inércia espirituais, o amor de meu próprio eu, e 
a minha pecaminosidade abundante e inerente de minha natureza.”
Paulo exclama a sua desventurança, mas, em seguida, complementa aliviado: 
“Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor!”
Por Jesus, seremos libertos do pecado. Entretanto, essa libertação é um 
processo que está em andamento e tem um tempo para terminar: a volta de 
Cristo. 
Aquele que compreende isso almeja a volta de Jesus quando ficará totalmente 
livre da desventurança do pecado.  
Por isso, clamamos: Maranata! (palavra hebraica que significa “Vem, Senhor”)

VEM, SENHOR JESUS!

DÍZIMOS e OFERTAS

Temos envelopes disponíveis 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

A classe de catecúmenos, daqueles que se 
preparam para professar a fé e receber o 
batismo, terá início neste domingo 01/03/15. 
Se o Senhor tem falado com você neste 
sentido, procure o Pastor.

Azarias / Denis *
Edvar / Márcio
Eliel / Breno
Sandro / Azarias
Lucas / Márcio

Julio
Vanderlei
Lucas
Rogério
Breno

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

Tony

Israel

Ricardo

Vanderlei

“Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus 
Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de 
Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado” (Rm 7.24, 25)



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
07/03 e 21/03, às 8h00, nos reuniremos na 
Igreja para buscar o Senhor, humilhar-nos na 
sua presença e entregar-lhe as nossas 
aflições. Essa é uma experiência ímpar para a 
qual convidamos você. 

MISSÕES

Fazer missões é levar o evangelho do Senhor 
Jesus Cristo para o resgate do ser humano em 
sua totalidade no Brasil e no mundo. Ao orar, 
divulgar e contribuir, você se torna participante 
dessa obra.

REUNIÃO de CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
14/03/2015, às 14h00, na Igreja.

REUNIÃO dos LÍDERES de GRUPOS FAMILIARES

Convocamos todos os líderes dos grupos 
familiares para reunião de avaliação do 
trabalho em 02/04 às 20h00, na Igreja. 
Neste dia, as reuniões deverão ser 
canceladas.

DISTRIBUIÇÃO de FOLHETOS

A SAF informa que, a partir deste mês, iniciará 
a distribuição de folhetos e material 
evangélico em nosso bairro. Quem tiver 
interesse de cooperar nesta atividade, 
procure a irmã Maria do Carmo.

REFORMA da IGREJA

Iniciamos a primeira etapa da reforma de 
nossa Igreja em 09/02/2015, que 
compreende a construção de novos 
banheiros. Essa fase tem previsão de 60 dias 
para conclusão. Oremos para que tudo ocorra 
bem e que Deus conceda sabedoria para a 
condução da obra aos irmãos envolvidos.

NOTA de FALECIMENTO

No dia 13/02/15, aprouve ao Senhor chamar 
para si o nosso irmão Rev. Hugo Aníbal Moura, 
que serviu a IP da Freguesia do Ó por vários 
anos. Neste espaço, manifestamos a nossa 
solidariedade a todos que sofreram com a dor 
do passamento do querido pastor.

REUNIÃO da JUNTA DIACONAL

Todos os diáconos estão convocados para reunião 
da Junta Diaconal a ser realizada no dia 21/03 às 
15h00, na Igreja.

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.

AGENDA da IGREJA

07/03 – Reunião de Oração – 8h00
07/03 – Teatro SESI – SAF
14/03 – Federação UMP – IP Jd. Califórnia
21/03 – Reunião de Oração – 8h00 
21/03 – Cine Pipoca – UCP – 16h00
28/03 – Passeio UPA – 8h00
28/03 – Chá do Bebê – Igreja – 15h00

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 um alimento 
substancial antes de se deitarem 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

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

ORGANIZAÇÃO da UPH

Pedimos que os irmãos interessados na 
formação da UPH – União Presbiteriana de 
Homens em nossa Igreja - procurem o Diácono 
Lucas para assinarem a lista de interesse.  Se 
houver número suficiente de homens, 
encaminharemos pedido de instalação desta 
sociedade ao Conselho da Igreja em sua próxima 
reunião.

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 e-mail do Pr. Ismael.

D. Luiza: saúde
Sr. Aílton, pai do Sem. Bruno: saúde
Pauliane, Patrícia, Andréia e Juliana: gravidez
Srª. Regina, mãe do Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Agnailda: recuperação do braço
Otávio: neto da D. Margarida
Sr. João, pai do Presb. Ricardo: saúde 
Flávio, irmão do Presb. Ademar: saúde
Leila Cortez: saúde
Estela: família
D. Neuza, mãe da Kelcy: saúde
Breno: viagem para a China
Luizão: ambiente de trabalho
Presb. Osmar: emprego
D. Margarida: 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
Vizinhança e afastados
Evangelização
Grupo de Teatro “RE9”
Oficiais da Igreja
Famílias da Igreja
Desempregados
Reforma da Igreja 

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

ESCOLA BÍBLICA de FÉRIAS

Quem tiver desejo de participar da EBF no mês 
de julho, procure as irmãs Thais Barboza ou 
Maria das Graças para dar seu nome e indicar a 
área que pretende atuar. Precisamos de 
professores(as), auxiliares de professor(a), 
músicos(as), instrumentistas e pessoas que 
trabalhem na divulgação, cozinha e limpeza.

ANIVERSARIANTES do MÊS

01/03
02/03
08/03
09/03
13/03
18/03
20/03
20/03

Regiane Cheschini Giovanelli
Thaís Abrahão Barboza
Aline Cardoso Braga
Reynaldo Fleckner
Oswaldo Oliveira Silva
Márcio Marques da Silva
Henrique Braga
Ricardo Luis de Oliveira Cheschini

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

09/03 Reynaldo / Zilpa

Artur - filho Rev.Raimundo

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

10/03
Albânia

ESCOLA DOMINICAL IPUFO/2015

MÊS/DIA MATRICULADOS % DE PRESENÇA

04/jan
11/jan
18/jan
25/jan

120
120
120
120

45%
58%
43%
58%

113
assembléia

113
113

73%
assembléia

52%
79%

01/fev
08/fev
15/fev
22/fev

MÉDIA DE JANEIRO 51% MATRICULADOS PRESENTES

5 VISITANTES/MÊS JANEIRO 

MÉDIA DE FEVEREIRO 51% MATRICULADOS PRESENTES

19 VISITANTES/MÊS FEVEREIRO


