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Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 

Noite

Escola Bíblica Dominical 9h00
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Ceia do Senhor 01/11

Pr. Ismael Rachid Junior

Pr. Filipe Fontes

Bruno Manoel S. Santos
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Eliel Braga
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Ricardo da Silva Morais
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Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Márcio Marques da Silva
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A epístola de Paulo a Filemon é muito significativa porque mostra como funciona 
o amor cristão na prática. Nela, Paulo escreveu a Filemom, amado colaborador (Fl 
1), pedindo por Onésimo, escravo fugitivo que se convertera e que o apóstolo 
desejava que permanecesse com ele. Em razão do seu interesse na companhia 
de Onésimo, apela a Filemom: 

“ ... apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele 
antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o 
de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo 
comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do 
evangelho.” (Fl 10,12 e 13)
Respeitando o direito de Filemom sobre o seu escravo, Paulo encaminhou a sua 
demanda da seguinte forma: “ ... não quis fazer nada sem a sua permissão, para 
que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado.” (Fl 14)
Isso demonstra que o amor cristão é ético, ou seja, respeita a esféra de atuação 
do outro não agindo fora da sua alçada de competência. Apesar de todo o 
interesse de Paulo, a decisão pertencia a Filemom e o apóstolo respeitou isso.
Além de ético, o amor cristão é paciente, pois Paulo fez a solicitação a Filemom e 
ficou aguardando a resposta. Muito embora tivesse pressa, não acelerou a 
solução do caso. Também não manteve Onésimo consigo. Ao contrário, enviou-o 
de volta junto com o pedido.
Além de ético e paciente, Paulo demonstrou que o amor cristão é honesto. No 
pedido que fez a Filemom, declarou abertamente que precisava de Onésimo. 
Paulo queria Onésimo ao seu lado e, mesmo agindo com ética e paciência, não 
deixou de apontar claramente qual era o seu desejo: “Gostaria de mantê-lo 
comigo para que me ajudasse ... mas, não quis fazer nada sem a sua permissão 
...“ (Fl 13, 14)
Muitos relacionamentos naufragam exatamente pela falta de ética, quando 
alguém decide sem respeitar a esfera de atuação do outro; pela falta de 
paciência, isto é, quando não se aguarda a resposta de quem é o responsável por 
ela, mesmo que exista alguma urgência em obtê-la; e pela falta de honestidade, 
ou seja, a falta de sinceridade e transparência em relação ao que se pensa e 
deseja.
Temos o hábito de tratar do amor numa perspectiva teórica refletindo sobre as 
suas virtudes e motivação, porém, na epístola de Paulo a Filemom, verificamos 
como é o amor na prática, de como age aquele que ama, e aprendemos que o 
amor cristão se conduz com ética, paciência e honestidade.

A PRÁTICA DO AMOR

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, já está em 
andamento. Se o Senhor tem falado com 
você neste sentido, procure o Pastor.

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

Denis
Eliel
Breno
Rogério
Lucas

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

“... prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de 
Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo,  que gerei enquanto estava preso.” 

Filemom 9,10



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
07/11 e 21/11, 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. Ao orar, divulgar e contribuir, 
você se torna participante dessa obra.

CULTO DE AÇÃO de GRAÇAS

Em 28/11, à noite, celebraremos em nossa 
Igreja o dia de ação de graças, feriado norte 
americano comemorado em todo o mundo em 
razão de uma grande colheita após inverno 
rigoroso. Participe juntamente com a sua 
família.

REUNIÃO do CONSELHO

O Conselho da Igreja se reunirá em 21/11, às 
14h00, na Igreja. Todos os presbíteros estão 
convocados.

SUCESSÃO PASTORAL

O Conselho convida os membros da Igreja a 
sugerirem nomes de pastor presbiteriano 
para o pleito eleitoral que será realizado no 
primeiro semestre de 2016. Os nomes 
deverão ser comunicados aos presbíteros até 
o final do mês de novembro de 2015.

REFORMA da IGREJA

No mês de novembro, terá sequência a segunda 
fase da reforma da Igreja com a ampliação da 
nave do templo. Serão necessárias adaptações, 
especialmente para o funcionamento da Escola 
Dominical, por isso contamos com a colaboração 
de todos. Pedimos a Deus que continue nos 
abençoando e concedendo sabedoria à comissão 
de reforma da igreja.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA

No mês de dezembro, comemoraremos o 3º 
aniversário da nossa Igreja nos dias 06, 12 e 13. 
No dia 13/12, faremos um grande almoço para a 
família Unida. Reserve essas datas para 
comemorarmos juntos mais um ano de bênçãos 
concedido pelo nosso Deus.

AGENDA da IGREJA

07/11 – Reunião de Oração – 8h00

07/11 – Departamental da SAF – 14h00 

08/11 – Plenária SAF e UPH – 16h00

21/11 – Reunião de Oração – 8h00

21/11 – Reunião do Conselho – 14h00

21/11 – Mestre Cuca – UCP

28/11 – Dia de Ação de Graças 

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 
LOCOMOVER-SE PARA A IGREJA.

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
Tite: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Presb. Reynaldo: saúde
Lilian (filha do Presb. Oscar): saúde
Otávio: neto da D. Margarida
Kelcy: saúde da sua mãe
Denis: pais (saúde e conversão)
Nilma: saúde da sua mãe
D. Emerita: emprego para os netos
Célia: saúde
Missionária Andréia (Acre): saúde

MOTIVOS de ORAÇÃO  (específicos)

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares
Sociedades Internas e Departamentos da Igreja
Missionários
Coral e Equipe de louvor
Escola Dominical e Culto Público
Vizinhança
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)

ANIVERSÁRIO do MÊS

Oswaldo Oliveira Silva Júnior
Luiza Machado Franco Siqueira
Marina Terra Batista
Willian Pawlas da Silva
Luis Gustavo Cortez Machado
Caio Gonsalves Apolinário
Israel Teixeira Lima 
Sophia Vieira
Sandro Barbosa Benevides
Bruno Vicente de Lima
Oscar Raphael Gatti
Maria Paula Fontes Carneiro
Isabela Capriolio Benevides
Paulo Roberto de Araujo Silva
Lucas Caetano Ferreira
Maria das Graças Abrahão Barboza
Alvina Pereira dos Santos

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

09/11

10/11

15/11

Evan e Cristina

Marcos  e Luzinete

Norberto e Rosilda

Waldete Varela de Sousa Camargo
Esposa do Rev. Daniel Utsuni de Camargo 
Mato Grosso do Sul

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

18/11

27/11 - Rev. Gilberto Campos Coelho – Romênia 

CATECISMO MAIOR de WESTMINSTER

Deus não deixa todos os homens perecer no 
estado de pecado e miséria, em que caíram pela 
violação do primeiro pacto comumente chamado o 
pacto das obras; mas, por puro amor e misericórdia 
livra os escolhidos desse estado e os introduz num 
estado de salvação pelo segundo pacto 
comumente chamado o pacto da graça
I Tess. 5:9; Gal. 3:lC; Tito 3:4-7, e 1:2.

30. Deixa Deus todo o gênero humano perecer no 
estado de pecado e miséria?

O pacto da graça foi feito com Cristo, como o 
segundo Adão, e nEle, com todos os eleitos, como 
sua semente.
Gal. 3:16; Isa. 53:10-11; e 59:21.

31. Com quem foi feito o pacto da graça?

A graça de Deus é manifestada no segundo pacto 
em Ele livremente prover e oferecer aos pecadores 
um Mediador e a vida e a salvação por Ele; exigindo 
a fé como condição de interessá-los nEle, promete 
e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para 
neles operar essa fé, com todas as mais graças 
salvadoras, e para os habilitar a praticar toda a 
santa obediência, como evidência da sinceridade 
da sua fé e gratidão para com Deus e como o 
caminho que Deus lhes designou para a salvação.
Gen. 3:15: Isa. 4:3-6; João 326, 6:27; Tito 2:5; 1 
João 5:11-12; João 3:36, 1:2; Prov. 1:23; Luc. 
11:13; 1 Cor. 12:3, 9; Gal. 5:22-23; Eze. 34:27; 
Tiago 2:18, 12; II Cor. 5:14-15; Ef. 2:10.

32. Como é manifestada a graça de Deus 
no segundo pacto?
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