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* Ceia do Senhor - responsável pela preparação

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 

Noite

Escola Bíblica Dominical 9h00

Culto Solene 18h30mim

Ceia do Senhor 31/01

Pr. Ismael Rachid Junior

Pr. Filipe Fontes

Bruno Manoel S. 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

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Márcio Marques da Silva

contato@ipbfo.org.br

O rei Salomão escreveu o livro de Provérbios para ensinar seus filhos e também 
seus súditos a tomarem as decisões corretas e serem exitosos em tudo que 
fizessem.
A preocupação de Salomão era de que, em especial, seus filhos agissem de modo 
oportuno nas situações da vida. A isso chamamos de sabedoria, ou seja, a arte 
de agir bem em todos os momentos.
Para que isso se tornasse uma realidade, Salomão mostrou a importância de 
alicerçar a vida com os seguintes valores:

O ensino de Salomão foi correto, porém ele fracassou miseravelmente no 
exemplo, deixando-se seduzir por mulheres erradas que o afastaram de Deus. O 
seu exemplo influenciou o filho Roboão que se distanciou dos seus ensinos e 
causou divisão no reino de Israel.
O que ocorreu com Salomão reforça o ensino neotestamentário de que Jesus 
Cristo é a sabedoria de Deus. Por meio dele, o Senhor substitui o homem pecador 
na cruz e paga o preço dos seus pecados, trazendo perdão e reconciliação com 
ele.
O conhecimento da pessoa de Cristo é essencial para uma vida de sabedoria. Em 
virtude da graça infinita revelada em seu Filho, Deus nos capacita, apesar de 
sermos pecadores, a viver e ensinar os valores propostos por Salomão.
Sendo assim, sejamos plenos da sabedoria de Jesus em 2016!

a) o temor de Deus: “O temor do Senhor é o princípio a sabedoria ...” 
(Pv 1.7)
b) a obediência aos pais: “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e 
não despreze o ensino de sua mãe.“ (Pv 1.8)
c) a fidelidade ao cônjuge: “Por que, meu filho, ser desencaminhado 
pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana?” (Pv 5.20)
d) a escolha das amizades: “Aquele que anda com os sábios será 
cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal.” (Pv 13.20)
e) o autocontrole: “... mais vale controlar o seu espírito do que 
conquistar uma cidade.” (Pv 16.32)
f) a perseverança no trabalho: “Até quando você vai ficar deitado, 
preguiçoso? Quando se levantará de seu sono?” (Pv 6.9)
g) o cuidado com as palavras: “Há palavras que ferem como espada, 
mas a língua dos sábios traz a cura.” (Pv 12.18)
h) o uso do dinheiro: ”Honre o Senhor com todos os seus recursos e 
com os primeiros frutos de todas as suas plantações; os seus celeiros ficarão 
plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho.” (Pv 3.9,10)

SABEDORIA PARA O NOVO ANO

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.

Azarias / Lucas
Rogério/Márcio
Breno/Vanderlei
Eliel/Sandro
Breno/Julio *

Denis
Julio
Vanderlei
Lucas
Márcio

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

Eliel

Tony

Ademar

Ricardo



REUNIÃO de ORAÇÃO

No segundo e quarto sábados do mês, dias 
09/01 e 23/01, 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.
GRUPOS FAMILIARES

Considerando que alguns grupos familiares 

retomarão suas atividades a partir de 

20/01/16, o Pr. Ismael enviará os novos estudos 

do Breve Catecismo neste período.

FÉRIAS PASTORAIS

Os pastores Ismael e Filipe gozarão de férias 

entre 04/01 e 19/01. Neste período, qualquer 

necessidade deverá ser encaminhada ao 

vice-presidente do Conselho, Pb. Rogério.

TEMA DO MÊS

Em 2016, cada mês terá o seu tema a ser 

trabalhado nos momentos litúrgicos, incluindo 

mensagens, textos bíblicos, cânticos espirituais 

e hinos. O tema do mês de janeiro será 

“sabedoria para o novo ano”. 

REFORMA da IGREJA

Em janeiro, os trabalhos prosseguem rumo à 

finalização. Pedimos a Deus que continue nos 

abençoando e concedendo sabedoria à 

Comissão de Obras.

REUNIÃO de LIDERANÇA

Todas as sociedades internas e departamentos 

da Igreja estão convocados para reunião de 

confecção da agenda do 1º semestre de 2016 a 

ser realizada no dia 18/02, às 20h00, na Igreja. 

Para tal, as respectivas plenárias devem ocorrer 

antes.

ASSEMBLÉIA da IGREJA

No dia 14/02/16, às 9h00, será realizada 

Assembléia Ordinária da IPUFO para a 

apresentação do relatório do movimento da 

Igreja no ano de 2015 e do orçamento para o 

ano de 2016. Todos os membros estão 

convocados.

AGENDA da IGREJA

09/01 – Reunião de oração – 8h00

23/01 – Reunião de oração – 8h00

28/01 a 30/01 – Reunião do Presbitério 

Unido (PRUN)

31/01 – Ceia do Senhor

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 mãe
Denis: pais (saúde e conversão)
Nilma: saúde da mãe
D. Emerita: emprego para os netos
Célia: saúde
Angelina: saúde da filha Helen
Fernando: recuperação de cirurgia
Luiza: recuperação de cirurgia
Sr. Jair: 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 de CASAMENTO

16/01

17/01

18/01

Chiquinho e Cleene

Denis e Luiza

Tite e Leila 

Felipe

filho Rev.Raimundo - Albânia

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

13/01

Ester

esposa Rev.Raimundo - Albânia

28/01

ANIVERSÁRIO do MÊS

Patricia de Araujo Melo

Ismael Rachid Júnior

Mariana de Araujo Silva

Aluana Marjan Barboza de Moraes

Guilherme Barboza de Moraes

José Fernandes Batista

Thais Terra Ciaccio

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

04/01

09/01

12/01

14/01

14/01

14/01

16/01

17/01

18/01

18/01

19/01

22/01

23/01

24/01

24/01

30/01

30/01


