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ESCALA CULTOS DOMINICAIS
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Pr. Ismael
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Manhã

Presb. Rogério
Presb. Ademar
Presb. Eliel
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Presb. Vanderlei

Auxiliar

Pr. Ismael
Pr. Filipe
Sem. Bruno
Presb. Francisco
Sem. Bruno

PregadorNoite

* Ceia do Senhor - responsável pela preparação

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 

Noite

Escola Bíblica Dominical 9h00

Culto Solene 18h30mim

Ceia do Senhor 01/05

Pr. Ismael Rachid Junior

Pr. Filipe Fontes

Bruno Manoel S. Santos

Ademar Barboza

Eliel Braga

Israel Teixeira Lima

Osmar de Camargo Franco

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

São muitos os desafios da família nos dias de hoje. 
A necessidade dos pais trabalharem fora diminui o tempo com os filhos e o 
cônjuge. Há dificuldade de comunicação no lar pelo fato de seus integrantes 
terem a atenção voltada para a televisão, internet, whatsapp, facebook, twitter, 
instagram, etc. O que se nota é que a comunicação com o mundo exterior 
estreitou-se. Porém, a comunicação no interior do lar diminuiu.
Entre educadores, há preocupação com os efeitos dos problemas que a família 
enfrenta nos dias atuais, isto é, filhos crescendo sem referencial de conduta, a 
busca de respostas no mundo virtual, o aumento do uso de drogas e do 
comportamento promíscuo e o crescimento da ansiedade, da depressão e dos 
transtornos psicológicos. 
Diante de tantos desafios que a realidade nos impõe, onde buscaremos 
orientação para uma vida familiar segura e abençoada? Como a nossa família 
cumprirá o papel de preparar seus integrantes para uma vida útil e cheia de 
significado? Sem dúvida, a Palavra de Deus nos oferece esse rumo.
O versículo em destaque nos mostra que para alcançarmos esse propósito, 
será preciso o enchimento pelo Espírito de Cristo. Para entendermos o que 
significa “ser cheio” nesse texto pensemos numa esponja apertada dentro de 
um balde de água que, em seguida, é solta. A água penetra os seus poros, 
restitui a sua forma e a esponja fica plena do líquido. 
Da mesma forma, é preciso permitir que o Espírito nos encha. Como isso se 
dá? No contexto da passagem, Paulo ensina a forma de ser cheio do Espírito 
na:

a) vida pessoal: falando da Palavra de Deus, louvando o Senhor de coração, 
dando graças continuamente e sujeitando-se ao próximo, por temor de Cristo 
(Ef 5.19-21);
b) vida conjugal: o marido amando a sua esposa como Cristo amou a sua 
Igreja e se entregou por ela. A mulher se sujeitando a seu marido como a 
Igreja se sujeita a Cristo (Ef 5.22-28);
c) criação dos filhos: os filhos obedecendo seus pais. Os pais não 
provocando seus filhos à ira, mas criando-os na disciplina do Senhor. (Ef 
6.1-4);

Como se vê, ser cheio do Espírito é algo, primeiramente, pessoal. Em seguida, 
o enchimento do Espírito traz reflexos na família, no relacionamento conjugal e 
na criação dos filhos. 
Os desafios são grandes para uma vida familiar saudável e feliz, porém se nos 
humilharmos diante de Deus e buscarmos ser cheios do seu Espírito, conforme 
o ensino da sua Palavra, desfrutaremos dessa benção.

FAMÍLIA CHEIA DO ESPÍRITO

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

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos, daqueles que se 
preparam para professar a fé e receber o batismo 
ou crescerem nas doutrinas reformadas, será 
reiniciada no mês de abril. Havendo interesse, 
solicitamos que procure o Pastor.

Márcio e Rogério *
Vanderlei e Lucas
Azarias e Lucas
Vanderlei e Breno
Denis Azarias

Denis
Breno
Sandro
Júlio
Rogério

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

Ademar

Tony

Eliel

Vanderlei

“Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 
E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito.”
Efésios 5.17 e 18



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
07/05 e 21/05, 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.

REFORMA da IGREJA

Em maio, os trabalhos prosseguem rumo à 
finalização. Oremos para que Deus nos abençoe 
e conceda sabedoria à Comissão de Obras. 

CAMPANHA 
“CONSTRUINDO MINHA IGREJA”

A campanha “Construindo minha Igreja” para 
auxiliar nas despesas da reforma está em 
andamento. São nove parcelas mensais do valor 
que você escolher contribuir. Se, motivado pela 
graça divina e com alegria, quiser participar, 
procure Ricardo, Tony, Neide ou Thais. 

TEMA DO MÊS

No mês de maio, a mensagem do boletim, as 
devocionais da EBD, o hino ensinado na EBD e 
os sermões do culto noturno serão baseados no 
seguinte tema: família cristã (casamento e 
criação de filhos).

ESCOLA BÍBLICA de FÉRIAS

Convidamos você para participar da EBF – 
Escola Bíblica de Férias no mês de julho. Procure 
a Luiza Machado Siqueira para dar o 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.

ELEIÇÃO PASTORAL

Os pastores indicados e que aceitaram o convite 
para participar do pleito eleitoral virão em nossa 
Igreja para pregar no domingo pela manhã e à 
noite, dar aula em conjunto na Escola Dominical 
e participar de um encontro informal, à tarde, 
para retirada de dúvidas. Solicitamos que todos 
participem orando e se envolvendo no processo

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
07/05, às 14h00, na Igreja.

GRUPOS FAMILIARES

Convidamos você para frequentar um dos 
grupos familiares de nossa Igreja. Converse com 
o pastor e encontre o grupo mais conveniente 
para participar juntamente com a sua família. 

DISTRIBUIÇÃO de FOLHETOS

Estamos em campanha para a distribuição de 
folhetos e material evangélico. Quem quiser 
cooperar nesta atividade, procure as irmãs 
Rosilda e Maria do Carmo.

AGENDA da IGREJA

01/05 – Ceia do Senhor 

07/05 – Reunião de Oração – 8h00

07/05 – Reunião do Conselho – 14h00

07/05 – Programação da UPH – 17h00

08/05 – Café da manhã na Igreja – UCP – 8h00

08/05 – Peça teatral pelas crianças – UCP – 10h30

15/05 – Plenária UPH – 11h00

21/05 – Reunião de Oração – 8h00

21/05 – Reunião Departamental – 15h00

22/05 – Culto de Ação de Graças – Famílias da Igreja  

** UPA – “Paintbal” (data e horário a combinar)

Quem puder auxiliar este 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 OUTRO 
MOTIVO.

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.

Sr. Norberto: saúde
D. Vivian: saúde
D. Margarida: neto Otávio
Tite: saúde
Kelcy: saúde da mãe
Pr. Ismael: saúde da mãe
Rafael: estada em Portugal
D. Margarida: saúde
Angelina: saúde
Nilma: saúde da mãe
Dênis: saúde dos pais
Srª. Geni: filhos 

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 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)

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

07/05

15/05

16/05

18/05

29/05

Wagner e Celeni

Sandro e Claudia

Eliel e Maria do Carmo

Ademar e Maria das Graças

Wilson e Nadir

Samuel 
(filho Rev. Jorge Neves)-Oriente Médio

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

06/05

Talita
(filha Rev.Daniel Camargo)-MT SUL

18/05

Timóteo
(filho Rev.Jorge Oliveira)-Oriente Médio

31/05

ANIVERSÁRIO do MÊS

Rogério de Araujo Silva

Lucas Terra Ciaccio

Elizabeth Pereira dos Santos

Giselle Cortez Machado

Ricardo da Silva Morais

Poliana Rodrigues Cid Felipe

04/05

08/05

10/05

12/05

26/05

27/05


