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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Sem. Bruno
Sem. Bruno
Pr. Ismael
Pr. Filipe 

Manhã

Presb. Ademar
Presb. Vanderlei
Presb. Ricardo
Presb. Rogério

Auxiliar

Pr. Ismael *
Pr. Filipe
Pr. Filipe
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 07/08

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

Acreditando que não mais os veria, o apóstolo Paulo reuniu os presbíteros de 
Éfeso, que eram efetivamente os pastores da Igreja, para encorajá-los a darem 
sequência ao trabalho iniciado por ele.
A exortação de Paulo possui duas ênfases: o cuidado com a vida pessoal e com 
a Igreja de Deus, comprada com o sangue de seu Filho.

1) O cuidado com a vida pessoal: “Cuidai, pois, de vós mesmos ...”

Quem pastoreia precisa examinar as suas reais intenções. Não pode ter o foco 
na busca de vantagens pessoais com o seu trabalho na Igreja. Antes, sua 
grande motivação deve ser a de pregar o evangelho e socorrer o necessitado:

“Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus (...) De 
ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas 
mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em 
tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando, é necessário socorrer os 
enfermos ...” (At 20.27, 33-35)

Quando essa visão é perdida, vêm os tropeços e os escândalos que 
envergonham a Igreja e causam desonra para o nome de Deus. 

2) O cuidado com o rebanho de Cristo: “Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo 
o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos ...”

Essa é uma grande responsabilidade do pastor. Mas, como poderá 
desempenhá-la? Alimentando a Igreja com a Palavra de Deus. O pastor precisa 
ser competente para ensinar porque este é o meio de alimentar as suas 
ovelhas: 

“... como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, 
ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando, tanto a judeus 
como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor 
Jesus (...) Agora pois, vos encomendo a Deus e à palavra da sua graça, aquele 
que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são 
santificados.” (At 20.20,21,32)

Por meio da sã doutrina (ensino sadio), a Igreja será protegida dos “lobos 
ferozes” (At 20.29) que tentarão penetrar em seu meio. Esses lobos ferozes 
são as formas de pensamento deste mundo contrárias ao ensino bíblico. O 
pastor protege o seu rebanho dessas filosofias pelo reto ensino das Escrituras.
Por meio da sã doutrina, a Igreja também será protegida de homens que se 
levantam para falar heresias (At 20.30). Estes são os que estão no seio da 
Igreja, porém promovem doutrinas anti-bíblicas, que deturpam a verdade 
cristã.
Eis, um pastor aprovado: que cuida de si mesmo e do rebanho. 
Que o nosso Deus conceda à sua Igreja pastores assim!

O PASTOR APROVADO

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 *
Azarias e Lucas
Rogério e Denis
Vanderlei e Breno

Denis
Breno
Sandro
Júlio

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

Israel

Rogério

Ivonildo

Ricardo

“Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o
Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,

que ele adquiriu com seu próprio sangue.” (At 20.28)



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
06/08 e 20/08, 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.

CULTO ESPECIAL de GRATIDÃO 

No dia 07/08, às 18h30min, por ocasião do 
culto noturno, adoraremos o nosso Deus em 
culto de ação de graças pela nova capela e 
demais instalações da Igreja. Todos estão 
convidados a participar desse momento 
histórico, com alegria e gratidão a Deus.

MOÇÃO de GRATIDÃO

Somos gratos a Deus pelos irmãos Ademar, 
Israel, Oswaldo e Ivonildo, membros da 
Comissão de Obras, que conduziram os 
trabalhos de reforma da nossa Igreja. Ficamos 
muito felizes com o resultado final e desejamos 
que o Senhor de toda a graça os recompense.

TEMA DO MÊS

No mês de agosto, as devocionais da EBD, o hino 
ensinado na EBD e os sermões do culto noturno 
serão preferencialmente baseados no seguinte 
tema: A obra missionária da Igreja.

ESCOLA BÍBLICA de FÉRIAS

Somos gratos a Deus por todos que se 
envolveram participando, contribuindo ou 
orando para que essa importante atividade da 
nossa Igreja se realizasse. Louvamos, em 
especial, o nosso Senhor pela comissão 
organizadora dos trabalhos e, desde já, 
aguardamos o ano que vem para repetirmos o 
feito. 

PONTO de PREGAÇÃO

Desejamos formar uma equipe para ensinar a 
Palavra de Deus a crianças e adultos na 
residência da D. Emerita que, gentilmente, abriu 
as suas portas para a realização desse trabalho 
evangelístico a ser realizado nos sábados, às 
15h00. Se sentir-se vocacionado por Deus para 
essa atividade, procure o Pr. Ismael.

CONVOCAÇÃO de LÍDERES

A partir do mês de agosto, no encerramento da 
Escola Dominical, os líderes dos grupos 
familiares serão sucessivamente convocados 
pelo pastor para informar o andamento dos 
respectivos trabalhos.

CAMPANHA 
“CONSTRUINDO MINHA IGREJA”

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

ELEIÇÃO PASTORAL

Todos os membros estão convocados para a 
Assembléia Extraordinária que elegerá o pastor 
da Igreja para o triênio 2017-2019. Após a 
impossibilidade do Rev. Ademir permanecer no 
pleito, os que poderão ser votados são os 
Reverendos Edson e Nílson.

AGENDA da IGREJA (2º SEMESTRE)

Todas as sociedades internas e ministérios da 
Igreja que ainda não fizeram, deverão entregar 
para o pastor, o mais rapidamente possível, o 
seu calendário de atividades para o segundo 
semestre de 2016.

AGENDA da IGREJA

06/08 – Reunião de Oração – 8h00
06/08 – Bazar Missionário (SAF) – 10h00
07/08 – Culto de Gratidão 
(Reforma da Igreja) – 18h30  
07/08 – Ceia do Senhor
13/08 – Culto da UPH – 19h00
20/08 – Reunião de Oração – 8h00
20/08 – Plenária SAF – 9h00
20/08 – Reunião do Conselho – 14h00
20/08 – Festa das Nações – 18h00**
28/08 – Culto de Ações de Graças – Missões 
** a confirmar

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

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 do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
20/08, 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.

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 e cirurgia
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 
Joel e família: luto Sr. Antonio

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
Eleição Pastoral 

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

Veridiana
(esposa Rev.Raimundo Montenegro-Albânia)

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

08/08

Rev. Daniel Camargo - MT SUL
14/08

ANIVERSÁRIO do MÊS

Eliel Braga
Manoel Pereira Rosa da Silva
Paula de Melo Lima
Júlio Cesar Giovanelli
Celeni Mares de Sousa
Filipe Melo Souza
Breno Silva Oliveira
Camila Braga da Silva
Rafael Nunes da Silva
Virginia Falone
Vanessa Carvalho
Jaqueline Cortez de Souza
Lilian Veríssimo Lima Silva
Célia Aparecida dos Santos Ferreira

03/08
09/08
10/08
12/08
12/08
14/08
17/08
19/08
20/08
21/08
22/08
24/08
27/08
29/08


