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DADOS BANCÁRIOS

Cultos DominicaisPb. Rogério - coordenador
Pb. Ademar - auxiliar

MARKETING

PASTOR

BOA LEITURA ESCALA JUNTA DIACONAL

SEMINARISTA
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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

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

Manhã

Presb. Eliel
Presb. Ademar 
Presb. Ricardo
Presb. Vanderlei

Auxiliar

Pr. Filipe *
Sem. Bruno 
Pr. Filipe
Pr. Hélio Sales Rios

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 06/11

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

A Confissão Belga (1561), um dos grandes padrões da fé reformada, afirma, no 
artigo 30, sobre o governo da Igreja, que os presbíteros devem lutar para que 
a verdadeira religião seja preservada, a verdadeira doutrina propagada, os 
transgressores da fé disciplinados e os pobres auxiliados e consolados.

A principal metáfora que a Bíblia usa para se referir ao presbítero é a do pastor. 
A Igreja de Jesus é comparada a um rebanho de ovelhas (Sl 23; Jo 10) e os 
presbíteros são chamados a serem pastores deste rebanho (At 20.28; I Pe 5.1, 
2). O rebanho de Jesus, na realidade, é colocado sob os cuidados do presbítero 
que é chamado a supervisioná-lo como representante de Cristo.

Escrevendo ao seu discípulo Tímóteo, o apóstolo Paulo declara que, entre 
outras características, o presbítero deve ser apto para ensinar. Esse é o meio 
essencial que tem para proteger e alimentar as ovelhas. 

Infelizmente, muitos pensam que o presbítero só tem a função de ir à reunião 
do Conselho e administrar a Igreja com mão de ferro. Porém, as Escrituras 
ensinam que a sua principal atribuição é a de ensinar e aplicar a fé cristã à 
Igreja. O apóstolo Pedro ensina, em I Pe 5.2, 3, que o presbítero precisa evitar 
três vícios:

  a) a preguiça: para não perder o entusiasmo com a obra do Evangelho;

  b) a ganância: para não buscar compensação pelo serviço prestado;

  c) o autoritarismo: para não agir como dominador do rebanho. 

A liderança do presbítero, diz o apóstolo Pedro, é sustentada pelo exemplo. Seu 
objetivo é que a congregação siga o seu estilo de vida. O estímulo que tem é a 
promessa de Jesus que recompensará os presbíteros fiéis com uma coroa de 
glória (I Pe 5.4).

O presbítero é que dá permissão ao pastor de ocupar o púlpito e protege a 
Igreja defendendo o ministro que é verdadeiro embaixador de Cristo ou, ainda, 
do próprio ministro que traz ensino estranho à sã doutrina. 

O presbítero e o pastor são pares em suas funções. Assim como o pastor, o 
presbítero ensina e age como pai da Igreja. 

Por tudo isso, o ofício do presbítero requer conhecimento, firmeza, coragem e 
autoridade de Jesus Cristo. O que ocorrerá com a Igreja se o presbítero não 
cumprir o seu trabalho? Eis a importância do ofício do presbítero

O OFÍCIO DE PRESBÍTERO

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.

Pr. Ismael Rachid Jr.

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos, daqueles que se 
preparam para professar a fé e receber o batismo 
ou crescerem nas doutrinas reformadas. 
Havendo interesse, solicitamos que procure o 
Pastor.

Breno e Lucas*
Sandro e Júlio
Breno e Vanderlei
Rogério e Márcio

Denis
Denis
Márcio
Azarias

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

“Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual
o Espírito Santo vos constituiu presbíteros ...” (At 20.28)



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
05/11 e 19/11, 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. 

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 escolher para contribuir. Se, motivado 
pela graça divina e com alegria, quiser 
participar, procure Ricardo, Tony, Neide ou Thais. 

ASSEMBLEIA da IGREJA

Todos os membros da Igreja estão convocados 
para a Assembleia a ser realizada em 27/11, às 
9h00, a fim de elegermos sete presbíteros para 
a nossa Igreja. Ore para que o nosso Deus nos 
auxilie a eleger aqueles homens que ele tem em 
seu coração.

CULTO de AÇÃO de GRAÇAS

Em 27/11, por ocasião do culto noturno de ação 
de graças, a convite da SAF, receberemos em 
nossa Igreja o Rev. Hélio Sales Rios, pastor da IP 
Monte Sião – Bairro Jd. Brasil – SP. Participe 
juntamente com a sua família.

ANIVERSÁRIO da IGREJA

Comemoraremos o 4º aniversário da nossa 
Igreja nos dias 10 e 11 de dezembro. A 
programação, com os respectivos pregadores, 
está definida da seguinte forma:

10/12 – Rev. Ademir Aguiar (IP Butantã) – 
19h30min
11/12 – Rev. Davi Manço (IP Vila Pompéia) – 
9h30min
11/12 – Rev. Filipe Fontes (IPUFO) – 18h30min

No dia 11/12, após o culto matutino, faremos 
um grande almoço para a família Unida e, após o 
culto noturno, partiremos o bolo de aniversário. 
Reserve esse final de semana para 
comemorarmos juntos mais um ano de bênçãos 
concedido pelo nosso Deus.

TEMA DO MÊS

No mês de novembro, os sermões pregados na 
Igreja serão preferencialmente baseados no 
seguinte tema: o Ofício de Presbítero.

ENCONTRO de CASAIS

No dia 19/11, a partir das 19h00, em nossa 
Igreja, teremos o último encontro de casais do 
ano. O preletor será o Rev. Dario Cardoso Araújo. 
Os casais que vão participar devem comunicar a 
sua intenção ao André, Rosa, Oswaldo ou 
Jaqueline. Priorize esse momento de reflexão na 
Palavra do Senhor e comunhão fraterna. 

AGENDA da IGREJA

04 e 05/11 – Acampamento Federação UMP

04 e 05/11 – Reunião do PRUN

05/11 – Reunião de Oração – 8h00

05/11 – Reunião da UPH – 17h00

06/11 – Ceia do Senhor – 18h30min

12/11 – Reunião do Conselho – 14h00

19/11 – Reunião de Oração – 8h00

19/11 – Encontro de Casais – 19h00

26/11 – Encerramento do Ano - UCP

26/11 – Formatura do Sem. Bruno

27/11 – Culto de Ação de Graças – SAF

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 a redenção 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 
12/11, 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: recuperação cirurgia
D. Vivian: saúde
D. Margarida: neto Otávio
Tite: saúde
Kelcy: saúde da mãe
Pr. Ismael: saúde da mãe
D. Margarida: saúde
Angelina: saúde
Nilma: saúde da mãe
Dênis: saúde dos pais
Srª. Geni: filhos 
D. Alvina: saúde
Adriana: gravidez
Bruno e Patrícia: cirurgia de Filipe
André: recuperação cirurgia pai

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

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

10/11
15/11

Marcos e Luzinete
Norberto e Rosilda

Waldete (esposa Rev.Daniel Camargo-MT Sul)

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

18/11

Rev. Gilberto Campos - Romênia27/11

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
Maria Paula Fontes Carneiro
Isabela Capriolio Benevides
Paulo Roberto de Araujo Silva
Lucas Caetano Ferreira
Maria das Graças Abrahão Barboza
Alvina Pereira dos Santos

03/11
06/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
14/11
15/11
17/11
20/11
21/11
21/11
24/11
24/11
26/11


