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DADOS BANCÁRIOS

Cultos DominicaisPb. Rogério - coordenador
Pb. Ademar - auxiliar

MARKETING

PASTOR

BOA LEITURA ESCALA JUNTA DIACONAL

SEMINARISTA

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS
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04/12
11/12
18/12
25/12

04/12
11/12
18/12
25/12

04/12
11/12
18/12
25/12

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Mission. João Marcos
Pr. Davi Manço
Peça de Teatro – Grupo R9
Não haverá EBD

Manhã

Pb Ricardo
Pb Tony
Pb Ademar
Pb Vanderlei

Auxiliar

Pr. Nilson *
Pr. Valdemar
Pr. Filipe
Pr. Filipe

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 04/12

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

Cony afirmou ainda que, de acordo com suas convicções, fica difícil aceitar a 
ideia de uma redenção, porque não a merecemos. 

Creio que o autor acertou duas vezes. Na primeira, por ter detectado que um 
mundo mais justo, um mundo melhor não são projetos que humanos 
conseguem dar conta. Na segunda, por ter refletido que não merecemos 
redenção, pois, de fato, não a merecemos. É como se lê no livro de Romanos, 
capítulo 5, versos 7 a 11: “Dificilmente, alguém morreria por um justo; pois 
poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu 
próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós 
ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, 
seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos 
reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já 
reconciliados, seremos salvos pela sua vida; e não apenas isto, mas também 
nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem 
recebemos, agora, a reconciliação.” Essa morte substitutiva em lugar de 
pecadores, de fato, é difícil de entender.

Mas, talvez a expectativa de Cony e de tantos outros de desejar tanto um 
mundo melhor, seja a existência de um outro mundo, e não a reforma deste. 
Como escreveu C.S. Lewis, “Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma 
experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que 
eu fui feito para um outro mundo...Se nenhum dos meus prazeres terrenos é 
capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. 
Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas 
somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar 
cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas 
bênçãos terrenas, e, por outro jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas 
não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem”. Jesus Cristo anunciou 
que daria a sua paz, não como o mundo a dá. E isso começa aqui nessa terra, 
crendo nas palavras registradas em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10: “Porque 
pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; 
não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em 
Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 
andássemos nelas”. 

A despeito do uso consumista, o Natal ainda pode ser uma data para trazer à 
memória o desejo para que todos festejem a encarnação de Deus entre nós, 
Jesus Cristo, o salvador do ser humano.

Natal

 

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. Tarcízio José de Freitas Carvalho

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.

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

Márcio
Azarias
Júlio
Não haverá EBD

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

“Sempre que chega o Natal, há um território maior para a memória e menor para a 
esperança de um mundo mais justo e de um homem melhor. Já foram feitas tentativas 
nesse sentido, e aquela história do menino que nasceu numa gruta em Belém e que seria 
o salvador do gênero humano é de longe a mais bonita (...) podia ter dado certo”. 

Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo, 24/12/1997



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
03/12 e 17/12, 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. 

PROGRAMAÇÃO de NATAL

R9 estará realizando uma peça de Natal 

entitulada: Um Natal Diferente, no dia 18/12 na 

escola dominical. Toda Igreja esta convidada e 

convidem seus amigos e familiares, para que 

juntos possamos comemorar o nascimento 

Daquele que veio a este mundo trazer vida e 

alegria aos homens.

PEDIDOS de ORAÇÃO

Os pedidos de “Oração” devem ser dirigidos 
temporariamente ao Conselho da Igreja, até a 
chegada do novo Pr. Nilson, que será em Janeiro 
de 2017.

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 – 19h30min
11/12 – Rev. Davi Manço – 9h30min

11/12 – Rev. Valdemar  – 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.

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 
17/12, às 14h30, 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

05/12

08/12

11/12

19/12

24/12

24/12

30/12

30/12

02/12

11/12

25/12

25/12

Bete e Namir

Israel e Eunice

Ricardo e Adriana

Claudinei e Marli

Oswaldo e Jaqueline

Osmar e Neide

André e Rosa

Luiz Henrique e Andreia

Solange 
(esposa Rev.Gilberto Coelho)-Romênia

Claudia
(filha Rev.Flávio Figueiredo)-Foz do Iguaçu

Raquel 
(filha Rev.Gilberto Coelho)-Romênia

Jurema 
(esposa Rev.Flávio Figueiredo)-Foz do Iguaçu

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

ANIVERSÁRIO do MÊS

Vivian Tieme Eto

Marcela Teixeira de Souza

Bruno Manuel de Souza Santos

Gustavo Barboza de Moraes

Tony Cruyf Collins Carneiro

Edvar Braga

Cristiane Ferreira de Souza

Wendel Bruno Rodrigues Marques

Mauro George Fickert

Ana Livia Fontes

01/12

02/12

10/12

11/12

12/12

14/12

20/12

20/12

23/12

26/12


