BOA LEITURA

ESCALA JUNTA DIACONAL
Manhã
05/02
12/02
19/02
26/02

Aqui você sempre terá duas sugestões de leitura,
para o seu crescimento espiritual.

ESCALA CULTOS DOMINICAIS
Escola Bíblica Dominical 9h00

Noite
05/02
12/02
19/02
26/02

Júlio
Azarias
Lucas
Márcio

Sandro e Breno*
Denis e Júlio
Vanderlei e Breno
Azarias e Rogério

* Ceia do Senhor - responsável pela preparação

Manhã
05/02
12/02
19/02
26/02

Pr. Filipe
Sem. Ricardo
Pr. Filipe
Pr. Nilson

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

Culto Solene 18h30mim
Noite
Auxiliar

Pregador

05/02
12/02
19/02
26/02

Pr. Filipe *
Pr. Nilson
Pr. Nilson
Sem. Ricardo

Presb. Rogério
Presb. Eliel
Presb. Vanderlei
Presb. Tony

Rogério

Ivonildo

Ricardo

Ademar

Obs: Precisando ausentar-se, favor
providenciar substituto

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.

*Ceia do Senhor 05/02
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.

DÍZIMOS e OFERTAS
Temos envelopes disponíveis no templo para
você entregar o seu dízimo ou fazer a sua
oferta.
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O que Deus quer do seu povo?
PASTOR

“Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o SENHOR
pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes
humildemente com o teu Deus”. (Miquéias 6.8)

Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior
Pr. Filipe Fontes
O profeta Miquéias viveu entre os séculos 7 e 8 a.C. e o contexto histórico no

qual esse texto está inserido era caracterizado por infidelidade e quebra da
aliança por parte do povo de Israel. Os capítulos 6 e 7 tratam de questões
acerca do julgamento da nação e da restauração futura, baseada na
SEMINARISTA
amorosa fidelidade de Deus à aliança. De modo geral, tal contexto não é
muito diferente da realidade em que vivemos, e assim, podemos aprender
Ricardo de Castro Cardoso. muito com as palavras do profeta.
O texto em questão trata de três atitudes que o SENHOR pede do seu povo.
São elas: a pratica da justiça, o amor a misericórdia e o andar humilde com
Deus.
PRESBÍTEROS
Podemos definir justiça como “viver de acordo com uma lei correta” e num
sentido mais específico, justiça é viver de acordo com a Lei de Deus. A
Eliel Braga
questão é: como o homem pode ser justo se “Não há um justo, nem um
sequer” (Rm.3.10)?
Osmar de Camargo Franco
Devemos amar a misericórdia. Talvez a definição mais simples de
Ricardo da Silva Morais
misericórdia seja: “o amor de Deus demonstrado aos que se acham na
miséria” – é o coração de Deus voltado para a nossa miséria com
Rogério de Araujo Silva
compaixão.” A questão aqui é: Por que tenho a tendência de clamar por
Tony Cruyf Collins Carneiro misericórdia quando eu erro, mas quando alguém me ofende o meu clamor
é normalmente por justiça?
Vanderlei Lopes Machado Devemos também andar humildemente com Deus. A humildade é aquela
consciência sincera da grandeza, perfeição e santidade de Deus e ao
mesmo tempo da nossa total dependência e pequenez diante Dele. O
problema é que normalmente nos vemos maiores do que somos e
consideramos Deus menor do que Ele é. Aqui é importante lembrar que o
DIÁCONOS
orgulho e a soberba foram a causa da Queda do homem.
Se Deus pede de nós aquilo que não conseguimos fazer por nós mesmos,
Azarias Braga
qual é a saída? Há uma oração feita por Agostinho de Hipona que expressa
nossa dependência do SENHOR e nos ajuda nesse sentido. Agostinho
Breno Silva Oliveira
clamou da seguinte forma: “Concede-me o que ordenas e ordenas o que
quiseres”.
Denis Rodrigues Siqueira
O Senhor Jesus não é somente o maior exemplo de justiça, misericórdia e
Júlio César Giovanelli
humildade, mas Nele somos justificados, Nele recebemos misericórdia e
Nele somos abençoados pelos benefícios de sua humildade.
Lucas Caetano Ferreira
Não somos competentes em nós mesmos para oferecer a Deus o que Ele
Márcio Marques da Silva
quer de nós. Tudo o que Ele requer de nós é oferecido graciosamente por Ele
mesmo e é encontrado somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo nós
somos aceitos pelo Pai (“...Cristo em vós, a esperança da glória.” Cl.1.27b).
Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em Cristo. Amém.
Pr. Nilson R. Luz Jr.

ENDEREÇO
Rua Estácio Ferreira, 166
São Paulo, 02926-050
Tel.: 11 4564-8508

DADOS BANCÁRIOS

MARKETING

BANCO ITAÚ S.A. 341
AGÊNCIA 0354 – C/C 05006-4
CNPJ: 01.895.211/0001-00

Pb. Rogério - coordenador
Pb. Ademar - auxiliar
contato@ipbfo.org.br

Cultos Dominicais

NOSSA PROGRAMAÇÃO
Grupos Familiares

Reunião de Oração

EBD - 9h00
Noite - 18h30min

Acesse o nosso site e veja o Grupo Familiar
mais próximo da sua residência.

1º e 3º sábados
de cada mês às 8h00

REUNIÃO de ORAÇÃO

ABRIGO das CRIANÇAS

AGENDA da IGREJA

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias
04/02 e 18/02, 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.

Quem puder auxiliar este projeto social procure

02 a 04/02 – Reunião do PRUN

a Junta Diaconal da Igreja para entregar a sua

04/02 – Reunião de Oração – 8h00

MOTIVOS ESPECÍFICOS de ORAÇÃO

Os pedidos de oração devem ser dirigidos ao
Pr. Nilson.
nilsonribeiroluz@yahoo.com.br
D. Vivian: saúde
D. Margarida: neto Otávio
Tite: saúde
Kelcy: saúde da mãe
Pr. Ismael: saúde da mãe
D. Margarida: saúde
Angeline: saúde
Nilma: saúde da mãe
Dênis: saúde dos pais

doação. O recolhimento será feito até o terceiro
domingo do mês.
DÊ CARONA A QUEM TEM DIFICULDADE DE
LOCOMOÇÃO DEVIDO À IDADE OU OUTRO
MOTIVO.

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, testemunhar, compartilhar o Evangelho
e contribuir, você se torna participante dessa
obra.
Evangelismo é como um mendigo dizendo a
outro mendigo onde ir para encontrar o Pão.
(C. H. Spurgeon)

Srª.Geni: filhos
D. Alvina: saúde
REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA
MOTIVOS de ORAÇÃO

1)

Grupos familiares

2)

Sociedades Internas e Departamentos da Igreja

3)

Missionários

4)

Coral e Equipe de louvor

5)

Escola Dominical e Culto Público

6)

Vizinhança e afastados

7)

Evangelização

8)

Grupo de Teatro “RE9”

9)

Oficiais da Igreja

10) Famílias da Igreja
11) Desempregados

Todos os presbíteros estão convocados para
reunião do Conselho a ser realizada no dia
18/02, às 14h00, na Igreja.

GRUPOS FAMILIARES
Convidamos você para frequentar um dos
grupos familiares de nossa Igreja. Converse com
o pastor ou presbíteros e encontre o grupo mais
conveniente para participar juntamente com a
sua família. Estaremos retomando ao estudos
na primeira semana de Fevereiro.

05/02 – Ceia do Senhor – 18h30min
18/02 – Reunião do Conselho – 14h00

SEJAM BEM-VINDOS!
É com muita alegria que damos as boas-vindas
ao Seminarista Ricardo de Castro Cardoso,
esposa Laura e o filho Davi, que Deus os
abençoe ricamente o seu ministério em nosso
meio.

18/02 – Reunião de Oração – 8h00
19/02 – Assembleia Ordinária – 9:00

ANIVERSÁRIO do MÊS

REUNIÃO do PRUN

04/02

Adnir Mazzucatto Antunes

05/02

Liliane Cardoso Braga

08/02

Angelina dos Santos Grzadziel

08/02

Guilherme Cortez Machado

08/02

Osmar de Camargo Franco

09/02

Maria do Carmo Cardoso Braga

12/02

Gabriela Dantas de Araujo Silva

12/02

Raquel Cortez Machado

15/02

Claudinei Nunes Ribeiro

18/02

Lucas Caetano Ferreira Júnior

18/02

Nilma Barbosa Machado

19/02

Leila Machado Franco

22/02

Leila Cortez de Souza Machado

BOA LEITURA

22/02

Sarah dos Santos Ferreira

Nome do livro: Graça extravagante: a glória de
Deus revelada em nossa fraqueza. Autora:
Barbara R. Duguid – Editora FIEL.

25/02

Norberto Blecha

A Reunião Ordinária do PRUN (Presbitério Unido)
será realizada em nossa Igreja nos dias 02, 03 e
04 de fevereiro de 2017.
BOLETIM
O Boletim é um dos meios importantes de
divulgações das Programações, dos Eventos;
outras informações de interesse coletivo da
nossa igreja; bem como também um meio de
Evangelização. Se você tiver alguma informação
que deseja divulgar por esta mídia; favor passar
para pessoal de Marketing até o terceiro
domingo de cada mês.

Nome do livro: De volta para os braços do Pai: a
cura para quem se desvia dos caminhos de
Deus. Autor: Joel R. Beeke – Editora Vida Nova
ANIVERSÁRIO de 4 ANOS
Parabéns SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina
da IPUFÓ, sempre voluntária, doadora de
colaboração completará no dia 19/02 seu
quarto aniversário.
Deus seja louvado por estas Mulheres
incansáveis e muito valiosas no serviço ao
Senhor.

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO
05/02

Angelina e Marian

06/02

José Fernandes e Marina

18/02

Nelson e Suzana

18/02

Vanderlei e Nilma

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA
01/02

Jacir
(esposa Rev.Jorge Neves) - Oriente Médio

