BOA LEITURA

ESCALA JUNTA DIACONAL
Manhã
02/04
09/04
16/04
23/04
30/04

Lucas
Denis
Júlio
Breno
Azarias

Noite
Guerra de palavras
uma compreensão do
plano de Deus para a
nossa fala.
Autor Paul David Tripp
– Editora Cultura
Cristã

O mal que habita em
mim – uma conversa
franca sobre o poder e
a derrota do pecado.
Autor: Kris Lundgaard –
Editora Cultura Cristã

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

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

PASTOR
Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior
Pr. Filipe Fontes
SEMINARISTA
Ricardo de Castro Cardoso

Eliel Braga

Osmar

Ivonildo

Osmar de Camargo Franco

Ademar

Ricardo

Ricardo da Silva Morais
Rogério de Araujo Silva

Obs: Precisando ausentar-se, favor
providenciar substituto

Culto Solene 18h30mim
Noite
Auxiliar

Pregador

02/04
09/04
16/04
23/04
30/04

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

*Ceia do Senhor 02/04

Tony Cruyf Collins Carneiro
Vanderlei Lopes Machado

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.

DIÁCONOS
Azarias Braga
Breno Silva Oliveira
Denis Rodrigues Siqueira
Júlio César Giovanelli

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.

Lucas Caetano Ferreira

DÍZIMOS e OFERTAS

número 0043

Verdades e Mitos sobre a Páscoa

PRESBÍTEROS

Escola Bíblica Dominical 9h00

Presb. Ademar
Presb. Rogério
Presb. Tony
Presb. Eliel
Presb. Ricardo

Lucas*
Denis
Júlio
Breno
Azarias

Ceia do Senhor - responsável pela preparação
Lucas

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

02/04
09/04
16/04
23/04
30/04

02/04
09/04
16/04
23/04
30/04

Abril de 2017

www.ipbfo.org.br

Márcio Marques da Silva

Temos envelopes disponíveis no templo para
você entregar o seu dízimo ou fazer a sua
oferta.

Nesta época do ano celebra-se a Páscoa em toda a cristandade, ocasião que
só perde em popularidade para o Natal. Apesar disto, há muitas concepções
errôneas e equivocadas sobre a data.
A Páscoa é uma festa judaica. Seu nome, “páscoa”, vem da palavra hebraica
pessach que significa “passar por cima”, uma referência ao episódio da
Décima Praga narrado no Antigo Testamento quando o anjo da morte “passou
por cima” das casas dos judeus no Egito e não entrou em nenhuma delas para
matar os primogênitos. A razão foi que os israelitas haviam sacrificado um
cordeiro, por ordem de Moisés, e espargido o sangue dele nos umbrais e
soleiras das portas. Ao ver o sangue, o anjo da morte “passou” aquela casa.
Naquela mesma noite os judeus saíram livres do Egito, após mais de 400 anos
de escravidão. Moisés então instituiu a festa da “páscoa” como memorial do
evento. Nesta festa, que tornou-se a mais importante festa anual dos judeus,
sacrificava-se um cordeiro que era comido com ervas amargas e pães sem
fermento.
Jesus Cristo foi traído, preso e morto durante a celebração de uma delas em
Jerusalém. Sua ressurreição ocorreu no domingo de manhã cedo, após o
sábado pascoal. Como sua morte quase que certamente aconteceu na
sexta-feira (há quem defenda a quarta-feira), a “sexta da paixão” entrou no
calendário litúrgico cristão durante a idade média como dia santo.
Na quinta-feira à noite, antes de ser traído, enquanto Jesus, como todos os
demais judeus, comia o cordeiro pascoal com seus discípulos em Jerusalém,
determinou que os discípulos passassem a comer, não mais a páscoa, mas a
comer pão e tomar vinho em memória dele. Estes elementos simbolizavam
seu corpo e seu sangue que seriam dados pelos pecados de muitos – uma
referência antecipada à sua morte na cruz.
Portanto, cristãos não celebram a páscoa, que é uma festa judaica. Para nós,
era simbólica do sacrifício de Jesus, o cordeiro de Deus, cujo sangue impede
que o anjo da morte nos destrua eternamente. Os cristãos comem pão e
bebem vinho em memória de Cristo, e isto não somente nesta época do ano,
mas durante o ano todo.
A Páscoa, também, não é dia santo para nós. Para os cristãos há apenas um
dia que poderia ser chamado de santo – o domingo, pois foi num domingo que
Jesus ressuscitou de entre os mortos. O foco dos eventos acontecidos com
Jesus durante a semana da Páscoa em Jerusalém é sua ressurreição no
domingo de manhã. Se ele não tivesse ressuscitado sua morte teria sido em
vão. Seu resgate de entre os mortos comprova que Ele era o Filho de Deus e
que sua morte tem poder para perdoar os pecados dos que nele creem.
Por fim, coelhos, ovos e outros apetrechos populares foram acrescentados ao
evento da Páscoa pela crendice e superstição populares. Nada têm a ver com
o significado da Páscoa judaica e nem da ceia do Senhor celebrada pelos
cristãos.
Em termos práticos, os cristãos podem tomar as seguintes atitudes para com
as celebrações da Páscoa tão populares em nosso país: (1) rejeitá-las
completamente, por causa dos erros, equívocos, superstições e mercantilismo
que contaminaram a ocasião; (2) aceitá-las normalmente como parte da
cultura brasileira; (3) usar a ocasião para redimir o verdadeiro sentido da
Páscoa.
Eu opto por esta última.
Pr. Augustus Nicodemos Lopes

ENDEREÇO

DADOS BANCÁRIOS

MARKETING

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

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

VOCÊ PODE AJUDAR!!!

AGENDA da IGREJA

PROGRAMAÇÃO da U.P.H – 1º MAIO 2017

No primeiro e terceiro sábado do mês, dias
01/04 e 15/04, 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.

A “Casa do Aconchego”, ela é uma Casa de
Apoio localizada próxima ao Hospital das
Clinicas, que recebe uma média diária de 50 a
60 pessoas para tratamento de saúde vindas de
várias Cidades e Estados. A SAF, a Sociedade
Auxiliadora Feminina, da nossa e de outras
igrejas do Presbitério Unido, neste momento,
até inclusive o dia 30 de abril, estarão
recebendo doações de “Escovas de Dente”.
Quem puder auxiliar procure uma das nossas
mulheres da SAF para entregar a sua doação.
Informações sobre essa instituição:
www.casadoaconchego.org.br

01/04 – Reunião de Oração – 8h00
01/04 – Clube do livro – 18h00
02/04 – Ceia do Senhor
15/04 – Reunião de Oração
29/04 – Reunião do Conselho

A UPH informa que está programado um passeio
da Igreja para passarmos o feriado do dia
primeiro de maio no Parque Anhanguera.
Confirme sua presença, participe! Vamos
aproveitar o dia para estarmos juntos com os
irmãos.

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
Srª.Geni: filhos
D. Alvina: saúde

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

DÊ CARONA A QUEM TEM DIFICULDADE DE
LOCOMOÇÃO DEVIDO À IDADE OU OUTRO
MOTIVO.

CONHECIMENTO e ATITUDE
Todo o crente é chamado para servir. Servir é
uma atitude humilde que agrada a Deus. Somos
chamados para servir a Deus e a nossos irmãos.
Quem serve se preocupa em fazer bem aos
outros, deixando de lado o egoísmo. Quando
todos servem uns aos outros, a igreja cresce e
se fortalece.

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 29 /
04, às 14h00, na Igreja

CLUBE de LEITURA
A UMP, com a finalidade de incentivar a leitura,
reflexão e a comunhão, está se reunindo sempre
no primeiro sábado de cada mês, às 18:00hs,
para trocar ideias a partir da leitura de um livro.
Trata-se de um encontro aberto aos jovens e
também à toda igreja. Venha participar com a
gente!
Conhecimento: “Apega-te à instrução, e não a
largues; guarda-a, pois ela é a tua vida”. Prov.
4.13.

GRUPOS FAMILIARES
Com a graça de Deus estamos concluindo nas
próximas semanas os “Estudos no Breve
Catecismo de Westminster”, de Leonard T. Van
Horn. Sugestão do próximo livro: “Práticas
Devocionais”, Exercícios de Sobrevivência e
Plenitude Espiritual de Elben M.Lenz César.
“É preciso lembrar de tudo para confessar tudo
e confessar tudo para não lembrar mais nada”

PROGRAMAÇÃO de PASCOA
A UCP, através de suas Professoras, da Escola
Dominical, está informando para os pais
trazerem as crianças, seus filhos/as, nos
próximos dois domingos, dias 02 e 09/04 às
09:00hs para ensaio.

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.

Teve inicio em março o ensino da música e
instrumentos musicais às crianças, jovens e
adultos; aos inscritos e participantes, sejam
perseverantes e incentivadores uns aos outros.
“Disse Davi aos chefes dos levitas que
constituíssem a seus irmãos, cantores, para
que, com instrumentos de música, com alaúdes,
harpas e címbalos, se fizessem ouvir, e
levantassem a voz com alegria”. 1.Crônicas
15.16.
ANIVERSÁRIO do MÊS de ABRIL
03
05
09
14
14
15
18
18
20
20
22
22
23
23
28
30

Selma Santiago Eto
Adriana Maria da Silva Morais
Rosilda Pereira Blecha
Beatriz Cheschini Giovanelli
Vanderlei Lopes Machado
Yargo Tolentino Leite
Caique Apolinário Gonsalves
Maria Lucivania D. dos Santos Silva
Ireny Braga
Silvany Rodrigues Evangelista
Marina Fontes Carneiro
Ricardo Luis de Araujo Cheschini
Cláudia Thieme Vilela Shitsuka
Davi Moreira Cardoso
Rosa Terra Ciaccio
Claudia Regina Capriolio Benevides

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO
ATENÇÃO

BOLETIM

ESCOLA de MÚSICA

Procuremos chegar com antecedência aos
trabalhos na Igreja. Se programe antes, saia
mais cedo e chegue no horário adequado.
Quando chegar, veja se é necessário ir ao
banheiro ou beber água. Depois de
cumprimentar os irmãos, escolha o seu lugar e
separe os últimos minutos para meditar em
algum trecho da Palavra e orar para que Deus
seja glorificado e nossas vidas sejam
transformadas. Que o Senhor os abençoe.

08/04
17/04

Rogério e Vânia
Rev. Ademir e Márcia

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA
01/04

Samara

25/04

Jonatas

(filha Rev.Daniel Camargo) MT SUL
(filho Rev.Gilberto Coelho) - Romênia

