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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

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

Manhã

Presb. Eliel 
Presb. Vanderlei
Presb. Rogério
Presb. Ademar

Auxiliar

Pr. Ademir Aguiar*
Pr. Nilson
Pr. Jônatas Miranda  
Pr. Nilson

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 07/05

Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior

Pr. Filipe Fontes

Ricardo de Castro Cardoso

Eliel Braga

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

Cresce cada vez mais em nosso meio a ideia de que devemos nos preocupar 
mais com os relacionamentos e menos com as doutrinas bíblicas. Alguns dos 
que defendem tal ideia partem do princípio de que a preocupação com 
doutrinas, de alguma forma, é uma das causas do esfriamento da fé e do 
distanciamento relacional. Esses, são os que dizem que estudar é perigoso, 
pois “a letra mata”. 
Realmente existem pessoas que possuem um considerável conhecimento 
intelectual de doutrinas e são “frias” e antipáticas. Entretanto, será que o 
mesmo não ocorre com muitos daqueles que ignoram as doutrinas? Aqui, é 
importante lembrar que, na história da Igreja Cristã, as pessoas que mais 
possuíam comunhão com Deus e se preocupavam com o próximo, 
necessariamente eram pessoas que buscavam, cada vez mais, conhecer as 
doutrinas. 
Mas, o que são doutrinas? De modo simples, podemos afirmar que doutrinas 
são as grandes verdades bíblicas que revelam as maravilhas do ser de Deus e 
sua vontade, nos transformando para a Sua glória e para nossa alegria e 
edificação. Esse conhecimento de Deus nos liberta e é por meio das doutrinas 
que esse conhecimento libertador se dá. É a partir dessas verdades reveladas 
de Deus que podemos nos relacionar com Ele e com o próximo de modo 
correto. 
Se compreendermos as doutrinas da forma acima exposta, concluiremos que, 
longe de nos separar, elas, na verdade, nos aproximam de Deus e do próximo. 
Contudo, existe um sentido em que as doutrinas nos separam. Pelo poder do 
Espírito Santo, elas nos separam do pecado e das concepções erradas acerca 
de Deus, de nós mesmos e da realidade. 
Muitas pessoas não gostam de doutrinas, pois elas expõem a vergonha dos 
seus pecados e dos seus corações idólatras, além de não dar espaço para a 
subjetividade, tão cultuada em nossa época.  A tragédia dessas pessoas é que 
rejeitando as doutrinas, elas se afastam da verdade de Deus, sobre elas 
mesmas e sobre a realidade, passando a serem reféns de seus próprios 
raciocínios nulos e vazios. Elas se esquecem de que, além de revelar o nosso 
estado caído sem Cristo, as doutrinas revelam de modo maravilhoso e 
gracioso Aquele que perdoa os nossos pecados e nos redime desse estado.
Não caiamos na propaganda enganosa que afirma: “Mais relacionamentos, 
menos doutrinas”. Não há relacionamentos autênticos sem conhecimento 
verdadeiro de Deus e de quem somos. Esse conhecimento nos é revelado por 
Deus através das grandes verdades bíblicas que chamamos de doutrinas. 
Lembremo-nos do que o Senhor Jesus disse: “Se vós permanecerdes na 
minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará”. (Jo. 8.31.b e 32) 
Conheçamos as verdades libertadoras que revelam quem Deus é e quem nós 
somos. Longe de nos afastar, esse conhecimento nos atrai a Deus e nos 
chama para um relacionamento correto com o Criador, com o nosso próximo e 
com a ordem criada. Mais doutrinas, para mais e melhores relacionamentos!

DÍZIMOS e OFERTAS

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

O clamor de um 
desviado: Estudos no 
Salmo 51
Autor: D.M. Lloyd-Jones 
Editora: PES

Mundanismo: Como resistir 
à sedução de um mundo 
caído.
Autor C.J. Mahaney (editor)
Editora: Tempo de Colheita

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. Nilson R. Luz 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.

Júlio
Denis
Lucas
Breno

Júlio
Denis
Lucas
Breno

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

Pb. Eliel

Pb. Rogério 

Pb. Vanderlei 

Pb. Tony

“Mais relacionamentos, menos doutrinas”. Será mesmo?



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
06/05 e 20/05, 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. 

SAF – REUNIÃO DEPARTAMENTAL

No sábado, dia 13 de maio às 15:00hs a SAF 
estará se encontrando na casa da Nilma para a 
Reunião Departamental. Na oportunidade 
haverá entre as participantes uma Gincana 
Bíblica no Livro de Ester.

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.

AGENDA da IGREJA

06/05 – Reunião de Oração – 8h00.
06/05 – Clube do Livro – 18h00.
07/05 – Ceia do Senhor.
13/05 – Cinema, Pipoca e Papo – 17h30.
20/05 – Reunião de Oração – 8h00.
26/05 - Reunião do Conselho.
27/05 - Programa de Treinamento para 
Professores da EBD – 9h00 às 12h00.
27/05 - Café da manhã: 8h30 às 8:55. 

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.
A liderança da Igreja Presbiteriana da Freguesia 
do Ó está formando o seu Conselho Missionário. 
Nosso objetivo com esse Conselho é estruturar 
melhor a forma como trabalhamos na obra 
missionária. Você que tem interesse nessa área 
e quer participar de alguma forma na expansão 
do Reino de Deus, fale conosco. Procure um 
irmão do Conselho e seja abençoado sendo 
benção na obra de Deus. 

SAF – CULTO de AÇÕES de GRAÇA

Louvaremos a Deus e o agradeceremos por mais 
um ano da SAF DA IPUFÓ, 4º Aniversário, 
domingo dia 07 de maio no Culto das 18h30. 
Convidado o Pastor Ademir Aguiar; o qual desde 
já agradecemos por ter aceitado nosso convite.
Logo após o Culto no Salão Social haverá uma 
confraternização. Aguardamos a presença dos 
Irmãos(as).

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
26/ 05, às 20h00, na Igreja.

SAF – AGRADECIMENTO

Agradecemos a igreja pela participação na 
Campanha de doação de “Escovas de Dente” 
para a “Casa do Aconchego”; a qual foi 
encerrada no dia 30 de abril. Informamos que 
foram arrecadadas mais de 100(cem) unidades. 
Doação, um ato de Amor.

CLUBE de LEITURA

A UMP com a finalidade de incentivar a leitura e 
o debate dos temas dos livros lidos; sempre no 
primeiro sábado de cada mês, às 18:00hs. 
Proporciona um encontro aberto aos jovens e 
também a toda igreja. Venha participar conosco. 
“Apega-te à instrução, e não a largues; guarda-a, 
pois ela é a tua vida”. Prov. 4.13.

PROGRAMA DE TREINAMENTO 
PARA PROFESSORES DA EBD

A Igreja Presbiteriana Unida da Freguesia do Ó, 
reconhecendo a importância da educação na 
vida da Igreja e buscando promover oportuni-
dades para que os envolvidos na educação 
possam aperfeiçoar sua prática, promoverá 
trimestralmente um treinamento para profes-
sores, líderes e todos aqueles que se interessam 
pela educação na EBD. 
Dia: 27/05 – sábado.
Café da manhã: 8:30 – 8:55.
Treinamento: 9:00 – 12:00. (com intervalo de 
15 minutos).
Preletor: Rev. Tarcízio José de Freitas Carvalho – 
É pastor presbiteriano e leciona para crianças e 
adultos na EBD. Bacharel em Teologia pelo 
Seminário Presbiteriano Rev. José Manoel da 
Conceição; Bacharel em Filosofia pela Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie; Mestre em 
Teologia Exegética com concentração em Antigo 
Testamento, pelo Centro Presbiteriano de 
Pós-Graduação Andrew Jumper (Th.M); Mestre 
em Metodologia da Pesquisa com ênfase no 
Antigo Testamento pela Vrije Universiteit Amster-
dam; Doutorando em Antigo Testamento pela 
Protestantse Theologische Universiteit Kampen. 
Tema: Ensinando sobre Cristo a partir das 
histórias do Antigo Testamento. 
Participe desse precioso encontro! Toda a igreja 
está convidada

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

Os pedidos de oração devem ser dirigidos ao 
Pr. Nilson.

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 ESPECÍFICOS de ORAÇÃO

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)

ESCOLA de MÚSICA

O ensino da música e instrumentos musicais na 
IPUFÓ tem sido valioso e os frequentadores já 
começaram a mostrar evolução neste 
aprendizado. Continuem sendo perseverantes e 
incentivadores uns aos outros.

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 e amigos (as). Tem sido uma benção 
esta maneira de também adquirir o 
conhecimento da Palavra de Deus e o convívio 
entre os irmãos.
Neste mês estamos iniciando Novo Estudo no 
Livro: “Práticas Devocionais”, Exercícios de 
Sobrevivência e Plenitude Espiritual de Elben 
M.Lenz César. 
“Devemos procurar nas páginas das Sagradas 
Escrituras, até achar e enxergar toda a riqueza 
que está por trás da mera letra, de ouvir a voz de 
Deus”. 

07/05

15/05

16/05

18/05

29/05

Wagner e Celeni

Sandro e Claudia

Eliel e Maria do Carmo

Ademar e Maria das Graças

Wilson e Nadir

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

ANIVERSÁRIO do MÊS de  MAIO

Rogério de Araujo Silva

Lucas Terra Ciaccio

Elizabeth Pereira dos Santos

Giselle Cortez Machado

Bruna Carolina da Silva Araujo

Rebeca Marcondes Pinto

Fernanda Sampaio Luz

Ricardo da Silva Morais

04/05

08/05

10/05

12/05

19/05

19/05

23/05

26/05

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

06/05 Samuel

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

(filho Rev. Jorge Neves)-Oriente Médio

18/05 Talita
(filha Rev.Daniel Camargo)-MT SUL

31/05 Timóteo
(filho Rev.Jorge Oliveira)-Oriente Médio


