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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

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

Manhã

Presb. Ricardo 
Presb. Tony
Presb. Vanderlei 
Presb. Rogério

Auxiliar

Pr. Filipe*
Pr. Nilson
Pr. Nilson  
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 04/06
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Por vezes você se pergunta por que é tão difícil ter paz de espírito? Ora, é 
difícil ter paz quando se vive em uma zona de guerra. E goste disso ou não, 
você está em guerra – e em uma bem séria por sinal. Essa guerra é cósmica 
em suas proporções. Ela envolve Deus, homens, anjos, demônios, principa-
dos, potestades, nações e anticristos.
E você sabe onde se encontra a linha de frente dessa guerra? Na sua 
cabeça.

Nós destruímos argumentos
Veja como Paulo a descreve (2 Coríntios 10.3-5 –NVI): “Pois, embora vivamos 
como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as 
quais lutamos não são humanas; pelo contrário, são poderosas em Deus para 
destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta 
contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para 
torná-lo obediente a Cristo”.
O que são as fortalezas satânicas, que aprisionam espiritualmente as 
pessoas, as quais procuramos destruir? São argumentos e opiniões. E onde 
essa guerra está sendo ferozmente travada? Em nossos pensamentos.
Argumentos não são apenas fortalezas; eles são também armas de destru-
ição em massa! Lembre-se de que Adão e Eva (e todos nós juntamente com 
eles) caíram por causa de uma única discussão. Eles acreditaram no 
argumento da serpente e deixaram de acreditar em Deus.
Logo, essa é a essência mortal do pecado: não acreditar em Deus; e isso é o 
mesmo que aliar-se com Satanás, a quem Jesus disse ser “…[um] homicida 
desde o princípio [que] não se apegou à verdade (…) pois é mentiroso e pai 
da mentira” (Jo 8.44 – NVI).
Sei que você não quer Satanás como um aliado, pois ele é traiçoeiro e deseja 
matá-lo com suas mentiras.

Observe suas emoções
Observe suas emoções, pois elas evidenciam argumentos. Elas, que podem 
até influenciar suas percepções e seus humores, são geralmente respostas a 
um determinado argumento. Humores não surgem de nenhum lugar. Quando 
nós estamos irados, desencorajados, depressivos, ansiosos, vitimados, 
medrosos ou irritados, é provável que estejamos acreditando em algo muito 
específico.
Então, a guerra contra o pecado é a guerra contra a incredulidade – ou a 
guerra de destruição de argumentos. E a fim de guerrearmos efetivamente 
contra a incredulidade, nós devemos esmagar as dúvidas e as tentações 
com argumentos bem claros. O que é especificamente assegurado ou 
prometido para nós? Que só destruiremos os falsos argumentos do inimigo 
com os argumentos verdadeiros.

A vitória que vence o mundo
A vitória que vence o mundo é nossa fé (1Jo 5.4). Esse é precisamente o 
motivo pelo qual o Diabo não quer que pensemos claramente sobre o 
pecado. Ele quer manter as coisas vagas, para poder nos aprisionar ou nos 
desarmar. Porém, Jesus quer que pensemos claramente. Ele quer que saiba-
mos a verdade, porque ela nos traz liberdade: “Se vocês permanecerem 
firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E 
conhecerão a verdade, e a verdade os libertará” (Jo 8.31,32 – NVI).
Então, como guerreiros livres que somos, vamos lutar contra “corações 
incrédulos”, exortando uns aos outros todos os dias (Hb 3.12,13) para 
vivermos na liberdade – e paz (Jo 16.33) – da verdade.
Porque as nossas mais importantes guerras são vencidas e perdidas com 
argumentos.
Por Jon Bloom, em:
http://www.desiringgod.org/articles/where-satan-will-attack-you-today

DÍZIMOS e OFERTAS

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

Super Ocupado: Mais do 
que dar dicas batidas de 
gerenciamento de 
tempo.
Autor: Kevin DeYoung 
Editora: FIEL

Levando Deus a Sério: 
Uma introdução clara e 
acessível sobre a Bíblia.
Autor: Kevin DeYoung 
Editora: FIEL

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.

Traduzido e adaptado por Eron Franciulli C. Júnior.

CLASSE de CATECÚMENOS

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

Pb. Ademar

Pb. Ivonildo

Pb. Ricardo

Onde Satanás Atacará Você Hoje



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
03/06 e 17/06, 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. 

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

03/06 – Reunião de Oração 

03/06 – Clube do Livro 

04/06 – Ceia do Senhor 

24/06 – Reunião de Oração 

24/06 – Encontro de Casais 

30/06 – Reunião do Conselho 

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.

ESCOLA DOMINICAL
CLASSE de ADULTOS

Iniciaremos no primeiro domingo do mês de 
junho o estudo sobre os Apóstolos; a Lição-1 
será sobre André, O Apóstolo Afável, “Utilizou 
o que Tinha em Mãos”. Participem e 
convidem também seus amigos (as).

“Ele (André) achou primeiro ao seu próprio 
irmão Simão, a quem disse: Achamos o 
Messias  . . . e o levou a Jesus. (Jo 1.41,42)

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
30/ 06, às 19:30 hs, na Igreja.

ATENÇÃO

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 cumpri-
mentar 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 trans-
formadas. Que o Senhor os abençoe.

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. Vem participar com a 
gente.

CONSELHO MISSIONÁRIO DA IPUFÓ

Sábado dia 03, a primeira Reunião do Consel-
ho Missionário da IPUFÓ, após o encontro do 
Grupo de Oração. Ore e participe desse 
projeto. Que cada um de nós possa ser 
despertado cada vez mais para o serviço no 
Reino de Deus.

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 
às crianças, jovens e adultos tem sido de um 
bom nível. Os alunos têm mostrado evolução 
a cada semana. Continuem sendo persever-
antes 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 junta-
mente 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. 

“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, 
porquanto é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que ele existe e que 
se torna galardoador dos que o buscam”. 
Hb.11.6

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

08/06

11/06

Ricardo e Aluana

Rev Filipe e Lenice

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

ANIVERSÁRIO do MÊS de  JUNHO

Etelvina de Oliveira Assunção

Luiz Carlos Machado

Vivian Ceccopieri Gatti

Francisco de França Pereira Filho

Margarida Vieira da Silva

Emerita Augusta da Silva

Neide Machado Franco

Ivoleide Elias de Melo

Eduarda Machado Benevides

02/06

05/06

05/06

08/06

10/06

10/06

12/06

23/06

27/06

11/06 Rev. Flávio Figueiredo

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

Foz do Iguaçu-PR

22/06 Rev. Raimundo Montenegro
Albânia


