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Pr. Paulo Fontes *
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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 02/07

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

DÍZIMOS e OFERTAS

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

Título: Pecados 
Intocáveis
Autor: Jerry Bridges
Editora: Vida Nova

Título: Uma vida voltada 
para Deus
Autor: John Piper
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.

Por Jerry Bridges – adaptado por Pr. Nilson R. Luz Jr.

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. Eliel

Pb. Rogério

Pb. Vanderlei

Pb. Tony

“Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte; mas, se, pelo 
Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis”. Rm.8.13

Orientações para lidar com o pecado

Como você está lidando com o pecado em sua vida? 
O apóstolo Paulo, no texto acima, escreveu que é necessário “mortificar” as práticas do 
pecado em nossa vida. Isso inclui os pecados óbvios que queremos evitar, como 
também os mais sutis que somos propensos a ignorar. 
Muitas vezes usamos a expressão “afinal, ninguém é perfeito” como nossa desculpa e 
assim nos esquecemos ou fingimos que não estamos numa guerra. Entretanto, a 
verdade é que estamos numa guerra e uma das tristes evidências desse fato é nosso 
semblante de derrotados. Mas não precisa ser assim. 
Embora alguns pecados necessitem ser tratados de modo especial, algumas 
orientações se aplicam a todos os pecados. O teólogo Jerry Bridges destaca as 
seguintes orientações:
1 – Lide com o pecado sempre no contexto do evangelho. Nossa tendência é 
esquecer o evangelho assim que começamos a lidar com um pecado em nossa vida. 
Sem o contexto do evangelho, seremos derrotados. No contexto do evangelho, somos 
lembrados de que Deus não somente perdoou nossos pecados, mas também nos 
creditou a justiça perfeita de Cristo. Em todas as áreas da vida em que temos sido 
desobedientes, Jesus foi perfeitamente obediente. Enquanto lutamos para matar nossos 
pecados, devemos ter duas verdades em mente: nossos pecados estão perdoados, e 
Deus nos aceita como justos por causa da vida impecável e da morte expiatória do 
Senhor Jesus Cristo. Não existe motivação maior para lidarmos com o pecado em nossa 
vida do que compreendermos essas duas verdades gloriosas do evangelho. 
2 – Lide com o pecado na dependência do poder capacitador do Espírito Santo. É 
somente pelo Espírito Santo que mortificamos os pecados em nossa vida, mas, assim 
como ocorre no caso do evangelho, quase sempre nos esquecemos disso e recorremos 
à nossa própria força. Lembremos: não importa o quanto nos fortaleçamos, iremos 
sempre necessitar do poder habilitador do Espírito Santo. Portanto, cultivemos uma 
atitude de dependência contínua do Espírito Santo. 
3 – Lide com o pecado lutando de modo prático contra o pecado. Dependência e 
responsabilidade são duas verdades que temos dificuldade em manter em equilíbrio em 
nossas vidas, mas a Bíblia ensina exatamente isso. Nossa tendência é salientar uma e 
esquecer a outra, mas devemos manter as duas. Devemos dar todos os passos práticos 
na luta diária contra o pecado e devemos fazer isso na total dependência do Espírito 
Santo. 
4 – Lide com o pecado identificando as suas áreas de atuação. Isso exige humildade 
e disposição de encarar o pecado. Pense nas situações, lugares ou períodos do dia que 
o desencadeiam. Preparar-se para as circunstâncias ou eventos que engatinham o 
pecado pode ajudar na guerra contra o pecado. 
5 – Lide com o pecado aplicando versículos específicos a cada um dos pecados. 
Memorize versículos, reflita sobre eles e ore para que Deus os use para fortalece-lo na 
luta contra o pecado. O salmista afirmou: “Guardo no coração a Tua Palavra para não 
pecar contra Ti”. Guardar significa reservar para necessidades futuras. É claro que não 
existe nenhuma mágica na memorização de versículos. Eles devem ser aplicados à vida, 
na dependência do Espírito. 
6 – Lide com o pecado orando continuamente pelos pecados que você tolera. A 
oração é uma das armas mais importantes na luta contra o pecado, pois é por meia dela 
que reconhecemos a presença e a insistência de pecados em nossas vidas, assim como 
reconhecemos a nossa dependência de Deus. Oremos de modo planejado e consistente 
em nossos momentos a sós com Deus. Mas façamos também orações “relâmpagos” 
pedindo socorro ao Espírito Santo sempre que nos depararmos com aquelas situações 
que engatilham o pecado.
7 – Lide com o pecado contando com a ajuda de um ou mais irmãos na fé. A Bíblia 
ensina que “é melhor serem dois do que um...Pois, se um cair, o outro levantará seu 
companheiro. Mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante”. 
(Ec.4.9-10). Se desejamos avançar na batalha contra o pecado, temos que ser 
vulneráveis e responsáveis uns pelos outros, orar uns pelos outros e encorajar uns aos 
outros. 
Por fim, lembremos que o nosso coração é um campo de batalha entre a carne e o 
Espírito (Gl.5.17). Nessa batalha, a carne levará vantagem algumas vezes. Ao mirar um 
pecado em especial na intenção de matá-lo, às vezes, a situação ficará pior ou invés de 
melhor. Anime-se: isso é normal. O Espírito Santo usará sua desobediência e derrota 
ocasionais para fazê-lo enxergar a profundidade de seus pecados sutis e levá-lo a 
entender o quanto você depende do poder do Senhor. 
Lute, sempre na dependência do Senhor. 



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
01/07 e 15/07, 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. 

AGENDA da IGREJA

01/07 – Reunião de Oração às 8hs

02/07 – Ceia do Senhor

08/07 – Clube da Leitura às 18hs 

15/07 – Reunião de Oração às 8hs

15/07 – Mestre Cuca às 15hs

Programação da UCP 

22/07 – Festa da Colheita às 19hs

Toda a Igreja.

29/07 – “Pensando bem, o que você pensa?” 

– 18hs

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.

FESTA da COLHEITA

Você, seus familiares, vizinhos e amigos estão 
convidados a compartilharem da festividade 
que a SAF e a UPH estarão realizando no dia 
22 de julho às 18hs na Av. Inajar de Souza, 
(onde fica o Depósito do Sr. Osvaldo). 
Maiores informações entrarem em contato 
com o Ney, Maria das Graças ou Pb. Vander-
lei.

ESTUDOS nos LARES

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, vizinhos e amigos 
(as). Tem sido uma benção esta maneira de 
também adquirir o conhecimento da Palavra 
de Deus e o convívio entre os irmãos.

Buscamos na Palavra de Deus, aprender 
estudando, abordando, obtendo através do 
conhecimento dos ensinos de Cristo e sua 
graça transformadora.

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 
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.

CLUBE de LEITURA

A UMP com a finalidade de incentivar a leitura 

e o debate dos temas dos livros lidos; no 

sábado dia 08/07, às 18:00hs. Proporcionará 

um encontro aberto aos jovens e também a 

toda igreja. Venha participar com a gente. 

Livro para estudo: 

“Fahrenheit 451 do Escritor Ray Bradbury”.

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.

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

18/07 Júlio e Regiane

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

ANIVERSÁRIO do MÊS de  JULHO

Cecília Braga Lopes

Otávio Lima Silva

Elisabete Lopes Machado Siqueira

Valderly Nogueira da Silva

Heitor Lima da Silva

Laudicéa Silva Pereira

Antonio Carlos Marcondes

Fernando Lianza Rodrigues

Enzo Franco Rocha

Laura de Melo Marques

Deise Dutra

Marisa Nunes de Souza

André Ciaccio
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19/07

20/07

20/07

22/07

29/07

30/07

30/07

31/07

25/07 Marcelo (filho Rev.Flávio Figueiredo

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

Foz do Iguaçu-PR


