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ESCALA JUNTA DIACONAL
Manhã
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20/08
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PASTOR

Noite

Título: “Para onde,
Senhor?”
Autor: Luciano e Dorcas
Breder
Editora: Cultura Cristã

Título: “Alegrem-se os
povos – a supremacia de
Deus nas missões”.
Autor: John Piper
Editora: Cultura Cristã

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

06/08
13/08
20/08
27/08

Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior

Júlio
Denis
Azarias
Lucas

Pr. Filipe Fontes

SEMINARISTA
Ricardo de Castro Cardoso

Ceia do Senhor - responsável pela preparação
Breno

Escola Bíblica Dominical 9h00

06/08
13/08
20/08
27/08

PRESBÍTEROS

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

Manhã

Eliel Braga

Pr. Filipe
Pr. Nilson
Pr. Nilson
Pr. Filipe

Pb. Ricardo

Pb. Osmar

Pb. Ivonildo

Pb. Ademar

Obs: Precisando ausentar-se, favor
providenciar substituto

Culto Solene 18h30mim
Noite

Auxiliar

Pregador

06/08
13/08
20/08
27/08

Presb. Ricardo
Presb. Tony
Presb. Vanderlei
Presb. Eliel

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

*Ceia do Senhor 06/08

Osmar de Camargo Franco
Ricardo da Silva Morais
Rogério de Araujo Silva
Tony Cruyf Collins Carneiro
Vanderlei Lopes Machado

CLASSE de CATECÚMENOS
DIÁCONOS

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.

Azarias Braga
Breno Silva Oliveira
Denis Rodrigues Siqueira
Júlio César Giovanelli

AOS VISITANTES

Lucas Caetano Ferreira

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

Agosto de 2017

número 0047

Uma igreja comprometida com missões

Márcio Marques da Silva

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

Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo,
povo, língua e nação. Depois que ressuscitou dentre os mortos comissionou sua
igreja a fazer discípulos de todas as nações. O campo é o mundo. A mensagem é
o evangelho da graça. Os mensageiros são todos aqueles que foram lavados no
sangue do Cordeiro. Os recursos para fazer esta obra são aqueles que estão em
nossas mãos. Todos os recursos de Deus para o avanço de sua obra estão em
nossas mãos. Somos seus mordomos! Destacamos algumas verdades
importantes sobre o papel desta igreja como agência do Reino de Deus na
proclamação do evangelho nesta cidade, neste país e até aos confins da terra.
1. Fazer missões é uma obra que exige urgência – O trabalho missionário não
pode esperar. A seara é grande, os trabalhadores são poucos e o tempo urge. Não
há esperança para os pecadores fora de Cristo. Não há salvação senão no
evangelho da graça. Ninguém pode ser reconciliado com Deus por meio das
obras, da religião ou dos sacrifícios. Somente Cristo é o caminho para Deus.
Somente ele é a porta do céu. Só ele é o mediador entre Deus e os homens.
Qualquer outra mensagem é inútil. Qualquer outro atalho somente conduzirá os
homens à desilusão e à perdição eterna. A evangelização dos povos é uma tarefa
impostergável. Deve ser a prioridade absoluta da nossa agenda. É tempo de
sermos luz para as nações. É tempo de investirmos o melhor dos recursos que
Deus nos tem dado na obra missionária.
2. Fazer missões é uma obra que exige envolvimento de todos – O privilégio
de fazer missões não é apenas para aqueles que têm o chamado de sair de sua
cultura e ir além fronteiras. Todos nós podemos orar por missões. Todos nós
devemos contribuir com missões. Todos nós precisamos fazer missões. Toda a
igreja deve estar engajada nesse projeto de consequências eternas. A obra
missionária não deve ser apenas um apêndice na agenda da igreja, mas uma
frente de ação em que todos os crentes estejam envolvidos. A evangelização não
é um programa, mas um estilo de vida. Fazemos missões na dinâmica da vida, em
nosso lar, em nossa escola, em nosso trabalho e até mesmo em nosso lazer.
Fazemos missões quando oramos pelos missionários e quando contribuímos para
a sua manutenção no campo. Tanto os que descem ao poço como os que
seguram as cordas estão igualmente comprometidos com esta tarefa de
consequências eternas.
3. Fazer missões é uma obra que exige os melhores investimentos – Não
podemos cumprir a agenda estabelecida por Cristo de ir por todo o mundo e fazer
discípulos de todas as nações sem fazer investimentos financeiros na obra.
Somente uma igreja fiel na mordomia dos bens pode ser missionária. Somente
uma igreja generosa no ofertar pode ser luz para as nações. O melhor e mais
duradouro investimento que fazemos é na salvação de vidas. A Bíblia diz que
quem ganha almas é sábio. O dinheiro que investimos em missões é uma semente
que se multiplica e produz frutos para a vida eterna. Mas, não é suficiente apenas
investimentos de recursos financeiros; precisamos também de investimento de
vida. Deus chama uns para ir; outros para ficar. Uns devem estar numa ponta da
corda, descendo aos lugares sombrios para resgatar as ovelhas errantes; outros
devem estar na outra extremidade da corda para sustentar aqueles que descem
com a provisão necessária. Missões não é trabalho de um missionário visionário e
aventureiro que deixa sua terra, sua cultura e embrenha-se no meio de tribos e
povos ignotos para levar-lhes a luz do evangelho. Missões é um trabalho
planejado, onde a igreja toda se dispõe a fazer seus melhores investimentos para
que mais pessoas sejam alcançadas e salvas pelo evangelho de Cristo. Esta igreja
tem o privilégio de ser uma agência do Reino de Deus nesta cidade, neste Estado,
neste País e, também, no mundo inteiro. Cumpramos nossa missão enquanto é
tempo!
Rev. Hernandes Dias Lopes

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

DADOS BANCÁRIOS
Banco Itaú S.A. 341
Agência: 0354 – C/C 05006-4
CNPJ: 01.895.211/0001-00

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

Cultos Dominicais
EBD - 9h00
Noite - 18h30min

NOSSA PROGRAMAÇÃO
Grupos Familiares
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

REUNIÃO de ORAÇÃO
No primeiro e terceiro sábados do mês, dias
05/08 e 19/08, 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.

MOTIVOS ESPECÍFICOS de ORAÇÃO
Os pedidos de oração devem ser dirigidos ao
Pr. Nilson.
nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

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

MISSÕES - Todos Podem Fazer Missões
“Saiam pelo mundo. Vão a toda parte e anunciem a Mensagem com as boas notícias de
Deus para todos” – (Marcos 16.15 linguagem
contemporânea). 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.

AGENDA da IGREJA
05/08 – Reunião de oração às 8:00 hs

01/08

Daniel Fontes

05/08 – Clube do Livro às 18:00 hs

03/08

Eliel Braga

09/08

Filipe Fontes

10/08

Paula de Melo Lima

12/08

Júlio Cesar Giovanelli

12/08

Celeni Mares de Sousa

14/08

Filipe Melo Souza

06/08 – Ceia do Senhor
13/08 – Café da manhã dos Pais às 08:00hs
Programação da UCP
19/08 – Reunião de Oração às 8:00 hs

15/08

Laura Moreira Cardoso

19/08 - Culto de gratidão pela vida dos bebês
às 16:00 hs

15/08

Ricardo de Castro Cardoso

17/08

Breno Silva Oliveira

19/08 – Espaço UMP

19/08

Camila Braga da Silva

20/08

Rafael Nunes da Silva

23/08

Pedro Soares Nunes Ribeiro

24/08

Jaqueline Cortez de Souza

27/08

Lilian Veríssimo Lima Silva

29/08

Célia Aparecida dos Santos Ferreira

29/08

Raquel Capriolio Benevides

31/08

Yolanda dos Santos Vieira da Silva

D. Vivian: saúde
D. Margarida: neto Otávio

ESTUDOS nos LARES

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

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, 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.

ANIVERSÁRIO do MÊS de JULHO

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.

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO
Não temos este mês

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA
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 perseverantes e incentivadores uns aos outros.

08/08

Veridiana (esposa Rev.Raimundo)
Montenegro-Albânia

14/08

Rev. Daniel Camargo
Mato Grosso do Sul

