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*Ceia do Senhor 01/10
Série de pregações do mês de outubro:
Nesse mês de outubro, comemora-se o
aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Deus permitindo, a Igreja Presbiteriana
Unida da Freguesia do Ó, relembrará
algumas das principais ênfases teológicas
da Reforma nos sermões que serão pregados nos cultos dominicais. Convide seus
amigos e traga visitantes para que
conheçam as doutrinas da graça. Que Deus
se compadeça de nós e nos abençoe.
ENDEREÇO
Rua Estácio Ferreira, 166
São Paulo, 02926-050
Tel.: 11 4564-8508

Pb. Osmar

A classe de catecúmenos é formada por aqueles que se preparam para professar a fé e/ou
receber o batismo. Havendo interesse, solicitamos que procure o Pastor.

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

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.

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
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Reforma Protestante, uma volta às Escrituras.
500 anos da Reforma Protestante

A Reforma religiosa do século dezesseis, teve seu início mais evidente quando o
Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior monge agostiniano, Martinho Lutero, fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na
Alemanha, as noventa e cinco teses contra as indulgências e os desmandos do
papado. A Reforma não foi uma inovação na igreja, mas uma volta à doutrina dos
Pr. Filipe Fontes
apóstolos. Não foi um desvio de rota, mas uma volta às Escrituras. A Reforma
colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade. Quais foram as grandes ênfases da
Reforma?
SEMINARISTA
Em primeiro lugar, a singularidade das Escrituras. O conhecido Sola Scriptura,
acentua que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática e que devemos
Ricardo de Castro Cardoso rejeitar, rigorosamente, qualquer doutrina que não esteja fundamentada na Palavra
de Deus. Não podemos acrescentar nada às Escrituras nem retirar delas qualquer de
seus ensinamentos. A Palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível e suficiente.
Sua origem não é humana, mas divina. É inerrante quanto ao seu conteúdo, infalível
quanto às suas profecias e suficiente quanto ao seu propósito. Não precisamos nem
PRESBÍTEROS
podemos acrescentar nossas experiências e nem as tradições da igreja à Palavra de
Deus. Não são nossas experiências que legitimam as Escrituras, mas elas é que
julgam as nossas experiências.
Eliel Braga
Em segundo lugar, a singularidade da Fé. O conhecido Sola Fide, enfatiza que a
Osmar de Camargo Franco salvação é recebida por meio da fé e não através das obras. Não somos aceitos por
Deus por causa das nossas obras. Somos aceitos em Cristo, por causa de seus
Ricardo da Silva Morais
méritos, e recebemos essa salvação gratuita por meio da fé. A fé não é a causa
meritória da nossa salvação, mas a causa instrumental. Não somos salvos por causa
Rogério de Araujo Silva
da fé, mas através da fé. A causa meritória da salvação é o sacrifício substitutivo de
Tony Cruyf Collins Carneiro Cristo, enquanto a fé se apropria dos benefícios desse sacrifício. A fé é a mão
Vanderlei Lopes Machado estendida de um mendigo para receber o presente do Rei. Vale destacar que a fé
salvadora é, também, um dom de Deus. O apóstolo Paulo é indiscutivelmente claro
a esse respeito: “Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom
de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie” (Ef 2.8,9).
Em terceiro lugar, a singularidade da graça. O conhecido Sola Gratia, destaca que
não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez
DIÁCONOS
por nós. Graça é um dom precioso concedido a alguém que não merece, mas
precisa. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus
nos buscou quando estávamos perdidos. Deus nos deu vida quando estávamos
Azarias Braga
mortos. Atraiu-nos para ele, quando todas as inclinações da nossa carne eram
inimizades contra ele. Seu amor foi incompreensível, pois sendo nós filhos da ira, ele
Breno Silva Oliveira
nos amou infinitamente, e enviou-nos seu Unigênito Filho para morrer em nosso
Denis Rodrigues Siqueira lugar, para nos adotar como filhos e nos receber em sua família, constituindo-nos
filhos do seu amor. Isso é graça! Graça bendita, maravilhosa graça!
Júlio César Giovanelli
Em quarto lugar, a singularidade de Cristo. O conhecido Solus Christus, evidencia
que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único Mediador entre Deus e os homens. Ele
Lucas Caetano Ferreira
é a Porta do céu, o Caminho que nos leva ao Pai. Por sua morte na cruz, rasgou o
Márcio Marques da Silva véu do santuário e abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus. Jesus é o único
Salvador e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que
sejamos salvos. Jesus é único Senhor do universo. Diante dele se dobra todo joelho
no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que ele é o Senhor
para a glória de Deus Pai.
Em quinto lugar, a singularidade de Deus. O conhecido Soli Deo Gloria, destaca que
tudo foi criado por Deus e existe para a glória de Deus. O fim último da nossa própria
existência é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O homem não é o centro do
universo, Deus é. A salvação é pela graça, pela fé, para as obras, com o único
propósito de que Deus seja glorificado por toda a eternidade. Diz o apóstolo Paulo:
“Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas”. A Deus, portanto, honra,
glória e louvor, agora, e pelos séculos eternos!

Rev. Hernandes Dias Lopes

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
07/10 e 21/10, 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
D. Vivian: saúde

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

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

01/10: Ceia do Senhor.
07/10: Reunião de Oração às 8:00.

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.

GRUPOS FAMILIARES
Aproximando-nos durante a Semana

D. Margarida: neto Otávio
Tite: saúde

AGENDA da IGREJA

Nossa igreja tem desenvolvido durante a
semana, normalmente na quintas-feiras, os
nossos Grupos Familiares. São reuniões nos
lares onde buscamos comunhão com Deus e
com o próximo, através da oração e do
estudo da Palavra. São momentos preciosos
de crescimento. Venha fazer parte em um
destes grupos familiares. Informem-se com o
pastor ou algum dos presbíteros. Provavelmente haverá um próximo de você. Aproveite
e convide seus familiares, amigos e vizinhos.

U.P.H
Convidamos todos os homens membros ou
não da UPH para esta Reunião/encontro da
UPH no dia 21/10 às 17hs na Residência do
Sr. Oswaldo.

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.

VISITEM NOSSO SITE!
w w w. i p b f o . o r g . b r

07/10: Reunião do Conselho
07/10: Clube do Livro às 17:30.
21/10: Reunião de Oração às 8:00.
28/10: Espaço UMP às 18:00.
29/10: Comemoração do aniversário de 500
anos da Reforma Protestante.

PARA REFLETIR
Como você tem se envolvido nos trabalhos
da Igreja? Como você tem exercido o seu
ministério? Qual é o seu chamado? Pense
seriamente nessas questões. Coloque-se
diante de Deus, peça a Ele para esclarecer
essas questões e viva para a glória de Deus.
Uma igreja saudável, entre outras coisas, é
formada por pessoas que exercem seu
chamado para a glória de Deus e para o bem
do próximo. A Deus toda a glória.

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.

BOLETIM
O Boletim é um dos meios importante de
divulgações das Programações, dos Eventos;
outras informações de interesse coletivo da
nossa igreja; bem como também um meio de
Evangelização. Se você, irmão ou irmã, tiver
alguma informação que deseja divulgar por
esta mídia; favor passar para o pessoal de
Marketing até o terceiro domingo de cada
mês.

CLUBE de LEITURA
A UMP com a finalidade de incentivar a leitura
e o debate de diversos temas, se reúne
sempre no primeiro sábado de cada mês, às
18:00hs na IPUFÓ. O livro desse mês é o
"Persuasões", escrito por Douglas Wilson,
da Editora Monergismo. Nossos encontros
são abertos para toda a igreja e para
visitantes também. Mesmo que você não
tenha lido o livro, será um prazer tê-lo conosco. Vem participar com a gente.

ANIVERSÁRIO do MÊS de OUTUBRO
01/10

Pauliane Costa Fontes Carneiro

03/10

Flávio Martins Lima

05/10

Noel Mendes de Lima

07/10

Joel Vieira da Silva

09/10

Cleene Nunes Cabral Silva

11/10

Nilson Ribeiro Luz Jr

11/10

Suzana Barbosa Fernandes Flores

13/10

Ana Carollina Matos de Padua

17/10

Elenice Rdrigues Franco

18/10

Luis Henrique F. Pereira Ribeiro

20/10

Ruth Veríssimo Lima

21/10

Hugo Franco Rocha

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO
04/10

Lucas e Célia

04/10

Paulo Roberto e Marcela

06/10

Marcio e Lilian

07/10

Tony e Pauliane

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA
08/10

Rebeca (filha Rev.Gilberto Coelho)
Romênia

