BOA LEITURA

ESCALA JUNTA DIACONAL
Manhã
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26/11

Azarias
Denis
Júlio
Breno

Noite

Título: Firmados no
Evangelho: edificando
crentes à moda antiga.
Autores: J. I. Packer –
Gary A. Parrett
Editora: Cultura Cristã

Título: Cinema e Fé
Cristã: vendo filmes com
sabedoria e discernimento.
Autores: Brian Godawa
Editora: Ultimato

ESCALA CULTOS DOMINICAIS
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Presb. Eliel
Presb. Ademar
Presb. Tony
Presb. Rogério

Rev. Nilson*
Rev. Filipe
Rev. Nilson
Sem. Ricardo

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.

*Ceia do Senhor 05/11
AOS VISITANTES

AOS VISITANTES

Se você tem visitado a nossa igreja, se
identificado conosco e quer fazer parte de
nossa comunidade, procure o pastor ou
algum dos presbíteros. Nós podemos
ajudá-lo.

Se você assistiu à trilogia Matrix é provável que se lembre da emblemática lição de
Morpheus em Neo, quando disse: “Cedo ou tarde, você vai aprender, assim como eu
Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho”.
De fato, possuir conhecimento a respeito de algo não implica necessariamente
Pr. Filipe Fontes
vivenciá-lo. Pense, por exemplo, na dieta e nos exercícios físicos que você sabe que
precisa fazer, mas sempre ficam para a próxima segunda-feira; pense ainda no
planejamento financeiro anual que sucumbe às compras impulsivas de uma tarde no
SEMINARISTA
shopping; ou ainda nos trabalhos e estudos da faculdade, que sempre ficam para os
“45min do 2º tempo”. Enfim, há uma enormidade de exemplos que poderíamos listar
Ricardo de Castro Cardoso sobre as dificuldades que temos para trilhar o caminho que conhecemos.

PRESBÍTEROS

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

Com relação à fé, não é diferente. Uma coisa é conhecer acerca de Deus, outra coisa
é conhecê-lo, intimamente, de modo que a vida seja transformada por ele. Nesse
sentido, é até mesmo possível que alguém saiba muito sobre Deus, mas não
carregue consigo as marcas daqueles que verdadeiramente o conhecem. Em muitos
casos, a teoria não se traduz em prática.

Osmar de Camargo Franco Então, pensando nas dificuldades de sermos coerentes com a fé que dizemos
possuir, expresso aqui, com base nos escritos de J. I. Packer, em seu livro “O
Ricardo da Silva Morais
Conhecimento de Deus”, quatro caracteristicas de quem verdadeiramente está
conhecendo a Deus e experimentando, diariamente, desse conhecimento.
Rogério de Araujo Silva
Tony Cruyf Collins Carneiro Aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus. Conhecer
verdadeiramente a Deus significa ser forte e ativo (Dn 11.32). Significa
Vanderlei Lopes Machado comprometer-se com a fé cristã e lutar por ela. Significa orar pela expansão do reino
de Deus e entregar-se a ele. Aqueles que conhecem a Deus usam da força que
receberam do próprio Deus para proclamar o evangelho.
DIÁCONOS
Azarias Braga

Aqueles que conhecem a Deus têm grandes pensamentos a respeito de Deus.
Conhecer verdadeiramente a Deus significa ainda encher a mente com as verdades
que as Escrituras revelam sobre ele. Significa esforçar-se para constantemente se
lembrar da soberania, do poder e da glória do Altíssimo, pois, como disse o profeta,
não há quem possa deter sua mão (Dn 4.35). Quem o conhece, admira-o.

Breno Silva Oliveira

Aqueles que conhecem a Deus mostram grande coragem para Deus. Conhecer
Denis Rodrigues Siqueira verdadeiramente a Deus significa também ser corajoso o suficiente para não negar o
nome de Deus diante das hostilidades do mundo. Significa enfrentar as
Júlio César Giovanelli
circunstâncias adversas sendo fiel a Deus e à sua Palavra. É ter coragem para dizer
não às coisas que estão fora da vontade dele.
Lucas Caetano Ferreira
Márcio Marques da Silva Aqueles que conhecem a Deus alcançam grande contentamento em Deus. Por
último, conhecer verdadeiramente a Deus significa se alegrar nele. Aqueles que o
conhecem, e prosseguem em conhecê-lo, são marcados pelo contentamento.
Afinal, ele é a fonte de todo prazer.
Enfim, conhecer a Deus, e não somente saber a respeito dele, implica viver de modo
diferente. Força, admiração, coragem e alegria são algumas marcas de alguém que
está realmente trilhando o caminho. E você, tem conhecido a Deus ou apenas sabe
sobre ele?

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

número 0050

PASTOR

CLASSE de CATECÚMENOS

Noite

Novembro de 2017

4 Marcas do Verdadeiro Conhecimento de Deus

Eliel Braga

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

Obs: Precisando ausentar-se, favor
providenciar substituto

Culto Solene 18h30mim

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

05/11
12/11
19/11
26/11

w w w. i p b f o . o r g . b r

Rev. Eron Franciulli C. Júnior
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
04/11 e 18/11, 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

04/11: Reunião de Oração às 08:00
04/11: Clube do Livro às 17:30

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.

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.

05/11: Ceia do Senhor
18/11: Reunião de Oração às 08:00
25/11: Espaço UMP

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.

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

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.

ANIVERSÁRIO do MÊS de NOVEMBRO
04/11
06/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
14/11
15/11
20/11
21/11
21/11
24/11
24/11
25/11
26/11
26/11

Viviam Matos de Padua
Luiza Machado Franco Siqueira
Marina Terra Batista
Willian Pawlas da Silva
Luis Gustavo Cortez Machado
Caio Gonsalves Apolinário
Israel Teixeira Lima
Lenice Fontes
Sophia Vieira
Sandro Barbosa Benevides
Maria Paula Fontes Carneiro
Isabela Capriolio Benevides
Paulo Roberto de Araujo Silva
Lucas Caetano Ferreira
Maria das Graças Abrahão Barboza
Rebeca Soaares Nunes Ribeiro
Alvina Pereira dos Santos
Lucas Pastor dos Santos

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

da Igreja
3)

PARA REFLETIR

VISITEM NOSSO SITE!
w w w. i p b f o . o r g . b r
FRASE para REFLETIR
"Qualquer ensinamento que não se enquadre
nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que
faça chover milagres todos os dias".
Martinho Lutero

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
"Árvore e Folha", escrito por J. R. R. Tolkien.
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.

15/11
25/11

Norberto e Rosilda
Flávio e Delma

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA
18/11

Waldete (esposa Rev.Daniel Camargo)
MT SUL

27/11

Rev. Gilberto Campos
Romênia

