
Todos nós sabemos muito bem que a vida não muda muita coisa simplesmente 
por ultrapassarmos a meia-noite do dia 31 de dezembro. Contudo, é difícil não 
sermos contagiados pelo ambiente de expectativas de mudança e renovação 
que marca a virada de ano, e ficarmos nos perguntando: “Como será 2020?”

Daí a necessidade de planejar o ano, “pôr tudo na ponta do lápis”, estabelecer 
metas a serem alcançadas no âmbito profissional, pessoal e familiar. Porém, no 
fundo todos sabemos que essas previdências são muito limitadas, e aquela 
expectativa pode se transformar em fonte de preocupação e angústia. 
Provavelmente, essa é a razão pela qual tantos procuram se assegurar com 
superstições, como vestir roupa na cor certa no réveillon, servir a comida certa 
na ceia ou passar a virada do ano no lugar certo. Esse também deve ser o 
motivo do aumento na procura por numerólogos, astrólogos e outros picaretas 
nessa época (recentemente substituídos por coachings, com suas fórmulas 
prontas quase mágicas para a realização pessoal).

Entretanto, por mais que possamos tentar nos preparar para os desafios que o 
ano vindouro nos trará, a verdade é que os próximos 12 meses continuam 
sendo um mistério para nós. “Como será 2020?”

É como se nós fôssemos pescadores profissionais e precisássemos cruzar o 
mar. Sendo bem treinados, conhecendo bem nossa embarcação e tendo 
experiência naquele mar, nós nos sentimos razoavelmente preparados. No 
entanto, se uma tempestade repentina e furiosa se levantar contra nosso barco, 
você e eu sabemos que nenhum preparo garantirá 100% nossa segurança. É 
natural que nosso coração fique inseguro. Se pudéssemos, talvez nos 
recusássemos a viajar num mar tão imprevisível; mas essa é uma viagem 
obrigatória e não há a opção de não navegar – afinal, não podemos impedir 
2020 de iniciar.

Quase dois mil anos atrás, alguns homens passaram literalmente por uma 
situação assim (leia Marcos 4.35-41). Durante aquela tempestade eles 
aprenderam que suas habilidades e recursos eram insuficientes, e temeram. 
Mas também aprenderam que o mais importante é estar viajando com aquele 
que tem em sua voz o poder de comandar os ventos e acalmar o mar.

Se as incertezas do ano vindouro (ou do futuro, de um modo geral) fazem você 
temer e se angustiar, lembre que não há como estar plenamente preparado para 
enfrentar a tempestade, mas pela fé podemos estar com Jesus na tempestade. 
Ele sempre está preparado.

Que você e sua família atravessem 2020, na tempestade ou na bonança, na 
doce e segura companhia do Senhor Jesus Cristo.
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Título: A Palavra inerrante
Autor: John MacArthur (org.)
Editora: Cultura Cristã

Pr. Alceu Lourenço

Classe para Novos Membros

Se você tem frequentado a IPFÓ, tem sido 
edificado e transformado pela Palavra de Deus 
e quer ser membro de nossa igreja, procure os 
pastores ou os presbíteros e matricule-se na 
Classe de Catecúmenos. Essa classe é 
direcionada àqueles que querem ser batizados 
e aos que querem professar a sua fé, 
tornando-se assim, membros da igreja. 
Informe-se com o pastor ou um dos 
presbíteros.

05/01
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26/01

Noite
Dc. Breno
Dc. Júlio
Dc. Lucas
Dc. Flávio

Dc. Breno
Dc. Júlio
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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

Presb. Rogério Presb. Ricardo

Presb. Vanderlei Presb. Eliel
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Igreja da Freguesia do Ó  

Igreja Presbiteriana do Brasil: 

Verdade e Vida

Todos os Sábado

às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

Frase para Refletir

“O Evangelho não é uma doutrina de fala, mas 
de vida. Não se pode assimilá-la única e 
exclusivamente por meio da razão e da 
memória, pois só se chega a compreendê-lo 
totalmente quando ele possui toda a alma e 
penetra no mais fundo do coração.” 
João Calvino, pastor de Genebra (1509-1564)

PASTOR

SEMINARISTA

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Pr. Alceu Lourenço

Günther A. Zanchi Nagel

Eliel Braga

Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva

Vanderlei Lopes Machado

Azarias Braga

Breno Silva Oliveira

Flávio Martins Lima

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

de Souza Junior

A Escritura Sagrada é o alicerce da 
fé e da vida cristãs. Por isso 
mesmo, sua autoridade tem 
sofrido vários ataques no decorrer 
da História da Igreja – tanto do 
mundo quanto de movimentos 
dentro da própria igreja. Este livro 
reúne mais de vinte autores 
explicando e defendendo a 
doutrina cristã de que, como disse 
o Senhor Jesus (Jo 10.35), “a 
Escritura não pode falhar”. A obra 

é massuda (400 páginas!), mas não é difícil de ler 
porque cada artigo consegue abordar o tópico 
relacionado de forma objetiva e detalhada, em cerca 
de 13 a 18 páginas, usando linguagem clara e 
didática.



Agenda da Igreja

04/01: Reunião de Oração, às 8h na IPFÓ.   

05/01: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, às 

18h30.

18/01: Reunião de Oração, às 8h na IPFÓ. 

18/01: Almoço da UPH, a partir das 11h na IPFÓ. 

19/01: Posse do Pastor Alceu no Culto Vesperti-

no, às 18h30.

22/01: Oficina de Artesanato, das 13h às 16h.

29/01: Oficina de Artesanato, das 13h às 16h.

Motivos de Oração

Grupos familiares

Sociedades Inter. e Departa. da Igreja

Missionários

Coral e Ministério de Música

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)

Os pedidos de oração devem ser dirigidos ao 
Pr. Alceu.

Motivos Específicos de Oração

alceulourencos@gmail.com

D. Vivian: saúde

Tite: saúde

D. Margarida: saúde

Angelina: saúde

Nilma: saúde da mãe

Srª.Geni: filhos

D. Alvina: saúde

Dona Odila (mãe da Marli): saúde

Maria José (irmã da Maria do Carmo): saúde

Edimar (irmão da Silvany): saúde

Dona Dalva, mãe do Sr. Dorisvaldo: saúde 

Fernando Lianza e família: saúde e orientação

Dona Antonieta, pela sua saúde

Vantuir (tio do André Taveira): saúde

Priscila e Micheli (filhas da Marisa do Artesana-

to): saúde. 

Toda quarta-feira e quinta-feira 
há estudos bíblicos 

nos Grupos Familiares. 

Clube do Livro

O primeiro Clube do Livro de 2020 será realizado 
no dia 1º de Fevereiro, às 17h30, na igreja. 
Nossa conversa será fundamentada no livro 
“Café preto”, da mestra do suspense Agatha 
Christie. Participe, você é nosso convidado para 
o bate-papo e o lanche!

Oficina de Artesanato

Anote na sua agenda, o Artesanato reinicia suas 
atividades no dia 22/01.

Jerusalém, Samaria... 
e até na Freguesia do Ó

Ore pela nossa vizinhança e pelo nosso bairro: A 
IPFÓ é uma agência do Reino de Deus no bairro 
da Freguesia do Ó. Sendo assim, queremos que 
os nossos vizinhos conheçam o evangelho do 
Senhor Jesus Cristo que traz perdão, salvação e 
vida eterna. Cada cristão é chamado a participar 
desse projeto de evangelização. Oremos, anun-
ciemos e testemunhemos do Senhor Jesus 
Cristo. “Ide, portanto, fazei discípulos de todas 
as nações...” Mt.28.19

Catecismo de Heidelberg

O Catecismo de Heildelberg é um manual de 
instrução doutrinária no formato de perguntas e 
respostas, agrupadas em 52 “Dias do Senhor”, 
de modo que seu conteúdo pudesse ser estuda-
do semanalmente ao longo de um ano. Escrito 
em 1563 por Zacarias Ursinus, professor da 
faculdade de teologia de Heildelberg, e por 
Caspar Olevianus, pregador da corte, teve 
sucesso imediato, tornando-se um dos mais 
importantes símbolos de fé das igrejas reforma-
das em todo o mundo. Que tal começarmos a 
estuda-lo?

Dia do Senhor 1

Pergunta 1: Qual é o seu único consolo na vida e 
na morte?

Resposta: Que não pertenço a mim mesmo,1 
mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida 
quanto na morte,2 ao meu fiel Salvador Jesus 
Cristo.3 Ele pagou completamente todos os 
meus pecados com o Seu sangue precioso4 e 
libertou-me de todo o domínio do diabo.5 Ele 
também me guarda de tal maneira6 que sem a 
vontade do meu Pai celeste nem um fio de 
cabelo pode cair da minha cabeça;7 na verdade, 
todas as coisas cooperam para a minha 
salvação.8 Por isso, pelo Seu Espírito Santo, Ele 
também me assegura a vida eterna9 e faz-me 
disposto e pronto de coração para viver para Ele 
de agora em diante.10

1) 1Co 6.19,20. 2) Rm 14.7-9. 3) 1Co 3.23; Tt 
2.14. 4) 1Pe 1.18,19; 1Jo 1.7; 2.2. 5) Jo 8.34-36; 
Hb 2.14,15; 1Jo 3.8. 6) Jo 6.39,40; 10.27-30; 2Ts 
3.3; 1Pe 1.5. 7) Mt 10.29-31; Lc 21.16-18. 8) Rm 
8.28. 9) Rm 8.15,16; 2Co 1.21,22; 5.5; Ef 1.13,14. 
10) Rm 8.14.

P 2: O que é que você precisa saber para viver e 
morrer nessa consolação?

R. Primeiro, como são grandes meus pecados e 
miséria;1 segundo, de que modo sou liberto de 
todos os meus pecados e miséria;2 terceiro, de 
que modo devo ser grato a Deus por uma tal 
libertação.3

1) Rm 3.9,10; 1Jo 1.10. 2) Jo 17.3; At 4.12; 10.43. 
3) Mt 5.16; Rm 6.13; Ef 5.8-10; 1Pe 2.9, 10.

Posse de pastor

No culto do dia 19/05 teremos a presença e 
participação da Comissão do Presbitério Unido 
para empossar o Rev. Alceu Lourenço como 
pastor da IPFÓ, eleito para o triênio 2020-2022. 
Damos as boas vindas aos irmãos represen-
tantes do PRUN e rogamos as bênçãos do 
Senhor sobre nosso presbitério e sobre o 
ministério do nosso novo pastor.

Escola Dominical em Janeiro

Durante este mês, as classes do Departamento 
Adulto formarão classe única, com o tema 
COMO A BÍBLIA CHEGOU ATÉ NÓS? Veremos 
como Deus usou homens falhos para registrar 
sua Palavra de maneira infalível, se há as 
contradições no texto bíblico, como os livros da 
Bíblia foram escolhidos, por que a Bíblia católica 
tem mais livros, como decidir qual versão bíblica 
usar, e muito mais! Todos os domingos de 
janeiro, a partir das 9h. Não perca!
• 05/01- Inspiração: Toda a Escritura é inspirada 
(Rev. Alceu)
• 12/01- Inerrância: A Escritura não pode falhar 
(Sem. Gunther)
•  19/1- Canonicidade: Quem decidiu quais livros eram 
sagrados? (Rev. Alceu)
•  26/1- Preservação: As versões e traduções da Bíblia 
(Rev. Alceu)
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10
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Aniversário do Mês

Maria de Jesus França Campos
Geni Martins Lima
Marli Camargo Soares Nunes Ribeiro
Mariana de Araujo Silva
Aluana Marjan Barboza de Moraes
Guilherme Barboza de Moraes
Caitano Alves Costa
José Fernandes Batista
Thais Terra Ciaccio
Azarias Braga
Eunice Martins Lima
Ana Julia Matos de Padua
Rafael Pereira Barbosa
Jussara Iunes
Agnailda da Silva
Nadir de Oliveira Terra
Pedro Queiróz Lima

16
18

Aniversário de Casamento

Chiquinho e Cleene
Tite e Leila


