
Na Idade Média, a Igreja Católica determinou que seus fiéis observassem um 
período de quarenta dias de jejum e penitência antes da Páscoa, chamado de 
Quaresma. Tradicionalmente, no primeiro dia da Quaresma são realizadas 
missas nas quais o padre marca a testa de cada celebrante com cinzas obtidas 
da queima das palmas usadas no Domingo de Ramos do ano anterior. Para o 
Catolicismo Romano, é um dia de jejum e abstinência, inspirado na tradição 
bíblica de jogar cinzas sobre a cabeça como símbolo de grande lamentação ou 
arrependimento (cf. Et 4.1; Dn 9.3; Is 58.5; Lc 10.13, etc.).

O curioso é que o Carnaval surgiu como uma espécie de compensação 
antecipada pelo longo período de privações imposto pela igreja sobre os fiéis. 
Assim, a “Quarta-feira de Cinzas” ocorre um dia depois da “Terça-feira Gorda”, 
que seria o último dia desta festa que hoje em dia lembra as festividades cheias 
de licenciosidade promovidas pela imoralidade das religiões pagãs da 
antiguidade pré-cristã.

O raciocínio segue mais ou menos assim: “Já que terei de praticar exercícios 
espirituais, deixa eu me acabar em carnalidade enquanto é tempo!” Ou seja, o 
arrependimento e a conversão são “agendados” para depois de uma boa dose 
de pecado!

É assim mesmo: Quando nossa vida espiritual é apenas externa, moldada por 
regras impostas por outros, ela se torna um ritual que não têm sentido para nós 
mesmos, vazio do poder transformador do Espírito Santo.

O profeta Isaías deixa bem claro que o Senhor despreza todo ritual vazio, 
mesmo quando efetuado em nome dele. Pelo contrário, o que ele requer de nós 
é uma transformação sincera: que não sejamos injustos contra o próximo, que 
estendamos a mão ao necessitado, que abandonemos a maledicência, e que o 
cultuemos com alegria (Is 58.1-14). Não é um ritual com data marcada, mas 
uma novidade de vida; não é uma espiritualidade externa imposta pela 
instituição, mas um coração transformado que deseja profundamente estar 
mais perto de Deus.

Que haja este tipo de conversão espiritual na IPFÓ, gerando justiça, retidão, 
amor e adoração em nosso meio, para que a nossa luz brilhe em meio às trevas.
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Boa Leitura Escala Junta Diaconal
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Dc. Flávio

Santa Ceia no Culto Vespertino às 18h30
dia 02/02.

Escala Cultos Dominicais

Manhã

Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 
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Pr. Alceu Lourenço
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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 o 
pastor ou um dos 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
12/01
19/01
26/01

Noite
Dc. Flávio
Dc. Júlio
Dc. Azarias
Dc. Breno

Dc. Flávio
Dc. Júlio
Dc. Azarias
Dc. Breno

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. RogérioPresb. Ricardo

Presb. Vanderlei Presb. Eliel

CARNAVAL E CINZAS

www. ipbfo .org .br Fevereiro de 2020 número 0077

Visitem nossos sites!
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Igreja da Freguesia do Ó  

Igreja Presbiteriana do Brasil: 

Verdade e Vida

Todos os Sábados

às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

Frase para Refletir

Os filósofos pagãos põem a razão como a única 
guia da vida, da sabedoria e da conduta. 
Porém, a filosofia cristã nos requer que 
rendamos nossa razão ao Espírito Santo, o que 
significa que já não vivemos para nós mesmos, 
mas que Cristo vive e reina em nosso ser.

PASTOR

SEMINARISTA

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Alceu Lourenço 
de Souza Junior 

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

No novo nascimento o Espírito 
Santo nos dá um novo coração. 
Ainda assim, não somos perfeitos. 
O Livro dos Salmos é o hinário 
inspirado do povo de Deus, e por 
meio desses poemas inspirados 
pelo Senhor, ouvimos e sentimos 
o clamor poderoso de aflição, de 
vergonha, de arrependimento, de 
tristeza, de raiva, de desânimo e 
de alegria – tudo isso vivenciado à 
luz da percepção do Deus que é 
pleno em soberania. Neste livro de 
apenas 88 páginas, John Piper 

expõe seis salmos em linguagem simples, prática e 
pastoral, para mostrar como podemos meditar nos 
salmos, de forma que nossos pensamentos e 
emoções sejam moldados pelo Espírito de Deus, 
especialmente nas horas de tribulação.

 João Calvino, pastor de Genebra (1509-1564)



Agenda da Igreja

01/02: Reunião de Oração às 8h, na igreja

01/02: Reunião da Federação do Trabalho 

Feminino às 9h, na IP Jd. Califórnia, Campo 

Limpo Paulista

01/02: Clube de Leitura, às 17h30, na igreja

02/02: Ensaio do Coral às 17h

02/02: Santa Ceia no Culto Vespertino às 18h30

08/02: Encontro dos jovens às 19h, na igreja

09/02: Café da manhã às 8h, na igreja

15/02: Reunião de Oração às 8h, na igreja

15/02: Encontro dos adolescentes às 18h, na 

igreja 

16/02: Ensaio do Coral às 17h

29/02: Reunião do Conselho às 8h

29/02: Encontro dos jovens às 21h, na igreja

Motivos de Oração Geral

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

Motivos Específicos de Oração

alceulourencos@gmail.com

Saúde: D. Vivian; Tite; Edmar (irmão da Silva-
ny); D. Dalva (mãe do Dorisvaldo); Priscila (filha 
da Marisa, do artesanato); Priscila (esposa do 
Rev. Edson); João Lucas (sobrinho neto da 
Graça).

Dia do Homem Presbiteriano 
e Dia da Mulher Presbiteriana

A Sociedade Auxiliadora Feminina organizará 
um delicioso café da manhã em celebração ao 
Dia do Homem Presbiteriano e ao Dia da Mulher 
Presbiteriana, comemorados respectivamente 
no primeiro e segundo domingos de fevereiro. 
Louvamos a Deus pelos servos e servas do 
Senhor que atuam na sua igreja, e convidamos a 
todos! Será no dia 09/02, domingo, às 8h, aqui 
na igreja.

Clube de Leitura
Os encontros do nosso Clube de Leitura contin-
uam se realizando a cada primeiro sábado do 
mês para lermos obras religiosas e seculares e 
batermos um papo enquanto tomamos um 
lanche. Informe-se com o Caíque ou a Raquel.

Assembleia Geral Ordinária
O Conselho da IPFÓ convoca todos os mem-
bros comungantes para a AGO, a ser realizada 
no dia 16 de Fevereiro, a partir das 9h, no horário 
da EBD. A pauta é ouvir, para informação, os 
relatórios do movimento da Igreja no ano anteri-
or, e tomar conhecimento do orçamento para o 
ano em curso, conforme a CI-IPB, Art 9º, §1º d. 
Esteja presente, esse é um dever dos membros 
comungantes – e um privilégio que poucas 
igrejas têm.

Atendimento pastoral 
O Pastor Alceu está à disposição dos irmãos 
durante a semana para aconselhamento e 
visitas, folgando às terças-feiras. Agende pelo 
telefone ou Whatsapp: 96784-5089.

Presbitério Unido
O PRUN estará reunido ordinariamente nos dias 
13 a 15 de Fevereiro na IP Unida, para eleição da 
sua Diretoria 2020 e supervisão das atividades 
das igrejas. Oremos para que a reunião seja 
pacífica e produtiva, e para que o trabalho 
presbiteriano seja fortalecido em nossa região.

Escola Dominical
Neste mês retomamos a divisão de classes na 
ED. Temos classes com temas e linguagem 
específicas para a edificação de adultos, jovens, 
adolescentes e crianças. Não deixe de participar 
com toda a sua família. Afinal, o Senhor Jesus 
nos ordena a amar a Deus também com todo o 
nosso entendimento! (Mt 22.37)

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

A IPFÓ é uma agência do Reino de Deus no 
bairro da Freguesia do Ó. Sendo assim, quere-
mos 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 evangeli-
zação. Oremos, anunciemos e testemunhemos 
do Senhor Jesus Cristo. “E sereis minhas teste-
munhas tanto em Jerusalém como em toda a 
Judéia e Samaria e até aos confins da terra” 
(At 1.8)
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Aniversários do Mês

Erick César Matos de Pádua
Liliane Cardoso Braga
Eliana Martins Lima
Angelina dos Santos Grzadziel
Guilherme Cortez Machado
Osmar de Camargo Franco
Maria do Carmo Cardoso Braga
Sara Emanuela de Araújo Oliveira
Gabriel Lourenço de Souza
Cristiane Miranda de Souza Santiago
Gabriela Dantas de Araújo Silva
Raquel Cortez Machado
Claudinei Nunes Ribeiro
Antonieta Costa Matos
Lucas Caetano Ferreira Júnior
Nilma Barbosa Machado
Andrea Dias Lombardi
Leila Machado Franco.
Leila Cortez de Souza Machado
Luciano de Pádua Lima Rodrigues
Norberto Blecha
Regiane Cheschini Giovanelli

Aniversários de Casamento

Luciano e Viviam
Angelina e Marian
José Fernandes e Marina
Nelson e Suzana
Vanderlei e Nilma

1) Grupos Familiares

2) Sociedades Internas e departamentos da igreja

3) Missionários

4) Coral e Ministério de Música

5) Escola Bíblica Dominical e Culto público

6) Pelos vizinhos e policiais militares de nossa região

7) Membros afastados

8) Evangelização

9) Oficiais da igreja (nossos Presbíteros e Diáconos)

10) Famílias da igreja (relacionamentos)

11) Desempregados

12) Artesanato

13) 83ª Reunião Ordinária do Presbitério Unido

Catecismo de Heidelberg

O Catecismo de Heildelberg foi 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 reformadas em todo o mundo. 
Com seu formato de perguntas e respostas, foi 
muito utilizado pelos pais reformados para 
instruir seus filhos na fé em casa.

Dia do Senhor 2
Pergunta 3: Como você conhece sua miséria?
Resposta: Pela lei de Deus.1

1Rm 3.20.
Pergunta 4: O que a lei de Deus exige de nós?
Resposta: Cristo nos ensina isso num resumo: 
“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento. Este é o grande e primeiro 
mandamento. O segundo, semelhante a este, é: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 
dois mandamentos dependem toda a lei e os 
profetas”.1

1Lv 19.18; Dt 6.5; Mt 22.37-40; Mc 12.30,31; Lc 
10.27.
Pergunta 5: Você pode observar esta lei 
perfeitamente?
Resposta: Não, não posso;1 porque sou inclina-
do por natureza a odiar a Deus e a meu próxi-
mo.2

1Rm 3.10,20,23; 1Jo 1.8,10. 2Gn 6.5; 8.21; Jr 
17.9; Rm 7.23; Rm 8.7; Ef 2.3; Tt 3.3.

Toda Quarta-Feiras

OFICINA de ARTESANATO

das 13h às 16h
Venham nos fazer uma visita!


