
Seguindo as orientações das autoridades quanto ao isolamento social por 
causa da Covid-19, a IPFÓ permaneceu 19 semanas sem as atividades 
regulares nas suas dependências. Mas a Igreja de Cristo não parou, e nós 
continuamos orando e adorando a Deus, estudando sua Palavra, amando e 
edificando uns aos outros.

Esse foi um tempo de aprendizado sobre nossa fragilidade e nossa dependên-
cia do Senhor; de saudade da comunhão com os irmãos; de intercessão pelos 
enfermos e enlutados; de descoberta de ferramentas modernas que nos 
auxiliam a viver nossa antiga fé. Esse tempo foi, como tudo o mais, determinado 
pelo nosso Deus (Ec 3.1,11).

Porém, considerando a atual situação, cremos que já é tempo de começarmos 
a retomar nossas atividades presenciais, seguindo critérios de segurança e 
cuidado, como é próprio daqueles que se amam (2Co 8.7).

O Conselho e a Junta Diaconal estão preparando nosso ambiente para receber 
os irmãos respeitando as recomendações de distanciamento e higiene: todas 
as áreas de circulação e toque devidamente higienizadas; medição de tempera-
tura corporal e tapete com produto sanitizante na entrada; álcool gel para higie-
nização das mãos; obrigatoriedade das máscaras durante a permanência nas 
dependências da IPFÓ e bancos com assentos demarcados respeitando a 
distância entre os presentes.

Também restringiremos o número de presentes em cada domingo ao máximo 
de 30 pessoas. Para isso, teremos uma lista de inscrição para participar do 
culto; então envie uma mensagem para o Whatsapp da IPFÓ (11 98888 0565) 
manifestando seu desejo de participar dessa retomada dos cultos presenciais. 
Aqueles que não conseguirem participar em um culto terão preferência na lista 
do culto seguinte, de modo que todos possam cultuar ao Senhor no ajuntamen-
to solene.

Os cultos e aulas de Escola Dominical continuarão sendo transmitidos pelas 
nossas redes sociais, especialmente porque alguns grupos de irmãos não 
poderão participar presencialmente neste primeiro momento: aqueles com mais 
de 60 anos ou crianças com menos de 10 anos, pessoas com sintomas de gripe 
(febre, coriza, tosse, dores no corpo) ou com enfermidades que aumentem sua 
vulnerabilidade (diabetes, hipertensão, baixa imunidade, etc.), grávidas e 
trabalhadores na área da saúde ou sujeitos a maior exposição ao vírus.

Ao iniciarmos essa retomada, nossa expectativa é experimentarmos todos a 
mesma satisfação do salmista (Sl 122.1): Alegrei-me quando me disseram – 
vamos à Casa do SENHOR!
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Frase para Refletir

Os fiéis têm razão de sobra para se apegarem 
ao seu Deus, pois até que sejamos 
congregados e Cristo resplandeça entre nós e 
nos governe por sua Palavra, não será possível 
haver em nós nenhuma constância ou firmeza. 
Mas, quando sob a proteção de Cristo, nos 
reunimos em um corpo, a igreja, a constância 
da nossa fé torna-se tal que, ainda que caiam 
novas e súbitas tempestades e o mundo inteiro 
seja abalado por elas, e ainda que aconteça de 
o universo se acabar, nada pode nos desviar da 
nossa carreira.

Assistência Diaconal

A Junta Diaconal se coloca à disposição dos 
irmãos, especialmente os mais idosos, para 
ajudarem com uma carona, compras, cestas 
básicas, etc. Em caso de necessidade, contate 
um dos nossos irmãos diáconos, ou mande 
uma mensagem pelo Whatsapp IPFÓ 
(98888-0565).

Atendimento pastoral

O Pastor Alceu e os Presbíteros estão à 
disposição dos irmãos durante a semana para 
aconselhamento e oração. Para não expor os 
irmãos a risco de contaminação, as visitas 
pastorais estão reduzidas apenas aos casos de 
emergência. Solicite uma visita pelo Whatsapp 
IPFÓ (98888-0565).
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SEMINARISTA

PRESBÍTEROS
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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

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Oficina de Artesanato

Nossa oficina de artesanato estará suspensa 
enquanto durar o isolamento social recomen-
dado pelas autoridades.

Em nossa sociedade, ser membro de igreja, ser fiel na frequência e ativo no serviço do 
corpo de Cristo são atitudes, muitas vezes, consideradas opcionais, até mesmo entre 
cristãos professos. Há até aqueles que veem a igreja organizada como um obstáculo 
ao crescimento e à liberdade espiritual. Neste livro, os autores defendem que a igreja é 
um recurso essencial para a saúde espiritual de cada crente, e mostram o que significa 
ser membro de igreja e como exercer nossa função como partes do corpo.
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Motivos de Oração Geral

Motivos Específicos de Oração

SAÚDE. D. Antonieta; D. Vivian; Tite; Edmar 
(irmão da Silvany); D. Dalva (mãe do Dorisval-
do); Priscila (filha da Marisa, do artesanato); 
Priscila (esposa do Rev. Edson); Valdemir 
(amigo do Pb. Ademar); Sr Alfredo (pai da 
Cláudia); D. Geni (recuperação do AVC); D. 
Josefa (amiga da D. Maria Campos); D. Teresa 
(vó da Thamiris); Clélia (filha do Pb Reynaldo 
Fleckner).
Os pedidos de oração devem ser comuni-
cados pelo 98888-0565 (Whatsapp IPFÓ).

1) Crise mundial na saúde (COVID-19)
2) Vida espiritual dos crentes e famílias durante o 
período de fechamento das igrejas
3) Retomada das atividades presenciais da igreja
4) Atividades on line da igreja durante o 
isolamento social
5) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos 
de risco
6) Saúde e ministério dos Missionários
7) Pela saúde e despertamento espiritual dos 
vizinhos e policiais militares da região
8) Membros afastados
9) Desempregados e negócios afetados pela 
pandemia
10) Artesanato (continuidade após o isolamento)

Agenda

Atendendo às medidas preventivas de 
distanciamento social e higiene devido à 
pandemia de Covid-19, nossas atividades 
presenciais serão retomadas em agosto com 
diversos cuidados especiais, conforme a 
orientação das autoridades e especialistas da 
saúde.

• Os cultos vespertinos contarão com no 
máximo 30 pessoas presentes. Dê o seu nome 
pelo nosso Whatsapp IPFÓ (98888-0565).
• Os cultos vespertinos (18h30) e aulas da 
Escola Bíblica (10h) continuarão sendo 
transmitidos ao vivo pelas redes sociais da 
IPFÓ.
• Os Grupos Familiares que desejarem retomar 
as reuniões presenciais devem comunicar ao 
Conselho se têm condições de guardar os 
cuidados de distanciamento e higienização.
• As diretorias de departamentos e sociedades 
internas que desejarem retomar atividades 
presenciais devem comunicar ao Conselho se 
têm condições de guardar os cuidados de 
distanciamento e higienização.

Santa Ceia

Devido às restrições de presentes no culto 
durante essa etapa da retomada das atividades 
presenciais, e desejando dar oportunidade a 
todos os membros maiores de participarem da 
Mesa do Senhor, celebraremos 
excepcionalmente a Santa Ceia em dois 
domingos: 02 e 16 de agosto. Prepare-se 
espiritualmente e dê o seu nome para um dos 
dias pelo Whatsapp IPFÓ (98888-0565).

Dia do Presbítero

No dia 05 de Agosto comemora-se o Dia do 
Presbítero, que são os oficiais da igreja que 
presidem o povo de Deus desde de Moisés, 
passando pela igreja apostólica e até os nossos 
dias (Êx 18.12-27; Tt 1.5-9). Agradecemos a 
Deus por dar à nossa igreja presbíteros fiéis, que 
têm conduzido a IPFÓ nos caminhos do Senhor. 
Que o Supremo Pastor os recompense, nossos 
queridos presbíteros!

Dia dos Pais

Neste 09 de Agosto celebra-se no Brasil e em 
diversos países, o Dia dos pais. Mais que uma 
data para comprar um presente, é um dia para 
louvarmos a Deus por estes homens que 
dedicam suas forças, cuidado e carinho às suas 
famílias. Que o Todo-Poderoso seja com cada 
um de vocês, renovando suas forças, sua fé, seu 
caráter e sua alegria em ser um pequeno modelo 
daquele que o Senhor Jesus nos ensinou a 
chamar de “Pai” (Mt 6.9; 10.29; 23.9).

Dia das Missões

No dia 12 de Agosto a IPB celebra o Dia do 
Presbiterianismo Nacional e o Dia das Missões. 
O motivo para escolha da data não poderia ser 
mais nobre: foi no dia 12 de agosto de 1859 que 
o Rev. Ashbel Green Simonton, então com 26 
anos, desembarcou no Rio de Janeiro, com o 
coração ardendo com o desejo de ser usado por 
Deus para anunciar o evangelho no Brasil. Ele foi 
o primeiro missionário ordenado e enviado por 
uma denominação estrangeira ao nosso país, e 
depois de oito anos (ele faleceu em 1867) seu 
legado incluía a primeira igreja presbiteriana (IP 
do Rio de Janeiro), o primeiro seminário e o 
primeiro jornal evangélico (Imprensa 
Evangélica). Que nossa história inspire muitos 
jovens presbiterianos a viver para anunciar o 
evangelho de Jesus em todo o mundo.

01
02
03
03
08
09
11
11
11
12
12
17
19
20
23
24
29
29

Aniversários do Mês

Daniel Fontes
Alceu Lourenço de Souza Júnior 
Eliel Braga 
Lorena Dias Lombardi 
Günther August Zanchi Nagel 
Filipe Costa Fontes 
Fábio de Castro Moreira 
Leila Maria Cidrão Costa Giorlano 
Vera Lúcia Batista da Silva 
Celeni Mares de Sousa 
Júlio Cesar Giovanelli 
Breno Silva Oliveira 
Camila Braga da Silva 
Rafael Nunes da Silva
Pedro Soares Nunes Ribeiro
Jaqueline Cortez de Souza
Célia Aparecida dos Santos Ferreira
Raquel Capriolio Benevides

26 Ewerton e Thamiris

Aniversários de Casamento

Catecismo de Heidelberg

Ao lado dos Cânones de Dort (1619) e dos Cate-
cismos e Confissão de Westminster (1649), o 
Catecismo de Heildelberg (1563) é um dos mais 
importantes símbolos de fé das igrejas reforma-
das em todo o mundo. Se você quiser usá-lo 
para suas devocionais, para o culto doméstico 
ou para ensinar seus filhos, pode encontrar o 
Catecismo de Heidelberg completo e com guias 
de estudo aqui:

Pergunta 24. Como se divide o Credo?

Resposta: Em três partes. A primeira trata de 
Deus Pai e da nossa criação. A segunda de Deus 
Filho e da nossa salvação. A terceira de Deus 
Espírito Santo e da nossa santificação.

25. Por que você fala de três Pessoas: Pai, Filho 
e Espírito Santo, visto que há um só Deus? 1

Resposta: Porque Deus se revelou, em sua 
Palavra, de tal maneira que estas três Pessoas 
distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus.2

1 Dt 6.4; Is 44.6; 45.5; 1Co 8.4,6; Ef 4.5,6. 2 Gn 
1.2,3; Is 61.1; Mt 3.16,17; Mt 28.19; Lc 1.5; 4.18; 
Jo 14.26; Jo 15.26; At 2.32,33; 2Co 13.13; Gl 4.6; 
Ef 2.18; Tt 3.4-6.
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26. Em que você crê quando diz: “Creio em Deus 
Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra”?

Resposta: Creio que o eterno Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo criou, do nada, o céu, a terra 
e tudo o que neles há1 e ainda os sustenta e 
governa por seu eterno conselho e providência.2

Ele é também meu Deus e meu Pai, por causa de 
seu Filho Cristo.3 Nele confio de tal maneira, que 
não duvido que dará tudo o que for necessário 
para meu corpo e minha alma;4 e que ele trans-
formará em bem todo mal que me enviar, nesta 
vida conturbada.5 Tudo isto Ele pode fazer como 
Deus todo-poderoso6 e quer fazer como Pai fiel.7

1Gn 1.1; 2.3; Êx 20.11; Jó 33.4; 38.4-11; Sl 33.6; 
Is 40.26; At 4.24; 14.15. 2Sl 104.2-5,27-30; 
115.3; Mt 10.29,30; Rm 11.36; Ef 1.11. 3 Jo 1.12; 
Rm 8.15; Gl 4.5-7; Ef 1.5. 4 Sl 55.22; Mt 6.25,26; 
Lc 12.22-24. 5 Rm 8.28. 6 Rm 8.37-39; 10.12; Ap 
1.8. 7 Mt 6.32,33; 7.9-11.
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http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/


