
No dia 5 de novembro de 1864 nascia o Imprensa Evangélica, primeiro jornal 
evangélico do Brasil, circulando com uma tiragem inicial de 450 exemplares no 
Rio de Janeiro, coração do Império do Brasil.  Idealizado e dirigido pelo 
missionário presbiteriano Rev. Ashbel Green Simonton, foi o órgão oficial da 
“Egreja Evangélica Presbyteriana” (como se escrevia na época), mas pelo seu 
alcance e pioneirismo, funcionou também como um grande integrador das 
igrejas protestantes que nasciam no Brasil a partir do trabalho dos missionários 
estrangeiros.

Simonton, juntamente com o Rev. Alexander Blackford, seu cunhado, e o 
recém-ordenado Rev. José Manoel da Conceição, via a palavra impressa como 
um eficiente aliado do ideal de disseminar a fé protestante no enorme território 
brasileiro. Nas páginas do Imprensa circulavam informações sobre as 
atividades missionárias por todo o Brasil Império, incluindo casos de 
perseguição religiosa dos líderes católicos contra os protestantes; instrução 
doutrinária através de estudos bíblicos e transcrições dos sermões pregados 
pelos pastores; tradução de clássicos da literatura protestante mundial (como 
“O Peregrino”, de John Bunyan), e também comentários da vida política e social 
nacional e internacional, sempre com um viés culto e progressista.

Durante 28 anos, o Imprensa foi publicado quinzenalmente, aos primeiros e 
terceiros sábados de cada mês, sendo interrompido em 1892. Numa época em 
que a maioria absoluta da população brasileira era analfabeta, o Imprensa foi 
lido, respeitado e reconhecido pelas elites da sociedade imperial brasileira.

O aniversário de 156 anos da publicação do Imprensa Evangélica deve nos 
levar a refletir acerca do uso que fazemos dos meios de comunicação ao nosso 
dispor. Com nossos smartphones, temos um alcance maior do que Simonton e 
seus companheiros jamais sonharam. Contudo, muitas vezes usamos todo 
esse potencial para compartilhar uma fofoca de celebridades da televisão ou 
dos esportes, o meme da vez ou até uma piada de mau gosto a respeito do time 
adversário.

É claro que as redes sociais podem ser usadas para diversão. Porém, como 
cristãos, precisamos lembrar que a internet é uma parte daqueles campos que 
Jesus disse que já estão prontos para a ceifa (João 4.34,35). Com isso, ele 
estava nos exortando a olharmos em todo parte e atendermos às 
oportunidades de anunciar o evangelho de Cristo (Mt 10.27).

Como descendentes espirituais do Rev. Simonton, compartilhemos por todos 
os meios disponíveis a Palavra da Vida com aqueles que ainda não a 
conhecem.
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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.
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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
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Frase para Refletir

Não se deve pensar que a fé cristã é um puro e 
simples conhecimento de Deus, ou uma 
compreensão da Escritura, que anda 
esvoaçando no cérebro sem tocar no coração. 
Assim é, geralmente, a opinião que temos das 
coisas que nos são confirmadas por alguma 
razão humana. Mas a fé cristã é uma firme e 
sólida confiança do coração, pela qual 
descansamos com segurança na misericórdia 
de Deus que nos foi prometida pelo evangelho. 
Por isso, quando o Senhor, pela promessa 
evangélica nos apresenta sua misericórdia, e 
nós com certeza e sem vacilação alguma nos 
confiamos naquele que faz a promessa, então 
possuímos sua Palavra pela fé.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Neste livro você conhecerá mulheres que foram discípulas de Jesus durante seu 
ministério e durante o período da igreja primitiva. Mulheres como Maria, mãe de Jesus, 
Isabel e Ana, Maria Madalena, as irmãs Maria e Marta, a mulher samaritana, bem 
como, Tabita, Priscila, e tantas outras. Literalmente um manual de vida das discípulas 
de Jesus e para aquelas que desejam segui-lo hoje! Uma vitrine de exemplos, uma 
fonte de lições, conselhos e encorajamento para as mulheres (e homens) que querem 
seguir Jesus hoje!
Título: Mulheres Discípulas
Autores: Boyd Luter e Kathy McReynolds
Editora: Cultura Cristã

Verdade e Vida

Todos os Sábados
às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

Junta Diaconal
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Dc. Breno
Dc. Lucas (Santa Ceia)
Dc. Flávio
Dc. Júlio

01/11
08/11
15/11
22/11
29/11

Pb. Ricardo (Ceia)
Pb. Rogério
Pb.  Eliel (Ceia)
Pb. Vanderlei 
Sem. Günther

Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel
Pr. Alceu Lourenço

Liturgia Mensagem

Culto Solene 18h30

Atendimento pastoral

O Pastor Alceu e os Presbíteros estão à 
disposição dos irmãos durante a semana para 
aconselhamento e oração, tomando todos os 
cuidados recomendados para não expor os 
irmãos ao risco de contaminação. Agende uma 
visita ou atendimento pastoral pelo Whatsapp 
IPFÓ.



Motivos de Oração Geral

Motivos Específicos de Oração

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); Valdemir (amigo do Pb. Ademar); 
D. Josefa (amiga da D. Maria Campos); Clélia 
(filha do Pb Reynaldo Fleckner); Clara (neta do 
Fábio Santos); Eliene (esposa do Rev. Josel-
mar, IP Jd. Califórnia); José Carlos (irmão da 
Graça); Érick (filho de Luciano e Viviam).

Os pedidos de oração devem ser comunica-
dos pelo 11 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) Pelo evangelismo através do Cada Dia de 
Natal
8) Membros afastados
9) Desempregados e negócios afetados pela 
pandemia
10) Artesanato (continuidade após o isolamento)

AGENDA DA RETOMADA

Atendendo às medidas preventivas de 
distanciamento social e higiene devido à 
pandemia de Covid-19, nossas atividades 
presenciais ocorrerão com diversos cuidados 
especiais, conforme a orientação das 
autoridades e especialistas da saúde.
• Os cultos vespertinos continuam acontecendo 
com no máximo 30 pessoas presentes. Dê o seu 
nome pelo Whatsapp IPFÓ.
• Na EBD, a Classe dos Adultos e a Classe dos 
Jovens estão ocorrendo presencialmente, com 
limite de 30 alunos no templo (Adultos) e 14 no 
salão social (jovens). Dê o seu nome pelo 
Whatsapp IPFÓ. Por enquanto, as classes 
infantis e de adolescentes continuarão apenas 
on line.
• Tanto os cultos vespertinos (18h30) quanto as 
aulas da Escola Bíblica (10h) continuam sendo 
transmitidos ao vivo pelas redes sociais da 
IPFÓ.
• A reunião de oração acontece todos os 
sábados, das 8h às 9h. Participe, a oração é 
fundamental para a vida cristã, e agora está 
sendo ainda mais necessária!
• Os Grupos Familiares podem retomar as 
reuniões presenciais, guardando os cuidados de 
distanciamento e higienização.
• As diretorias de departamentos e sociedades 
internas também podem retomar as 
programações presenciais, guardando os 
cuidados de distanciamento e higienização.
• As aulas de música também estão 
funcionando presencialmente.

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: 01 e 15 de novembro. 
Prepare-se espiritualmente e dê o seu nome 
para um dos dias pelo Whatsapp IPFÓ.

Dia da SAF

Neste mês comemora-se o “Dia da Sociedade 
Auxiliadora Feminina”. O primeiro departamento 
feminino da igreja presbiteriana foi criado na IP 
do Recife (PE) em 11 de novembro de 1884, com 
o nome de “Associação Evangélica de 
Senhoras”, tendo como presidente a Sra. 
Carolina Smith, esposa do Rev. John Rockwell 
Smith, missionário pioneiro do nordeste. Os 
objetivos eram realizar estudos bíblicos com as 
mulheres e arrecadar fundos para auxiliar os 
necessitados e a própria obra da Igreja. 
Parabenizamos nossas irmãs que participam 
dessa sociedade interna tão operosa na igreja, 
que sejam louvadas publicamente por suas 
obras (Pv 31.31).

Cada Dia de Natal

O Conselho resolveu adquirir a edição especial 
de Natal do Cada Dia, que traz 31 mensagens 
pelo Rev. Hernandes Dias Lopes para serem 
lidas durante o mês de dezembro. O objetivo é a 
evangelização. Serão 1000 exemplares, metade 
para serem distribuídos entre as famílias da 
IPFÓ, e a outra metade para distribuição nas 
redondezas da igreja (reserve o dia 28 de 
novembro para participar).

04
05
06
08
10
15
21
21
24
24
25
26
26
26
27

Aniversários do Mês

Viviam Matos de Padua 
Maria Eunice (mãe da Leila Giorlano) 
Marina Terra Batista 
Luis Gustavo Cortez Machado 
Israel Teixeira Lima 
Sandro Barbosa Benevides 
Isabela Capriolio Benevides 
Paulo Roberto de Araujo Silva 
Lucas Caetano Ferreira 
Maria das Graças Abrahão Barboza 
Rebeca S. Ribeiro (filha do Nei e da Marli) 

Alvina Pereira dos Santos 
Dorisvaldo de Souza Oliveira 
Lucas Pastor dos Santos
Rev. Gilberto Campos (missionário na Romênia)

12
15
16
25
25

Roberto e Marisa Bataglia 
Norberto e Rosilda 
Wendel e Cláudia 
Flávio e Delma 
Gunther e Maíza

Aniversários de Casamento

Pergunta 33. Por que Cristo é chamado “o único 
Filho de Deus”, se nós também somos filhos de 
Deus?
Resposta: Porque só Cristo é, por natureza, o 
Filho eterno de Deus.1 Nós, porém, somos filhos 
adotivos de Deus,2 pela graça, por causa de 
Cristo.
1 Jó 1.14,18; Jo 3.16; Rm 8.32; Hb 1.1,2; 1Jo 4.9. 
2 Jo 1.12; Rm 8.15-17; Gl 4.6; Ef 1.5,6.
Pergunta 34. Por que você chama Cristo “nosso 
Senhor”?
R. Porque ele nos comprou e resgatou, corpo e 
alma, dos nossos pecados e de todo o domínio 
do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu 
precioso sangue. Assim pertencemos a ele1

1 Jo 20.28; 1Co 6.20; 1Co 7.23; Ef 1.7; 1Tm 2.6; 
1Pe 1.18,19; 1Pe 2.9.
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Pergunta 35. O que você entende, quando diz 
que Cristo “foi concebido pelo Espírito Santo e 
nasceu da virgem Maria”?
Resposta: Entendo que o eterno Filho de Deus, 
que é e permanece verdadeiro e eterno Deus,1 
tornou-se verdadeiro homem,2 da carne e do 
sangue da virgem Maria,3 por obra do Espírito 
Santo. Assim ele é, de fato, o descendente de 
Davi 4 igual a seus irmãos em tudo, mas sem 
pecado.5
1Mt 1.23; 3.17; 16.16; 17.5; Mc 1.11; Jo 1.1 
17.3,5; 20.28; Rm 1.3,4; 9.5; Fp 2.6; Cl 1.15,16; 
Tt 2.13; Hb 1.3; 1Jo 5.20.  2 Mt 1.18,20; Lc 1.35.  
3 Lc 1.31,42,43; Jo 1.14; Gl 4.4.  4 2Sm 7.12; Sl 
132.11; Mt 1.1; Lc 1.32; At 2.30,31; Rm 1.3.  5 Fp 
2.7; Hb 2.14,17; 4.15; 7.26,27.
Pergunta 36. Que importância tem para você 
Cristo ter sido concebido e nascido sem 
pecado?
R. Que Ele e nosso Mediador1 e com sua inocên-
cia e perfeita santidade, cobre diante de Deus 
meu pecado2 no qual fui concebido e nascido.
1 Hb 2.16-18; 7.26,27.  2 Sl 32.1; Is 53.11; Rm 
8.3,4; 1Co 1.30,31; Gl 4.4,5; 1Pe 1.18,19; 3.18.
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Catecismo de Heidelberg

O Catecismo de Heildelberg (1563) pode ser 
usado para devocionais, culto doméstico ou 
ensino dos filhos. Baixe guias de estudo em: 
http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/

Luto: Cláudia Benevides e família.


