
A chegada do fim de ano sempre foi motivo de celebração, mas o final 
desse ano parece estar sendo celebrado com certa amargura: “Até 
que enfim, 2020 está acabando!” De fato, conforme nos aproximamos 
das Festas de fim de ano, estamos todos nos perguntando: “Como 
será esse Natal?”

A resposta é que nos reuniremos com pessoas queridas, mas 
provavelmente nos abraçaremos um pouco menos; talvez os 
presentes sejam comprados em menor número; quem sabe a mesa da 
ceia fique incompleta, sem alguém que costumava se sentar ali; é 
provável que alguma viagem, há muito planejada, seja adiada até 
momento mais oportuno. Serão as festas de um ano difícil.

Muitos irão aproveitar o período de festas para esquecer o que passou 
e fingir que já passou – quanto mais bebida, comida, música alta e 
ruído de casa cheia, melhor (Pv 31.6,7)! Porém, esse tipo de alegria de 
origem externa dura bem pouco.

A Bíblia propõe outro caminho e, em se tratando das festividades de 
final de ano, temos a resposta bem diante de nossos olhos, em 
nossos calendários: que o Natal seja o motivo da nossa alegria! Obvia-
mente, não estamos falando aqui de dobrar a aposta nos presentes, 
comidas típicas ou decoração. Essas coisas são boas, mas dão uma 
alegria passageira, que às vezes não dura nem até o vencimento da 
fatura do cartão de crédito.

Estamos falando da alegria, da gratidão, do louvor e da paz que 
encontramos ao meditar a respeito da verdadeira mensagem do Natal, 
como o refrigério de Deus para a humanidade de todas as épocas. E 
o fato de podermos celebrá-lo ao final de um ano tão difícil deve 
encher os nossos corações daquela alegria espiritual que se espalha 
por todo canto, recobrindo as mesas, as pessoas, os presentes, a 
saudade, os fogos, o choro, a música, os vizinhos, as lembranças, os 
abraços e a vida.

E a mensagem do Natal é esta: Deus amou o mundo de tal maneira 
que enviou seu Filho como gente, para ser nosso Salvador e Senhor 
(Lc 2.10,11). Essa é a nossa alegria. Ele é a nossa festa.
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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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Frase para Refletir

Ora, de modo maravilhoso, do céu desceu o 
Filho de Deus, e no entanto ele não deixou o 
céu; de modo maravilhoso, ele quis sofrer a 
gestação no útero da Virgem, andar pela terra e 
pender na cruz, para que sempre enchesse o 
mundo, assim como desde o início.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Neste livro, Tim Keller conduz o leitor por uma viagem pelo surpreendente cenário do 
nascimento do Salvador numa linguagem simples e cativante. Estamos numa época 
em que canções natalinas e figuras do bebê Jesus deitado em uma manjedoura soam 
e ornamentam prédios, lojas, shoppings, fachadas e jardins e entornos de igrejas. E é 
exatamente por isso que é importante examinar com atenção essa tão conhecida 
história bíblica, com seu sentido espiritual, que vai muito além do que costumam 
pensar as pessoas preocupadas com suas compras de final de ano. É, portanto, um 
excelente presente para quem ainda não compreendeu esse significado.

Título: Natal escondido
Autores: Timothy Keller
Editora: Vida Nova

Verdade e Vida
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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); D. Josefa (amiga da D. Maria 
Campos); Clélia e Sarah (filha e neta do Pb 
Reynaldo Fleckner); Clara (neta do Fábio 
Santos); Érick (filho de Luciano e Viviam).

Os pedidos de oração devem ser comunica-
dos pelo 11 98888-0565 (Whatsapp IPFÓ).

1) Pandemia de Covid-19: famílias afetadas, 
pesquisas médicas, desempregados.
2) Atividades da igreja: on line e retomada das 
atividades presenciais 
3) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos 
de risco
4) Saúde e ministério dos Missionários
5) Pessoas que receberam o Cada Dia de Natal
6) Vida espiritual da igreja: esfriamento espiritual 
durante a pandemia, membros afastados

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 a 
partir das 10h, sem necessidade de inscrição, e 
sendo também transmitidos ao vivo pelas redes 
sociais da 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.

Aniversário IPFÓ

Nossa igreja está celebrando aniversário de 
sete anos, desde aquele 16 de dezembro de 
2012, no qual os membros da IP Freguesia e 
da IP Hebrom se reuniram em Assembleia 
Geral Extraordinária para organizar a nova 
igreja. Cremos que foi o Senhor da Igreja que 
dirigiu nossa história até aqui (1Sm 7.12), e 
cremos que ele mesmo continuará dirigindo 
nossos passos daqui em diante! 
Celebraremos essa data no culto público de 
13 de dezembro, com a presença do Rev. 
Nilson Ribeiro Jr., que trará a Palavra de Deus 
para os nossos corações. Celebremos a 
bondade do Senhor!

Dia da Bíblia

Celebrado no segundo domingo de dezembro, o 
Dia da Bíblia surgiu inicialmente na 
Grã-Bretanha, inserido no Livro de Orações da 
Igreja Anglicana. Criado em 1549 pelo Bispo 
Cranmer, tinha o objetivo de estimular o povo a 
interceder em favor da divulgação e leitura da 
Bíblia. Que nós possamos valorizar, estudar, 
obedecer e divulgar a Palavra de Deus! Terei 
prazer nos teus decretos; não me esquecerei da 
tua palavra (Sl 119.16).

Dia do Pastor e da Esposa do pastor

Celebramos nestes 12 e 17 de Dezembro o Dia 
da Esposa do Pastor e o Dia do Pastor, 
respectivamente. Por isso queremos louvar a 
Deus pelo Rev. Alceu e pela sua esposa Fátima, 
e pedimos ao Supremo Pastor que fortaleça 
mais e mais o seu casamento, que guarde a 
família de vocês de todo o mal e que os 
recompense pela dedicação de ambos, cada 
um naquilo a que foi chamado. Oramos para que 
Deus os abençoe grandemente!

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: 06 e 20 de dezembro. Prepare-se 
espiritualmente e dê o seu nome para um dos 
dias pelo Whatsapp IPFÓ.

02
02
11
11
14
20
22
25
26
26
28

Aniversários do Mês

Marcela Teixeira de Souza 
Solange (esposa do Rev. Gilberto, missionários na Romênia)

Bianca da Silva Morais 
Gustavo Barboza de Moraes 
Edvar Braga 
Wendel Bruno Rodrigues Marques 
Elisabeth de Araujo Santos Oliveira 
Raquel (filha do Rev. Gilberto, missionários Romênia)

Ana Livia Fontes 
Erasmo Costa Matos 
Ana Carolina Pita Moreira 

05
08
08
11
19
24
24
27
30

Namir e Bete
José Paulo e Eliana
Israel e Eunice 
Ricardo e Adriana 
Claudinei e Marli 
Osmar e Neide 
Oswaldo e Jaqueline 
João e Maria de Jesus 
André e Rosa 

Aniversários de Casamento

Pergunta 37: O que você quer dizer com a 
palavra “padeceu” no Credo?

Resposta: Que Cristo, em corpo e alma, durante 
toda a sua vida na terra, mas principalmente no 
final, suportou a ira de Deus contra os pecados 
de todo o gênero humano.1 Por este sofrimento, 
como o único sacrifício propiciatório2, ele salvou, 
da condenação eterna de Deus, nosso corpo e 
alma3 e conquistou para nós a graça de Deus, a 
justiça e a vida eterna.4

1Is 53.4,12; 1Tm 2.6; 1Pe 2.24; 1Pe 3.18.  2Is 
53.10; Rm 3.25; 1Co 5.7; Ef 5.2; Hb 9.28; 10.14; 
1Jo 2.2; 1Jo 4.10.  3Gl 3.13; Cl 1.13; Hb 9.12; 1Pe 
1.18,19.  4Jo 3.16; 6.51; 2Co 5.21; Hb 9.15; 
10.19.

P. 38: Por que diz que ele padeceu “sob Pôncio 
Pilatos”?

Resposta: Cristo, embora julgado inocente, foi 
condenado pelo juiz oficial,1 para que nos 
libertasse do severo juízo de Deus que devia cair 
sobre nós.2

1Mt 27.24; Lc 23.13-15; Jo 18.38; 19.4,11.  2Is 
53.4,5; 2Co 5.21; Gl 3.13.

Pergunta 39: Cristo “foi crucificado”. Isto tem 
mais sentido do que morrer de outra maneira?

Resposta: Tem sim, porque pela crucificação 
tenho certeza de que Ele tomou sobre si1 a 
maldição que pesava sobre mim. Pois a morte da 
cruz era maldita por Deus.2

1Gl 3.13. 2 Dt 21.23.

Dia do Senhor 15

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 estudado 
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 suces-
so imediato, tornando-se um dos mais impor-
tantes símbolos de fé das igrejas reformadas em 
todo o mundo. Baixe guias de estudo em:

http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/

LUTO: D. Edna (vizinha da igreja)


