
O Carnaval talvez seja, ao lado do futebol, a instituição mais brasileira 
de todas. Somando suas diversas manifestações – desfiles das 
escolas de samba, trios elétricos, blocos, bailes, etc. – dezenas de 
milhões de brasileiros e turistas pulam, dançam, bebem e se alegram. 
Sem contar os outros milhões de brasileiros que são bombardeados 
durante a semana toda com imagens, músicas, reportagens e 
programas de televisão, cujo único tema é “a maior festa popular do 
planeta”.

Neste ano, os governos decidiram cancelar as festividades públicas e 
a proibir as festividades particulares, forçados pela necessidade de 
distanciamento social devido à pandemia de Covid-19, que já atingiu 
milhões de pessoas. Ainda assim, veremos pessoas lamentando não 
poderem festejar, e certamente ouviremos falar de carnavais 
clandestinos. Muitos invejarão os participantes do Big Brother Brasil 
que, isolados do mundo, poderão festejar à vontade.

Por que o brasileiro, e os seres humanos em geral, gostam tanto de 
festejos barulhentos, de celebração desregrada, de alegria que parece 
servir para esquecer a dura realidade?

O profeta Isaías via em seus contemporâneos uma ânsia semelhante. 
Apesar da nação estar atravessando uma grave crise, o slogan deles 
parecia ser: “Comamos e bebamos, que amanhã morreremos” (Is 
22.13). Numa época em que não havia tantas substâncias para 
entorpecer a mente e o espírito como temos hoje em dia, eles 
convidavam uns aos outros para dançar e se embriagar com bebidas 
alcoólicas de manhã até a alta madrugada (Is 5.11,12,22; 28.7; 56.12). 
Parece familiar?

Mas, além de descrever o comportamento deles, Isaías também 
descreve as motivações dos seus corações. Eles queriam encher seus 
corações de alegria e esperança num amanhã melhor (Is 56.12), mas 
se recusavam a buscar essa alegria e esperança no Senhor (Is 5.12). O 
diagnóstico do profeta se encaixa perfeitamente em nossos tempos.

Esse ano não terá carnaval, e muita gente ficará sem saber onde achar 
alegria, alívio, consolo, esperança ou motivo para viver. Mas aqueles 
que confiam em Jesus encontram nele a fonte inesgotável de tudo 
isso! Alegre-se em Cristo – e conte essa boa notícia a todos os que 
estão tristes e sem alegria de viver. Ele é a nossa festa (Jo 7.37)!
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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

A razão por que o mal é tão prevalecente no 
mundo é que os homens se engolfam em sua 
própria impureza, inclinando-se a cederem mais 
à sua própria inclinação do que à instrução 
celestial. Alguns, sábios em seu próprio 
conceito, se lançam nas armadilhas de Satanás; 
outros, cedendo à sua apatia e debilidade, 
vivem de modo ímpio e perverso. A única 
proteção segura é regularmos a nós mesmos 
em conformidade com a Palavra de Deus.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Numa época marcada por tanta imoralidade, violência e injustiça, precisamos nos 
voltar para a Palavra de Deus para ter uma correta compreensão do mundo e da vida. 
Nesse livro, John Piper demonstra como, nas maiores tragédias e maldades, podemos 
perceber a mão soberana de Deus conduzindo todas as coisas para a sua própria 
glória e para o bem de seu povo. Um livro para fortalecer o coração e revigorar a fé em 
tempos maus.

Título: Pecados Espetaculares
Autores: John Piper
Editora: Cultura Cristã

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: Ivonildo; Érick (filho de Luciano e 
Viviam); D. Vivian; Tite; Edmar (irmão da Silva-
ny); D. Dalva (mãe do Dorisvaldo); Priscila (filha 
da Marisa, do artesanato); Priscila (esposa do 
Rev. Edson); Clélia e Sarah (filha e neta do Pb 
Reynaldo Fleckner).

Os pedidos de oração devem ser
comunicados 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) 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, em fevereiro nossas 
atividades presenciais ocorrerão com diversos 
cuidados especiais, conforme a orientação das 
autoridades e especialistas da saúde.

• Os cultos vespertinos terão apenas o pessoal 
responsável presente, sendo transmitidos ao 
vivo a partir das 18h30 pelas redes sociais da 
IPFÓ.
• Na EBD, todas as classes continuarão apenas 
online, a partir das 10h.
• Os Grupos Familiares também manterão suas 
atividades online, no formato que for mais 
conveniente a cada grupo.
• Se desejarem, as diretorias de departamentos 
e sociedades internas podem retomar suas 
programações presenciais na igreja, pois 
envolvem um grupo menor de irmãos. Porém, 
guardando os cuidados de distanciamento e 
higienização.
• As aulas de música também estão 
funcionando online.
• As reuniões de oração acontecerão 
presencialmente todos os sábados, das 8h às 
9h, respeitando as medidas recomendadas. 
Participe, a oração é fundamental para a vida 
cristã!

Estamos abrindo inscrições para a Classe 
Novos Membros, onde abordamos os temas 
principais da fé cristã e reformada. Essa classe é 
direcionada àqueles que querem se tornar 
membros de nossa igreja – sejam nossos 
adolescentes (já batizados na infância), 
evangélicos que estejam frequentando a IPFÓ, 
ou não-evangélicos que desejem receber o 
batismo. Procure o Pr. Alceu para mais 
informações, ou mande uma mensagem pelo 
Whatsapp IPFÓ.
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Aniversários do Mês

Erick César Matos de Padua 
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 Araujo Oliveira 
Gabriel Lourenço de Souza 
Cristiane Miranda de Souza Santiago 
Gabriela Dantas de Araujo 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 Padua Lima Rodrigues 
Marisa de Petta Basaglia 
Norberto Blecha 
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Dia do Homem Presbiteriano e Dia 
da Mulher Presbiteriana

A IPB celebra no 1º e no 2º domingos de 
fevereiro os dias do homem e da mulher 
presbiterianos, respectivamente. Louvamos a 
Deus por todos os servos e servas do Senhor, e 
oramos para que permaneçam fiéis aos dons e 
ministérios que Cristo lhes conferiu para edificar 
suas famílias e nossa igreja (1Co 4.2).

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

Aniversários de Casamento

Novos Membros

O PRUN estará reunido ordinariamente nos dias 
4 a 6 de Fevereiro na IP Unida, para eleição da 
sua Diretoria 2021 e supervisão das atividades 
das igrejas da nossa região. Oremos para que o 
Espírito de Deus dirija cada ato dessa reunião.

Presbitério Unido

Pergunta 45: Que importância tem, para nós, a 
ressurreição de Cristo?
Resposta: Primeiro: pela ressurreição, ele 
venceu a morte, para que nós pudéssemos 
participar da justiça que ele conquistou por sua 
morte1. Segundo: nos também, por seu poder, 
somos ressuscitados para a nova vida2. Terceiro: 
a ressurreição de Cristo é uma garantia de nossa 
ressurreição em glória3.

Resposta: Que Cristo, à vista de seus discípulos, 
foi elevado da terra ao céu1 e lá esta para nosso 
bem2, até que volte para julgar os vivos e os 
mortos3.

Resposta: Cristo é verdadeiro homem e verda-
deiro Deus. Segundo sua natureza humana não 
está agora na terra2, mas segundo sua divindade, 
majestade, graça e Espirito jamais se afasta de 
nós3.

Resposta: De maneira nenhuma; a natureza 
divina de Cristo não pode ser limitada e está 
presente em todo lugar1. Por isso, podemos 
concluir que a natureza divina dele está na sua 
natureza humana e permanece pessoalmente 
unida a ela, embora também esteja fora dela2.

Resposta: Primeiro: ele é, no céu, nosso Advo-
gado junto a seu Pai1. Segundo: em Cristo temos 
nossa carne no céu, como garantia segura de 
que ele, como nosso Cabeça, também nos levará 
para si, como seus membros2. Terceiro: ele nos 
envia seu Espírito, como garantia3, pelo poder do 
Espírito buscamos as coisas que são do alto, 
onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não 
as coisas que são da terra4.

1Rm 4.25; 1Co 15.16-18; 1Pe 1.3. 2Rm 6.4; Cl 
3.1-3; Ef 2.4-6; 3Rm 8.11; 1Co 15.20-22.

1Mt 16.19; Lc 24.51; At 1.9. 2Rm 8.34; Ef 4.10; Cl 
3.1; Hb 4.14; 7.24,25; 9.24. 3Mt 24.30; At 1.11.

1Mt 28.20. 2Mt 26.11; Jo 16.28; Jo 17.11; At 3.21; 
Hb 8.4. 3Mt 28.20; Jo 14.16-18; Jo 16.13; Ef 4.8.

1Is 66.1; Jr 23.23,24; At 7.49; At 17.27,28. 2Mt 
28.6; Jo 3.13; 11.15; Cl 2.8.

1Rm 8.34; 1Jo 2.1. 2Jo 14.2,3; 17.24; Ef 2.6. 3Jo 
14.16; 16.7; At 2.33; 2Co 1.22; 5.5. 4Fp 3.20; Cl 3.1.
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Pergunta 46: O que você quer dizer com as 
palavras: “subiu ao céu”?

Pergunta 47: Cristo, então, não está conosco até 
o fim do mundo, como nos prometeu1?

Pergunta 48: Mas se a natureza humana não 
está em todo lugar onde a natureza divina está, 
as duas naturezas de Cristo não são separadas 
uma da outra?

Pergunta 49: Que importância tem, para nós, a 
ascensão de Cristo?
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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/


