
O primeiro culto protestante no continente americano ocorreu no 
Brasil, numa colônia que a França havia estabelecido na Baía da Gua-
nabara em 1555. Preocupado com a baixa moralidade dos seus 
comandados, o Comandante Villegagnon escreveu ao reformador 
João Calvino solicitando o envio de colonos. Em resposta, um grupo 
de catorze protestantes desembarcou em Guanabara no dia 10 de 
março de 1557.

Dizendo-se também protestante, Villegagnon deu as boas-vindas ao 
grupo, participando o culto de ação de graças que os dois pastores 
reformados conduziram no mesmo dia de sua chegada. No domingo, 
21 de março, houve a primeira celebração da Santa Ceia no Novo 
Mundo, e o Comandante se fez presente.

Mas logo surgiram desavenças teológicas entre os calvinistas e o 
comandante da colônia. No final de outubro, ele os expulsou da 
colônia, e logo eles estavam voltando para seu país. Contudo, alguns 
problemas para embarcar fizeram com que alguns deles decidissem 
voltar à terra firme. Acusados pelo comandante de serem espiões, eles 
foram presos, interrogados quanto à sua fé e acusados de heresia. Três 
deles seriam executados pelo comandante francês na sexta-feira 9 de 
fevereiro de 1558; e outro, após fugir até Salvador, seria executado 
pelos portugueses em abril de 1567.

Como podemos ver, a data de 10 de março de 1557 realmente merece 
ser celebrada pelos protestantes brasileiros.

Porém, sua importância não está somente em marcar o primeiro culto 
reformado em terras brasileiras ou americanas. Esta data também nos 
lembra de que a verdadeira fé cristã sempre encontrará obstáculos 
formidáveis (os perigos da travessia do Atlântico, a traição de um 
comandante, uma pandemia mundial, etc.); e nos lembra de que a 
verdadeira fé sempre encontrará seu triunfo diante do trono da graça 
de Deus, em adoração ao Senhor Jesus.

Que nós, protestantes reformados da Freguesia do Ó, possamos 
honrar essas testemunhas do passado, que pela fé enfrentaram os 
perigos de cruzar o Atlântico para cultuarem ao Senhor em terras 
selvagens – e também corramos, com perseverança, a carreira que nos 
está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, 
Jesus (Hb 12.1-2).
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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

Ao falarem sobre a fragilidade humana, as 
Escrituras incluem tudo que está 
necessariamente conectada a ela. E, de fato, se 
a nossa vida se desvanece num instante, o que 
existe de estável em nós? Aprendamos que não 
podemos estimar devidamente a bondade 
divina, a menos que levemos em conta o que 
somos e a nossa condição, visto que só 
podemos atribuir a Deus o que lhe é devido ao 
reconhecermos que a sua bondade é concedida 
às criaturas sem qualquer merecimento.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

O maior desafio que a Bíblia nos apresenta é que devemos ser semelhantes a Cristo. 
Mas para que nosso estilo de vida possa refletir a santidade do Mestre, ele mesmo nos 
enviou seu Espírito Santo. Esse livro toma as qualidades do Fruto do Espírito, exposto 
pelo apóstolo Paulo em sua Epístola aos Gálatas, para nos ajudar a reorientar nossas 
vidas tendo Jesus como modelo.

Título: Aprendendo a viver como Jesus
Autores: Christopher J. H. Wright
Editora: Mundo Cristão
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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: Érick (filho de Luciano e Viviam); D. 
Vivian; Tite; Edmar (irmão da Silvany); 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 voltam a 
acontecer presencialmente, com no máximo 30 
pessoas presentes, e sendo transmitidos ao vivo 
a partir das 18h30 pelas redes sociais da IPFÓ. 
Para participar, 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.
• A reunião de oração continua 
presencial 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 também 
manterão suas atividades on line, 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 presencialmente aos sábados, um 
aluno por vez para manter o distanciamento.
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Aniversários do Mês

Regiane Cheschini Giovanelli 
Thaís Abrahão Barboza 
Pedro Henrique Lourenço de Souza 
Aline Cardoso Braga 
Ariadne Marcos de Moraes Antraco 
Giancarlo Zanella Lombardi 
Oswaldo Oliveira Silva
César Alberto Soares Santiago 
Henrique Braga 
Ricardo Luís de Oliveira Cheschini 
Pedro dos Santos Vieira 
Fátima dos Santos Souza

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.

Novos Membros

Pergunta 50: Por que o Credo acrescenta:
“e está sentado à direita de Deus”?
Resposta: Porque Cristo subiu ao céu para mani-
festar-se, lá mesmo, como o Cabeça de sua 
igreja cristã 1 e para governar tudo em nome de 
seu Pai 2.
1 Ef 1.20-23; Cl 1.18.  2 Mt 28.18; Jo 5.22.

Pergunta 51: Que importância tem, para nós, 
essa glória de Cristo, nosso Cabeça?
Resposta: Primeiro: por seu Espírito Santo, Ele 
derrama sobre nós, seus membros, os dons 
celestiais 1. Segundo: Ele nos defende e protege, 
por seu poder, contra todos os inimigos 2.
1 At 2.33; Ef 4.8,10-12. 2 Sl 2.9; Sl 110.1,2; Jo 
10.28; Ef 4.8; Ap 12.5.

Pergunta 52: Que consolo traz a você a volta de 
Cristo “para julgar os vivos e os mortos”?
Resposta: Que, em toda miséria e perseguição, 
espero, de cabeça erguida, o Juiz que vem do 
céu, a saber: o Cristo que antes se apresentou 
em meu lugar ao tribunal de Deus e tirou de mim 
toda a maldição 1. Ele lançará, na condenação 
eterna, todos os seus e meus inimigos 2, mas Ele 
me levará para si mesmo, com todos os eleitos 
na alegria e glória celestiais 3.

1 Lc 21.28; Rm 8.23,24; Fp 3.20; 1Ts 4.16; Tt 
2.13. 2 Mt 25.41-43; 2Ts 1.6,8,9. 3 Mt 25.34-36; 
2Ts 1.7,10.
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Pergunta 53: : O que você crê sobre o Espírito 
Santo?
Resposta: Primeiro: creio que ele é verdadeiro e 
eterno Deus com o Pai e o Filho 1. Segundo: que 
ele foi dado também a mim 2. Por uma verdadeira 
fé, ele me torna participante de Cristo e de todos 
os seus benefícios 3. ele me fortalece 4 e fica 
comigo para sempre 5.

1 Gn 1.2; At 5.3,4; 1Co 2.10; 3.16; 6.19. 2 Mt 
28.19; 2Co 1.21,22 Gl 3.14; 4.6; Ef 1.13. 3 Jo 
16.14; 1Co 2.12; 1Pe 1.2. 4 Jo 15.26; At 9.31. 5 Jo 
14.16,17; 1Pe 4.14.
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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/

LUTO: Pb. Ademar (falecimento de sua irmã Inez).


