
Na antiguidade, muitos povos viam no ovo um símbolo da vida; 
semelhantemente, o coelho (ou a lebre) era relacionado à fertilidade. 
Contudo, não há consenso entre os historiadores a respeito de como 
surgiu a conhecida imagem do Coelho da Páscoa.
Uma possível explicação é o costume, já na Idade Média, de distribuir 
alguns alimentos favoritos após os jejuns praticados na Quaresma. 
Especialmente entre as crianças, esses alimentos incluíam ovos 
cozidos e guloseimas, e não demoraria até que começassem a guardar 
os doces em cascas de ovos decorados, que eram e escondidos para 
as crianças encontrarem. Daí, para o moderno ovo de chocolate, foi 
um pulo!
O resultado, evidentemente, eram crianças que gostavam muito da 
Páscoa, mas que permaneciam completamente ignorantes do 
significado espiritual da data. Isso é uma pena, pois geração após 
geração a Páscoa foi se tornando cada vez mais materialista e 
infantilizada.
Vemos seu materialismo no fato de que seu significado está atrelado 
ao cardápio “típico”, que normalmente inclui comidas bem caras 
(como o bacalhau e outros peixes), ou que encarecem somente por 
causa da festa (como os próprios ovos de chocolate). E percebemos 
sua infantilização no apelo do comércio nos ovos e na programação da 
televisão, por exemplo.
É necessário que as famílias cristãs, ajudadas pela igreja, enfatizem o 
significado e o valor espirituais da Páscoa cristã. Nossas crianças 
precisam saber que estamos celebrando morte e ressurreição do 
nosso bom Salvador em nosso lugar, por meio de quem obtivemos o 
perdão dos nossos pecados, e para quem agora vivemos (Cl 2.12-14; 
2Co 5.14,15).
É claro, as crianças podem se deliciar com o chocolate – assim como 
nós, adultos. Porém, é essencial que façamos isso como só os cristãos 
podem fazer: com gratidão ao Senhor e para a glória dele (1Co 
10.30,31). Coelhos não botam ovos. Mas o Filho de Deus morreu e 
ressuscitou.
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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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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

Frase para Refletir

Às vezes, até os hipócritas rendem louvor à 
justiça de Deus quando ele disciplina os outros; 
e não condenam sua severidade, enquanto eles 
mesmos forem poupados. Mas uma 
característica da verdadeira piedade é ser 
menos austera e rígida em relação às falhas de 
outros do que em relação às suas próprias.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

A partir das últimas palavras terrenas de Cristo, os autores sondam o significado dos 
acontecimentos do Calvário, no coração de Deus e para as vidas dos homens. Uma 
mensagem de um perfeito amor e sem fim que oferece gratuitamente vida eterna, uma 
gloriosa esperança comparada a preço de sangue.

Título: O coração da cruz
Autores: James Boyce e Philip Ryken
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: 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).

GRATIDÃO: Pelos irmãos que se recuperaram 
do Covid; tratamento da Marisa Basaglia e 
Célia; transplante da Sarah.

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: desânimo e esfria-
mento espiritual durante a pandemia 

AGENDA DA RETOMADA

Atendendo à decretação de “Fase Emergencial” 
em todo o estado de São Paulo devido à 
pandemia de Covid-19, em abril nossas 
atividades ocorrerão por meio das ferramentas 
digitais, 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 pelo 
canal do Youtube da IPFÓ.
• Na EBD, todas as classes continuarão 
apenas on line, a partir das 10h.
• A reunião de oração será igualmente on 
line aos sábados, das 8h às 9h, pela plataforma 
Jitsi. 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.
• Semelhantemente, as diretorias de 
departamentos e sociedades internas devem 
manter as atividades coletivas on line, no 
formato que cada liderança julgar mais 
conveniente.
• As aulas de música também estão 
funcionando on line aos sábados, conforme 
combinado com os alunos.

Culto das Sete Palavras

Na Sexta-feira em que se celebra a Paixão de 
Cristo (02/04), transmitiremos o nosso Culto 
das Sete Palavras às 11h pelo canal do 
Youtube. Neste ano teremos a participação de 
alguns dos pastores que já trabalharam em 
nossa comunidade: Rev. Paulo Arantes (IP Jd. 
Medina), Rev. Ismael Rachid Jr. (IP Jd. 
Califórnia), Rev. Niobey Ayer (IP Bethesda), Rev. 
Danilo Scarpelli (IP Cristo Mi Pastor), Rev. 
Ademir Aguiar (IP Butantã), Rev. Nilson Ribeiro 
Jr. (IP Pinheiros) e Sem. Günther Nigel (IP 
Freguesia do Ó). Que o Senhor recompense 
cada um de seus servos com bênçãos sem 
medida.
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Aniversários do Mês

Samara (filha Rev. Daniel Camargo, missionário)

Adriana Maria da Silva Morais 
Rosilda Pereira Blecha 
João da Silva Campos 
Beatriz Cheschini Giovanelli 
Vanderlei Lopes Machado 
Caique Apolinário Gonsalves 
Júlia de Souza Santiago 
Maria Lucivania Dantas dos Santos Silva 
Ireny Braga 
Silvany Rodrigues Evangelista 
Cláudia Thieme Vilela Shitsuka 
Jonatas (filho Rev. Gilberto Coelho, missionário)

Rosa Terra Ciaccio 
Claudia Regina Capriolio Benevides 
Elsa Camala (esposa do Missionário Secu Jaú)

08
17
24

Aniversários de Casamento

Rogério e Vânia
Rev Ademir e Márcia
Caitano e Maria Eunice

Pergunta 54: Por que o Credo acrescenta:
“e está sentado à direita de Deus”?

Resposta: Creio que o Filho de Deus1 reúne, 
protege e conserva2, dentre todo o gênero 
humano3, sua comunidade4 eleita para a vida 
eterna5. Isto ele fez por seu Espírito e sua 
Palavra6, na unidade da verdadeira fé7, desde o 
princípio do mundo até o fim8. Creio que sou 
membro vivo9 dessa igreja, agora e para 
sempre10.

1 Jo 10.11; Ef 4.11-13; 5.25,26. 2 Sl 129.4,5; Mt 
16.18; Jo 10.16,28. 3 Gn 26.4; Is 49.6; Rm 
10.12,13; Ap 5.9. 4 Sl 111.1; At 20.28; Hb 
12.22,23. 5 Rm 8.29,30; Ef 1.10-14; 1Pe 2.9. 6 Is 
59.21; Rm 1.16; 10.14-17; Ef 5.26. 7 Jo 17.21; At 
2.42; Ef 4.3-6; 1Tm 3.15. 8 Is 59.21; 1Co 11.26. 
9 Rm 8.10; 1Jo 3.14,19-21. 10 Sl 23.6; Jo 10.28; 
Rm 8.35-39; 1Co 1.8,9; 1Pe 1.5; 1Jo 2.19.

Pergunta 55: Como você entende as palavras: 
“a comunhão dos santos”?

Resposta: Primeiro: entendo que todos os 
crentes, juntos e cada um por si, têm, como 
membros, comunhão com Cristo, o Senhor, e 
todos os seus ricos dons1. Segundo: que todos 
devem sentir-se obrigados a usar seus dons com 
vontade e alegria para o bem dos outros mem-
bros2.

1 Rm 8.32; 1Co 6.17; 12.12,13; 1Jo 1.3. 2 1Co 
12.21; 13.1-7; Fp 2.2-5.

Pergunta 56: O que você crê sobre “a remissão 
dos pecados”?

Resposta: Resposta: Creio que Deus, por causa 
da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se 
de meus pecados1 e de minha natureza pecami-
nosa2, que devo combater durante toda a minha 
vida. Mas ele me dá a justiça de Cristo3, pela 
graça, e assim nunca mais serei condenado por 
Deus4.

1 Sl 103.3,10,12; Jr 31.34; Mq 7.19; 2Co 5.19. 2

Rm 7.23-25. 3 2Co 5.21; 1Jo 1.7; 2.1,2. 4 Jo 3.18; 
5.24.
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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 estuda-
do semanalmente ao longo de um ano. Escrito 
em 1563 por Zacarias Ursinus e Caspar Olevi-
anus, teve sucesso imediato, tornando-se um 
dos mais importantes símbolos de fé das igrejas 
reformadas em todo o mundo. Baixe guias de 
estudo em:

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

LUTO: Família Dc. Lucas (falecimento de sua mãe).


