
Em nossa sociedade a família está cada vez mais desvalorizada. É vista 
nas mídias, artes e academia como um artefato do passado, que 
precisa urgentemente ser substituída ou, no mínimo, remodelada para 
os novos tempos e novos valores.
A família está no coração da lei divina, protegida por dois dos Dez 
Mandamentos que Deus entregou a Moisés para abençoar seu povo (Êx 
20.12,14). O Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou claramente que a 
família é uma criação do próprio Deus, que desde o início fez homem e 
mulher com o objetivo de se unirem num laço de fidelidade, afeto e 
cooperação mútua, gerando e educando as gerações nos caminhos do 
Senhor (Mt 19.4-6). 
Como cristãos, reconhecemos essa verdade: a família é criação de 
Deus, e é sua Palavra que determina o valor da família, bem como seu 
funcionamento.
Contudo, na maioria das vezes, nossos lares não estão à altura do 
projeto do Criador. Assim como foi nas casas dos servos de Deus do 
passado, como Abraão, Isaque e Jacó, Por causa do nosso pecado e 
do pecado dos nossos familiares, precisamos reconhecer que nossas 
famílias podem ser cheias de complicações. E reconhecer também que 
nem sempre nós sabemos ou conseguimos resolver todas elas. Será 
que isso significa que devemos abrir mão dos princípios da Palavra de 
Deus para a família?
De maneira nenhuma! Significa apenas que, quando olhamos para 
nossos lares, somos confrontados com a nossa necessidade da 
maravilhosa graça do nosso Deus! As complicações na família carecem 
das soluções da graça. E, pela fé, temos a convicção e a esperança de 
que essa graça será mais que suficiente para cada falha, erro, limitação 
ou mal que surja em nossa casa (1Tm 1.14; Rm 5.20).
Assim, neste mês de Maio, em que celebramos o Mês da Família, nosso 
desejo, orações, e expectativa é que o Criador, que nos deu a família, 
estenda sua mão sustentadora sobre nossos lares e edifique famílias 
que honrem e glorifiquem seu nome, e sejam fonte de alegria e 
contentamento para os nossos corações.
Que o Senhor seja o edificador de nossa casa, e nossa luta pelas 
nossas famílias jamais será em vão (Sl 127.1).
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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

Quão doce é para as almas piedosas o serem 
asseguradas – não apenas por palavra, mas 
também por vista – de que o Pai celeste tanto 
cuidado tem por sua posteridade? Ora, aqui se 
vê como Deus assume para conosco o papel de 
um pai de família mui providente, o qual de fato 
não cessa de cuidar de nós nem mesmo após 
nossa morte; pelo contrário, ele continua 
velando e provendo recursos para nossos filhos.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

A partir da exposição da doutrina cristã sobre a família, conforme ensinada pelo 
Apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, o Rev. Augustus, com o auxílio de sua 
esposa Minka, traz os princípios bíblicos para a vida familiar de forma clara e prática, 
para orientar o lar cristão. 

Título: A Bíblia e a sua família
Autores: Augustus Nicodemus Lopes e Minka Lopes
Editora: Cultura Cristã
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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 
Basaglia); Priscila (esposa do Rev. Edson); 
Clélia (filha do Pb Reynaldo Fleckner).

GRATIDÃO: Pelos irmãos que se recuperaram 
do Covid.

LUTO: Família Thamiris (falecimento de sua 
tia); Família Braga (falecimento do primo 
Heber). Família do Luciano (falecimento de sua 
avó Luzia e de sua tia Sônia)

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

1) Pandemia de Covid-19: famílias afetadas, 
pesquisas médicas, desempregados.
2) Gratidão pelos que recuperaram a saúde da 
Covid-19
3) Atividades da igreja: retomada das atividades 
presenciais e alcance das transmissões on line 
4) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos 
de risco
5) Saúde e ministério dos Missionários
6) Vida espiritual da igreja: desânimo e esfria-
mento espiritual durante a pandemia 

AGENDA DA RETOMADA

Atendendo às medidas preventivas de 
distanciamento social e higiene devido à 
pandemia de Covid-19, em Maio 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 20 pessoas 
participantes além dos envolvidos na condução 
e transmissão. Mas continuarão 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 ocorrerão 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, a partir das 8h. Participe, a oração 
é fundamental para a vida cristã, e agora está 
sendo ainda mais necessária!
• Os Grupos Familiares 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 funcionarão tanto 
presencialmente quanto on line, conforme o 
combinado com os alunos.

03
03
04
05
10
10
10
11
12
16
23
23
25
26

Aniversários do Mês

André Taveira de Oliveira 
Andressa Breschigliari C. de Oliveira 
Rogério de Araujo Silva 
José Roberto Basaglia 
Luana Lucio de Jesus 
Elizabeth Pereira dos Santos 
Leonardo Jau (filho do Miss. Seco Jau)
André Roberto Antraco 
Giselle Cortez Machado 
Amanda Bonizzia Bertini 
Fábio Antonio dos Santos 
Fernanda Sampaio Luz 
Ewerton Caetano da Silva 
Ricardo da Silva Morais 

01
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15
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29

Aniversários de Casamento

Fábio e Ana Carolina 
Wagner e Celeni 
Sandro e Claudia 
Eliel e Maria do Carmo 
Ademar e Maria das Graças 
Wilson e Nadir 

Pergunta 57: Que consolo traz a você “a ressur-
reição da carne”?

Resposta: Meu consolo é que depois desta vida 
minha alma será imediatamente elevada para 
Cristo, seu Cabeça.1 E que também esta minha 
carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será 
unida novamente à minha alma e se tornará 
semelhante ao corpo glorioso de Cristo.2

1 Lc 16.22; 20.37,38; 23.43; Fp 1.21,23; Ap 
14.13. 2 Jó 19.25-27; 1Co 15.53,54; Fp 3.21; 1Jo 
3.2.

Pergunta 58: Que consolo traz a você o artigo 
sobre a vida eterna?

Resposta: Meu consolo é que depois desta vida 
minha alma será imediatamente elevada para 
Cristo, seu Cabeça.1 E que também esta minha 
carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será 
unida novamente à minha alma e se tornará 
semelhante ao corpo glorioso de Cristo.2

1 Jo 17 3; 2Co 5:2,3. 2 Jo 17:24; 1Co 2:9.
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Mês da Família

Durante o mês de Maio, buscaremos a direção 
da Palavra para nossas famílias por meio das 
exposições no livro dos salmos com o tema “Eu 
e minha casa Louvaremos ao Senhor”. Também 
nos grupos familiares os estudos serão voltados 
para a vida familiar, com a série “Complicações 
na Família, Soluções da Graça”. Por fim, 
intercederemos especialmente pelas famílias da 
igreja em todas as nossas reuniões de oração. 
Nosso propósito é que nossas famílias sejam 
edificadas pelo Senhor e sua Palavra!

IPFO de Mãos Dadas

Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito 
Santo e com poder, o qual andou por toda 
parte, fazendo o bem... (At 10.38). Tendo em 
vista a crise causada pela pandemia, o projeto 
“Mãos Dadas” leva amparo a famílias necessit-
adas através de alimentos, medicamentos, 
roupas, auxílio financeiro, consolo e, é claro, a 
oração e o evangelho de Jesus. Nossa intenção 
é sermos uma expressão do amor de Deus, 
atendendo tanto as necessidades do corpo, 
quanto as da alma. Para colaborar, entre em 
contato com Dc. Breno (99327-8767) ou Ana 
Carolina (99798-9237).

Dia das Mães

Como no ano passado, celebraremos o Dia das 
Mães sem as costumeiras confraternizações na 
igreja. Por outro lado, a pandemia veio enfatizar 
o valor daquela que é a maior responsável pelo 
aconchego do lar! Assim, nesse dia 9 de Maio, 
louvamos a Deus pela vida de todas as mamães 
da nossa igreja, rogando ao Pai celestial que 
abençoe grandemente a cada uma! Que o 
SENHOR levante o rosto dele sobre vocês, e 
lhes dê sua paz (Nm 6.26).

Dia do Jovem Presbiteriano

No 3º domingo de Maio celebramos o Dia do 
Jovem Presbiteriano. A data se refere à organi-
zação da primeira sociedade interna que 
organizou o trabalho dos jovens na IPB, há 82 
anos. Como família da fé, mais do que relem-
brar o passado, o desejo de nossa igreja é que 
a Palavra de Deus ilumine cada passo de vocês, 
para que seu caminho seja sempre puro (Sl 
119.9). Parabéns aos nossos jovens! 

Catecismo de Heidelberg

Escrito em 1563 por Zacarias Ursinus e Caspar 
Olevianus, o Catecismo de Heildelberg é um 
manual de instrução doutrinária no formato de 
perguntas e respostas, agrupadas em 52 “Dias 
do Senhor”, para ser estudado semanalmente 
ao longo de um ano. As perguntas de 22 a 58 
tratam do chamado “Credo Apostólico” como 
expressão da fé cristã. Baixe guias de estudo 
em:

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


