
No início do século 17, Galileu Galilei (1564-1642) passou a defender 
que a Terra girava em torno do Sol. Na época, a Inquisição Católica 
condenou suas descobertas como uma heresia, condenando-o à prisão 
domiciliar. Apesar da Inquisição usar alguns textos bíblicos mal inter-
pretados contra o astrônomo italiano, o argumento principal era basea-
do no pensamento do filósofo grego Aristóteles, que defendia que tudo 
girava em torno da Terra.
Desde então, foi-se popularizando a ideia de que o Cristianismo é 
contrário à Ciência. Contudo, muita coisa mudou, e hoje em dia a possi-
bilidade de que descobertas científicas sejam submetidas à avaliação 
da igreja é tão impensável quanto alguém defender que nosso planeta 
seja o centro do Sistema Solar – ou que a Terra seja plana feito uma 
pizza!
De qualquer forma, o Protestantismo sempre teve uma atitude mais 
positiva em relação à pesquisa científica. Primeiramente, por causa do 
zelo reformado para com o texto bíblico – o sola scriptura significa que 
rejeitamos o acréscimo de autoridades e conceitos humanos à Palavra 
de Deus, bem como doutrinas que vão além do ensino da Escritura.
Em segundo lugar, a Teologia Reformada também entendeu que toda a 
natureza deveria ser compreendida e explorada pela inteligência e 
trabalho dos homens. Isso fazia parte do propósito de Deus para a 
criação e da bondade de Deus para com a humanidade (Gn 1.26-28; Sl 
104.14,15,23,24). Moisés teve de aprender administração de pessoal 
com seu sogro Jetro, que nem era do povo de Deus (Ex 18.9-12,17-22). 
Para construir o templo de Jerusalém, Salomão teve que contratar 
profissionais de Tiro, um povo pagão (1Re 5.1,6; 7.13,14).
Quer reconheçam isso ou não, os pesquisadores, cientistas e 
empresários que estão na corrida pelo desenvolvimento de vacinas, 
soros, exames, tratamentos e remédios contra o Covid-19 são instru-
mentos do Senhor Deus para abençoar a humanidade – bênçãos que 
alcançam crentes e incrédulos igualmente (Mt 5.45).
Deus é bom, e vemos sua bondade inclusive nos avanços que a ciência 
tem feito no combate a essa terrível pandemia. Que os corações dos 
fiéis se encham de gratidão ao Senhor!
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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

Deus não é como os homens a ponto de se 
cansar ou sentir-se exausto em conferir 
bondade. Portanto, que os crentes se exercitem 
em constante meditação sobre os favores que 
Deus confere, para que se animem e confirmem 
a esperança quanto ao futuro, e tenham sempre 
em sua mente este argumento: Deus não 
abandona a obra que suas próprias mãos 
começaram, como testifica o salmista (Sl 138.8); 
ora, nós somos a obra de suas mãos; portanto, 
ele completará o que já começou a fazer em 
nós. E quando digo que somos a obra de suas 
mãos, não me refiro à mera criação, mas à 
vocação pela qual fomos adotados como seus 
filhos.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Neste livro, o Pr. Jonas Madureira aborda de maneira acessível, mas profunda, o 
significado de “seguir a Cristo”, não como a adoção de algumas doutrinas ou a tomada 
de uma série de atitudes, mas como imitar o Senhor Jesus. Porém, longe de conceitos 
românticos, o autor trata o tema com o pé no chão, mostrando que, como o próprio 
Mestre deixou bem claro, sempre há um custo a se pagar para ser seu discípulo.

Título: O custo do discipulado
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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: Dc. Rubens (IP Vila Maria, Covid-19); 
Vivian (sobrinha da Maria Campos); Sr. Nilson 
(pai do Rev. Nilson); Érick (filho de Luciano e 
Viviam); D. Vivian; Tite; D. Dalva (mãe do Doris-
valdo); Priscila (filha da Marisa Basaglia); 
Priscila (esposa do Rev. Edson); Clélia (filha do 
Pb Reynaldo Fleckner).

LUTO: Família do Pb. Vanderlei, Família do Pb. 
Ademar; Família da Silvany; Família do Rev. 
Cláudio Marra; Família do André Taveira.

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 pelo canal do Youtube 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 também 
transmitidas ao vivo via link no Whatsapp. Por 
enquanto, as classes infantis e de adolescentes 
continuarão apenas on line.
• A reunião de oração dos sábados, às 8h, será 
presencial, com transmissão online via link no 
Whatsapp. Participe, a oração é fundamental 
para a vida cristã, e agora está sendo ainda mais 
necessária!
• Os Grupos Familiares manterão suas reuniões 
às quartas, quintas e sextas no formato que for 
mais conveniente a cada grupo, seja online ou 
presencial, desde que mantidos os cuidados de 
distanciamento e higienização.
• 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.
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Aniversários do Mês

Etelvina de Oliveira Assunção 
Luiz Carlos Machado 
Vivian Ceccopieri Gatti 
Herotildes Alves Costa dos Reis 
Maíza Alvina Nascimento Nagel 
Emerita Augusta da Silva 
Margarida Vieira da Silva 
Neide Machado Franco 
Celso Giorlano 
Eduarda Machado Benevides 
Josefa Leonardo dos Santos 
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Aniversários de Casamento

Ricardo e Aluana
César e Cristiane

Pergunta 59: Mas que proveito tem sua fé no 
Evangelho?

Resposta: O proveito é que sou justo perante 
Deus, em Cristo, e herdeiro da vida eterna.1

1 Hc 2.4; Jo 3.36; Rm 1.17.

Pergunta 60: Como você é justo perante Deus? 1

Resposta: Mesmo que minha consciência me 
acuse de ter pecado gravemente contra todos os 
mandamentos de Deus, e de não ter guardado 
nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo 
mal 2, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito 
meu, por pura graça 3, a perfeita satisfação, a 
justiça e a santidade de Cristo 4. Deus me trata 5

como se eu nunca tivesse cometido pecado 
algum ou jamais tivesse sido pecador; e, como 
se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a 
obediência que Cristo cumpriu por mim 6. Este 
benefício é meu somente se eu o aceitar por fé, 
de todo o coração 7.

1Rm 3.21-26; 5.1,2; Gl 2.16; Ef 2.8,9; Fp 3.9. 
2Rm 3.9; 7.23. 3 Dt 9.6; Ez 36.22; Rm 3.24; 
7.23-25; Ef 2.8; Tt 3.5. 41Jo 2.1,2. 5Rm 4.4-8; 
2Co 5.:19. 62Co 5.21. 7Jo 3.18; Rm 3.22.

Pergunta 61: Por que você diz que é justo 

Resposta: Eu o digo não porque sou agradável a 
Deus graças ao valor da minha fé, mas porque 
somente a satisfação por Cristo e a justiça e 
santidade dele me justificam perante Deus 1. 
Somente pela fé posso aceitar e possuir esta 
justificação 2

11Co 1.30; 2.2. 2 1Jo 5.10.

Dia do Senhor 22

Santa Ceia

Na Teologia Reformada, a Ceia é um meio de 
graça pelo qual o Senhor Jesus alimenta nossa 
comunhão com ele (Jo 6.55,56). Portanto, 
considerando a restrição no número de 
presentes nos cultos, neste mês celebraremos a 
Ceia do Senhor em dois domingos: dias 06 e 20 
de Junho. O objetivo é que nenhum irmão seja 
privado desse momento de fortalecimento espir-
itual, então não deixe de participar em um dos 
cultos.

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 necessitadas 
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 Ana 
Carolina (99798-9237).

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/


