
Segundo a legislação brasileira, adolescente é a pessoa com idade 
entre doze e dezoito anos. Neste sentido, é claro que sempre existiram 
adolescentes – toda criança passou por essa faixa etária antes de se 
tornar um jovem adulto. Mas na Antiguidade e durante a Idade Média, 
essa fase da vida não recebia uma atenção diferenciada.
Isso começou a mudar no final do século 19, quando o adiamento do 
início da vida profissional e do matrimônio, além da crescente influência 
do individualismo, fizeram surgir a tal adolescência. Aos poucos, o 
conceito foi ganhando a imagem que tem hoje: uma fase na qual o 
sujeito inicia uma aventura de busca pela própria identidade, geral-
mente rompendo com a autoridade familiar e aderindo a grupos e movi-
mentos (ideologias, música e moda, por exemplo). Até cunharam o 
apelido “aborrecentes”...
Se a adolescência ganhou tanta relevância, nada mais lógico do que 
esperarmos que exatamente nessa fase a decisão mais importante seja 
tomada. E, de fato, não existe melhor época na vida para resolver seguir 
ao Senhor Jesus Cristo, encontrar nele sua identidade, confiar a ele sua 
vida e pertencer ao seu povo!
Vemos isso na vida de Jeremias. Na primeira vez em que Deus falou 
com ele, Jeremias ainda era muito novo; o Senhor lhe disse que ele 
seria seu profeta, mas ele teve medo e respondeu: “Ah, Soberano 
Senhor! Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem” (Jr 1.6, NVI). 
Porém, o Senhor: a) ordenou que Jeremias obedecesse (v.7); b) garantiu 
que estaria sempre com Jeremias para livra-lo de todo mal (v.8); c) pôs 
a sua Palavra na boca de Jeremias (v.9).
O resultado é que Jeremias obedeceu à Palavra de Deus e serviu ao 
Senhor como profeta por cerca de quarenta anos, um dos mais longos 
ministérios da Bíblia! Isso nem sempre foi fácil. Por falar da Palavra de 
Deus, muitas vezes seus contemporâneos se afastaram dele e até se 
tornaram seus inimigos; mas o Senhor nunca o abandonou, e colocou 
irmãos de fé ao seu lado (38.4-13).
Como é maravilhoso vermos adolescentes que aceitam o desafio da fé 
e decidem servir ao Senhor Jesus desde cedo! Com sua energia, 
criatividade e alegria, podem dedicar uma vida inteira ao Reino de Deus! 
Nada de aborrecentes, mas sim adolessantos!
Por isso tudo, queremos parabenizar os adolescentes da IPFÓ neste 
dia 25 de julho, no qual a IPB comemora o DNA (Dia Nacional do 
Adolescente). Saibam que oramos para que suas vidas sejam usadas 
para a glória do nosso Deus – o Deus de cada um de vocês!
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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 verdadeira piedade consiste num puro e 
autêntico zelo que ama a Deus como a um 
verdadeiro Pai, e o reverencia como a um 
verdadeiro Senhor; que abraça sua justiça e 
tem mais horror de ofendê-lo que de morrer. 
Aqueles que possuem este zelo não tentam 
forjar para si um deus de acordo com seus 
desejos e segundo sua temeridade; pelo 
contrário, buscam o conhecimento do 
verdadeiro Deus em Deus mesmo, 
concebendo-o tal como se manifesta e se dá a 
conhecer a eles.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Estamos vivendo uma verdadeira revolução sexual, que tem mudado completamente 
a nossa sociedade. Mais grave é que o movimento LGBT tem questionado a doutrina 
cristã da sexualidade e casamento, e deixado muitos cristãos confusos. Neste livro, 
Kevin DeYoung apresenta com clareza o que a Palavra de Deus diz sobre o assunto da 
homossexualidade, examinando importantes passagens da Bíblia e respondendo às 
questões e objeções que têm sido levantadas por cristãos e não cristãos sobre este 
assunto.

Título: O que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade?
Autores: Kevin DeYoung
Editora: Fiel
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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); 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).

EMPREGO: Gustavo Machado; Pedro Henrique.

LUTO: Famílias do Rev. Marcos Borges (IP Vila 
Bonilha) e do Rev. Wellington Lucena (Cong. 
Presbiteriana do Alvarenga), ambos falecidos por 
Covid-19.

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 Julho 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 de Casamento

Dc. Júlio e Regiane

Pergunta 62: Mas por que nossas boas obras 
não nos podem justificar perante Deus, pelo 
menos em parte?

Resposta: Porque a justiça que pode subsistir 
perante o juízo de Deus deve ser absolutamente 
perfeita e completamente conforme a lei de 
Deus1. Entretanto, nesta vida, todas as nossas 
obras, até as melhores, são imperfeitas e 
manchadas por pecados.2

1Dt 27.26; Gl 3.10. 2Is 64.6.

Pergunta 63: Nossas boas obras, então, não 
têm mérito? Deus não promete recompensá-las, 
nesta vida e na futura?

Resposta: Essa recompensa não nos é dada por 
mérito, mas por graça1.
1Lc 17.10.

Pergunta 64: Mas essa doutrina não faz com 
que os homens se tornem descuidosos e 
ímpios?

Resposta: Não, pois é impossível que aqueles 
que estão implantados em Cristo, por verdadeira 
fé, deixem de produzir frutos de gratidão1.

1Mt 7.18; Jo 15.5.

Dia do Senhor 24

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 04 e 18 
de Julho. O objetivo é que nenhum irmão seja 
privado desse momento de fortalecimento 
espiritual, portanto não deixe de se inscrever e 
participar.

Dia dos Diáconos

A Igreja Presbiteriana do Brasil celebra o Dia do 
Diácono no dia 9 de julho, data da ordenação 
dos primeiros diáconos presbiterianos 
brasileiros em 1866. Por isso, queremos 
parabenizar os nossos diáconos, e louvar a Deus 
por seu ministério na IPFÓ. Oramos para que 
possam ser grandemente usados pelo Senhor 
para refletir sua misericórdia e compaixão. Deus 
os ajude a serem irrepreensíveis no exercício do 
diaconato (1Tm 3.10).

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). Com o projeto 
“Mãos Dadas”, nossa igreja está levando 
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 imitarmos 
nosso Senhor, fazendo o bem a todos, 
atendendo tanto as necessidades do corpo 
quanto as da alma. Para colaborar, entre em 
contato com Ana Carolina (11 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/


