Boa Leitura
A Escritura ensina que a saúde de uma igreja está intimamente ligada à sua liderança,
ao grau em que esta é exercida segundo os moldes bíblicos. Neste livro, Waters parte
dos fundamentos bíblicos da natureza da igreja, traduzindo para um público
contemporâneo o ensino bíblico de como pastores, presbíteros, diáconos e outros
líderes devem dirigir a igreja de Cristo.
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Frase para Refletir

Culto Solene 18h30

A Igreja não é edificada de outro modo, a não
ser pela pregação externa; e os santos não são
sustentados por outro vínculo entre si, a não
ser aprendendo e avançando com um só
sentimento. Foi principalmente para isto que a
lei determinava aos fiéis que afluíssem ao
templo, denominado “morada de Deus” e ao
mesmo tempo “lugar do nome de Deus” [...]
Por isso nada é mais importante para os fiéis do
que a manutenção do culto público, através do
qual Deus gradativamente eleva os seus santos
aos céus.
João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra
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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 à contaminação. Agende uma visita ou
atendimento pastoral pelo WhatsApp IPFÓ.

Assistência Diaconal

Verdade e Vida
Todos os Sábados
das 8h às 8h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

Visitem nossos sites!

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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HÁ TRABALHO CERTO PARA VOCÊ
PASTOR

Medicina? Direito? Engenharia? Jornalismo? Odontologia? Qual destas
profissões tem maior empregabilidade? Qual tem o vestibular mais fácil?
Alceu Lourenço
Para qual delas eu levo mais jeito? Estes são alguns dos questionamentos
de Souza Junior
que os jovens fazem quando precisam encarar a necessidade de fazer
uma escolha profissional.
Uma das ferramentas que podem ajudar a encontrar o melhor caminho são
os chamados testes vocacionais. Aplicados por psicólogos por meio de
questionários e entrevistas, esses testes podem auxiliar as pessoas a
SEMINARISTA
reconhecer suas qualidades, tendências, capacidades, traços de personGünther A. Zanchi Nagel alidade e preferências, a fim de encontrar uma profissão compatível com
elas.
Porém, quando se trata de trabalhar na obra de Deus, as coisas são diferentes.
Não são as nossas preferências e inclinações que definem a obra do
Reino, mas o chamado de Cristo mediante o Espírito Santo. Veja o exempPRESBÍTEROS
lo de Saulo: um fariseu legalista, intolerante e violento, chamado para ser
um pregador da graça (At 26.9-18).
Eliel Braga
A vocação de Saulo para o ministério aconteceu antes até de ele nascer
Ricardo da Silva Morais
(Gl 1.15), na verdade, antes dos tempos eternos (2Tm 1.9). Por conta
disso, não poderia mesmo depender das qualidades e capacidades que
Rogério de Araujo Silva
eventualmente pudesse ter ou obter. Contudo, como conciliar isso com o
Vanderlei Lopes Machado fato de que ele foi um pregador e evangelista extremamente qualificado e
capaz? A explicação é que o chamamento do Senhor inclui também a
habilitação ao serviço para o qual ele nos chama (2Co 3.5,6). Assim, Paulo
pode declarar: “A nossa suficiência vem de Deus!” – e simultaneamente
não abrir mão dos estudos a fim de se preparar cada vez melhor (2Tm
DIÁCONOS
4.13).
Porém, na vasta maioria dos casos, os crentes não recebem sua vocação
Azarias Braga
de maneira tão explícita e direta como aconteceu com Saulo de Tarso no
caminho para Damasco. Se bem que a Escritura é bem objetiva ao ordenar
Flávio Martins Lima
que sirvamos uns aos outros, sendo que o próprio Jesus nos deixou um
Júlio César Giovanelli
exemplo prático de que assim devemos fazer (Jo 13.14-17; Lc 22.26,27). E
também nos garante que Deus já nos concedeu os dons necessários para
Lucas Caetano Ferreira
servirmos nossos irmãos, promovendo o fortalecimento e a expansão da
igreja de Cristo (Rm 12.5-8; 1Pe 4.10,11).
Assim, o Espírito Santo nos chama para a obra de Deus regularmente por
meio do que chamamos de “testemunho interno”, isto é, atuando em
nosso coração para nos guiar naquilo que a Palavra já revelou (que Deus
deseja que sirvamos em sua obra) e nos capacitando a servir naquilo que
ele nos mandar (com os seus dons).
E você? Tem atendido o chamado de Cristo à sua obra? Você é um dos
seus fiéis trabalhadores?
Pr. Alceu Lourenço
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DOMINGOS

NOSSA PROGRAMAÇÃO
Grupos Familiares

Escola Bíblica: 10h
Culto: 18h30

Acesse o nosso site e veja o Grupo Familiar
mais próximo da sua residência.

Reunião de Oração
Todos os sábados às 8h

Motivos Específicos de Oração
SAÚDE: Claudionor (filho da D. Margarida); Ilda
(irmã do Pb. Ademar); Érick (filho de Luciano e
Viviam); Tite; D. Dalva (mãe do Dorisvaldo);
Priscila (filha da Marisa Basaglia); Priscila (esposa
do Rev. Edson); Clélia (filha do Pb Reynaldo
Fleckner).
EMPREGO: Gustavo Machado; Pedro H. Souza.
LUTO: Família da Ângela (conhecida da igreja,
morta em atropelamento).
Os pedidos de oração devem ser
comunicados pelo 11 98888-0565
(Whatsapp IPFÓ).

Motivos de Oração Geral
1) Pandemia de Covid-19: famílias afetadas,
pesquisas médicas, desempregados.
2) Gratidão pelos que recuperaram a saúde da
Covid-19 e pelo avanço na vacinação.
3) Atividades da igreja: retomada das atividades
presenciais e alcance das transmissões online.
4) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos
de risco.
5) Saúde e ministério dos Missionários.
6) Vida espiritual da igreja: desânimo e esfriamento espiritual durante a pandemia.

Aniversários do Mês
02
06
11
22
23

Felipe Queiróz Lima
Delma Queiróz Lima
Lucas de Souza Santiago
Ademar Barboza
Missionário Secu Jau (Senegal)

Aniversários de Casamento
02
08
18

Robson e Elenice
Celso e Leila Giorlano
Alceu e Fátima

Santa Ceia
Devido às restrições de presentes no culto,
celebraremos a Santa Ceia em dois domingos:
05 e 19 de Setembro. O objetivo é permitir que
todos os membros maiores participem da Mesa
do Senhor, então se prepare espiritualmente e se
inscreva para um dos dias pelo WhatsApp IPFÓ.

Eleição de Diáconos
O Conselho decidiu promover a eleição de
diáconos para compor a Junta Diaconal da
IPFÓ. Depois das etapas de intercessão e
indicação, temos:
• De 4 a 18 de Setembro – Orientação: os
irmãos indicados pela igreja participarão de um
curso sobre liderança cristã, diaconato bíblico e
oficialato na IPB, com o Pr. Alceu.
• 25 de Setembro – Exame: o Conselho
examinará os indicados, encaminhando os
nomes aprovados como candidatos à
Assembleia Geral Extraordinária.
• 03 de Outubro – Eleição: Assembleia Geral
Extraordinária para a eleição de até dois (02)
oficiais diáconos por voto secreto.
• 10 de Outubro – Ordenação e Instalação dos
irmãos eleitos pela AGE no culto vespertino.
O Edital de Convocação para a AGE contendo
mais detalhes está fixado no templo e publicado
nas redes sociais da IPFÓ.

Dia dos seminários e seminaristas
Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado,
excelente obra almeja (1Tm 3.1). Celebramos o
“Dia dos seminários e dos seminaristas” no dia 8
de setembro, data da criação do primeiro
seminário presbiteriano, em 1888. Hoje, a IPB
mantém oito seminários, espalhados em várias
regiões do Brasil, formando todos os anos
dezenas de Bacharéis de Teologia, prontos a
servir no pastorado das nossas igrejas. Oremos
pelos nossos seminários e seminaristas, e
particularmente pelo nosso seminarista Günther
Nagel, que junto com Maíza, têm colaborado
conosco no evangelho. Parabéns, e que Deus os
abençoe grandemente!

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 estão acontecendo com
no máximo 40 pessoas participantes. Mas
continuarão sendo transmitidos ao vivo pelo
canal do Youtube da IPFÓ. Para participar
presencialmente, dê o seu nome pelo Whatsapp
IPFÓ.
• Na EBD, todas as classes estão acontecendo
presencialmente a partir das 10h (sem
necessidade de inscrição). Para os que não
puderem vir, continuaremos transmitindo ao
vivo, informe-se sobre a plataforma online
utilizada na sua classe.
• A reunião de oração dos sábados, às 8h, será
presencial, com transmissão online pelo link:
meet.jit.si/ReuniaoDeOracao. Compartilhe seus
pedidos de oração e interceda pelos irmãos!
• 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.
• As diretorias de departamentos e sociedades
internas devem retomar suas programações
presenciais na igreja, guardando os cuidados de
distanciamento e higienização. Não se
esqueçam de informar as programações com
antecedência para publicação no Boletim e site
da igreja.
• As aulas de música também funcionarão tanto
presencialmente quanto online, conforme o
combinado com os alunos.

IPFO de Mãos Dadas
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 (At 10.38). Para colaborar,
entre em contato com Ana Carolina
(99798-9237).

Dia da Escola Dominical

A EBD se tornou um importante ministério,
ajudando na formação cristã de crianças e
adolescentes, no discipulado dos convertidos, e
no aprofundamento teológico de jovens e
adultos. Parabéns aos professores, alunos e
demais responsáveis pela nossa Escola
Dominical!

Catecismo de Heidelberg
O Catecismo de Heildelberg (1563) é um dos
mais importantes símbolos de fé das igrejas
reformadas em todo o mundo. Se você quiser
usá-lo para suas devocionais, para o culto
doméstico ou para ensinar seus filhos, pode
encontrar o Catecismo de Heidelberg completo
e com guias de estudo aqui:
http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/

Dia do Senhor 25
Pergunta 66: Que são sacramentos?
Resposta: São visíveis e santos sinais e selos. Deus
os instituiu para nos fazer compreender melhor e
para garantir a promessa do Evangelho, pelo uso
deles. Essa promessa é que Deus nos dá, de graça,
o perdão dos pecados e a vida eterna, por causa
do único sacrifício de Cristo na cruz.1
1

Gn 17.11; Lv 6.25; Dt 30.6; Is 6.6,7; 54.9; Ez
20.12; Rm 4.11; Hb 9.7,9,24.
Pergunta 67: Então, tanto a Palavra como os
sacramentos têm a finalidade de apontar nossa
fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como
o único fundamento de nossa salvação?1
Resposta: Sim, pois o Espírito Santo ensina no
Evangelho e confirma pelos sacramentos que toda
a nossa salvação está baseada no único sacrifício
de Cristo na cruz.1

A fazei discípulos de todas as nações...
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos 1Rm 6.3; Gl 3.27.
tenho ordenado (Mt 28.19-20). As igrejas
evangélicas de todo o Brasil comemoram o “Dia Pergunta 68: Quantos sacramentos Cristo
Nacional da Escola Dominical” no 3º domingo de instituiu na nova aliança?
setembro. A data foi escolhida em homenagem
ao aniversário de Robert Raikes (1735-1811), um Resposta: Dois: o santo batismo e a santa ceia.
dos mais importantes promotores da Escola
Dominical, na sua origem no Reino Unido.

