
No Brasil, muitas ações têm sido feitas no sentido de amenizar a injustiça 
racial acumulada num passado de mais de três séculos de escravização 
de negros, somada ao presente onde nossa enorme desigualdade social 
continua atingindo majoritariamente os seus descendentes.
Uma delas é a tentativa de valorizar o “Dia da Consciência Negra” (20/11) 
em detrimento do “Dia da Abolição da Escravatura” (13/05). A razão é que, 
enquanto a data tradicional girava em torno da assinatura da Lei Áurea 
pela Princesa Isabel, a nova data rememora a morte de Zumbi, líder negro 
do Quilombo dos Palmares, dando mais protagonismo à luta dos negros 
pela liberdade.
É difícil dizer até que ponto uma data comemorativa (ou a mudança dela) é 
eficaz em combater um problema tão grave e recorrente como o racismo. 
Quase todos os dias vemos notícias, do Brasil e do mundo, de pessoas 
sendo maltratadas, ofendidas, discriminadas e até mortas por conta da cor 
de sua pele ou etnia. E, conforme o racismo se torna cada vez mais 
intolerável, as reações têm sido cada vez mais cheias de ressentimento e 
violência.
Somente quando nos voltamos para a Palavra de Deus encontraremos os 
princípios que podem transformar essa realidade:
   • O Criador fez todos os seres humanos iguais, com a mesma dignidade 
de serem portadores da sua imagem (Gn 1.27,28; At 17.26);
   • O Senhor abomina o pecado, particularmente quando se manifesta em 
desprezo, ódio, injustiça e violência contra o próximo (Gn 4.8-11; 6.13; Ec 
4.1; Jr 22.3; Tg 2.8,9);
   • Jesus e seus apóstolos nos ordenaram a amar, respeitar e ajudar todos 
os seres humanos, sem distinção (Mt 5.43-47; Lc 10.29-37; Rm 12.17-21; 
Gl 5.14);
    • O propósito de Deus é que a diversidade humana glorifique a ele como 
Criador e Redentor da humanidade (Sl 104.24; Ap 5.9,10).
Por isso, o ministério da reconciliação foi dado à igreja de Cristo (2Co 
5.18): nós devemos anunciar o Reino de Deus com a única esperança de 
justiça, amor e perdão para a humanidade, enquanto apresentamos ao 
mundo uma família espiritual, na qual os filhos do Pai celestial vivem em 
amor (1Co 8.6; 12.12,13,25,26; Ef 4.5,6).
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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. Por 
meio do projeto IPFÓ de Mãos Dadas temos 
amparado famílias necessitadas através de 
alimentos, medicamentos, roupas, auxílio 
financeiro, consolo e, é claro, a oração e o 
evangelho de Jesus. Para colaborar, entre em 
contato com Ana Carolina (99798-9237).
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PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Alceu Lourenço 
de Souza Junior 

Günther A. Zanchi Nagel

Eliel Braga

Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva

Vanderlei Lopes Machado

Azarias Braga

Fábio de Castro Moreira

Flávio Martins Lima

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Luciano de P. L. Rodrigues

Frase para Refletir

A corrupção dos nossos tempos é tão grande 
que ninguém é capaz de dar uma miserável 
esmola sem uma atitude de arrogância ou 
desdém. Ao praticarem a caridade, os cristãos 
devem ter mais que um rosto sorridente, uma 
expressão amável, uma linguagem educada. 
Em primeiro lugar, devem se colocar no lugar 
daquela pessoa que necessita de ajuda, e se 
simpatizar com ela como se eles mesmos 
estivessem sofrendo.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Desde a Queda, o ódio e o sentimento de superioridade têm sido elementos 
trágicos da condição humana por todo o mundo. Uma das formas com que esses 
pecados têm se manifestado de forma mais abrangente e destrutiva tem sido o 
racismo. A partir da sua própria experiência – como alguém nascido e criado 
numa das regiões mais racistas dos Estados Unidos – John Piper demonstra que 
o evangelho de Jesus Cristo é a única esperança de chegarmos a soluções 
realmente transformadoras para o problema racial que assola a sociedade atual.

Título: O racismo, a cruz e o cristão
Autores: John Piper
Editora: Vida Nova

Verdade e Vida

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

Junta Diaconal

07/11
14/11
21/11
28/11

Dc. Júlio e Dc. Luciano (Ceia)
Dc. Flávio e Dc. Luciano
Dc. Lucas e Dc. Fábio 
Dc. Júlio e Dc. Fábio

07/11
14/11
21/11
28/11

Pb. Ricardo (Ceia)
Pb. Eliel
Pb. Vanderlei 
Pb. Rogério

Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel 
Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço

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 à contaminação. Agende uma visita ou 
atendimento pastoral pelo WhatsApp IPFÓ.



Motivos de Oração Geral

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).
EMPREGO: Luiz Gustavo.

EVANGELISMO e MISSÕES: Distribuição do 
Cada Dia de Natal; Miss. Eliane, em preparativos 
para ir para Moçambique.

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

1) Crise mundial na saúde (COVID-19): enfermos, 
famílias em luto, desempregados

2) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos 
de risco

3) Retomada das atividades presenciais da 
igreja: despertamento espiritual e proteção da 
saúde.

4) Vizinhança da igreja: saúde e despertamento 
espiritual

5) Membros afastados: despertamento espiritual

6) Artesanato: continuidade após o isolamento

7) Missionários: saúde, famílias e 
ministérios

03
04
05
06
08
10
15
21
21
24
24
26
26
26
27

Aniversários do Mês

Weslley Braga da Silva
Viviam Matos de Padua 
Maria Eunice (mãe da Leila Giorlano) 
Marina Terra Batista 
Luis Gustavo Cortez Machado 
Israel Teixeira Lima 
Sandro Barbosa Benevides 
Isabela Capriolio Benevides 
Paulo Roberto de Araujo Silva 
Lucas Caetano Ferreira 
Maria das Graças Abrahão Barboza 
Alvina Pereira dos Santos 
Dorisvaldo de Souza Oliveira 
Lucas Pastor dos Santos
Rev. Gilberto Campos (missionário na Romênia)

12
15
16
25
25

Aniversários de Casamento

Roberto e Marisa Bataglia 
Norberto e Rosilda 
Wendel e Cláudia 
Flávio e Delma 
Gunther e Maíza

AGENDA DA RETOMADA

Considerando a gradual melhora nos índices de 
contaminação e de casos graves de Covid-19, e 
a flexibilização das restrições pelas autoridades, 
o Conselho da nossa Igreja resolveu tomar as 
seguintes providências para Novembro:

• Culto. Liberar a participação presencial nos 
cultos para todas as pessoas, encerrando o 
sistema de inscrição prévia.

• Escola Bíblica. A EBD, que já estava ocorrendo 
sem inscrição, voltará a contar com uma 
abertura antes da separação em classes, mas 
iniciando às 9h30.

• Reunião de oração. As reuniões de oração 
presenciais continuarão ocorrendo todos os 
sábados, às 8h.

• Transmissão online. Os trabalhos (cultos, 
aulas, reuniões de oração, grupos familiares) 
continuarão a ser transmitidos pelas nossas 
redes sociais.

• Grupos Familiares. Os líderes dos grupos 
poderão coordenar suas reuniões no formato 
que for mais conveniente a cada grupo, seja 
online ou presencial, desde que mantidos os 
cuidados de distanciamento e higienização.

• Departamentos. As diretorias de 
departamentos e sociedades internas devem 
retomar suas programações presenciais 
guardando os cuidados de distanciamento e 
higienização. Informem as programações para 
publicação no Boletim e site da igreja.

• Cursos de música. As aulas de música 
também funcionarão tanto presencialmente 
quanto online, conforme o combinado entre 
professores e alunos.

• Prevenção. Manteremos a medição de 
temperatura e uso de álcool gel na entrada e o 
uso obrigatório de máscara nas dependências 
da igreja.

Dia Nacional de Ação de Graças

Na quarta quarta-feira de novembro (25/11), 
celebramos o “Dia Nacional de Ação de Graças”, 
uma data para trazermos à memória a bondade 
com que o Senhor tem nos abençoado. Entrai 
por suas portas com ações de graças e nos seus 
átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe graças e 
bendizei-lhe o nome. Porque o SENHOR é bom, 
a sua misericórdia dura para sempre, e, de 
geração em geração, a sua fidelidade
(Sl 100.4-5).

Eleição de Presbíteros

Tendo em vista o vencimento dos mandatos dos 
presbíteros na ativa, o Conselho decidiu 
promover a eleição de até cinco (05) presbíteros, 
com a realização de Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 07 de Novembro. A igreja 
estará aberta para recepção de voto a partir das 
9h até 11h30, e depois das 17h até o final do 
culto vespertino. Dentre os indicados pela 
membresia, aceitaram concorrer os irmãos Pb. 
Eliel Braga, Pb. Ricardo da Silva Morais, Pb. 
Rogério de Araújo Silva e Pb. Vanderlei Lopes 
Machado. Os eleitos serão ordenados e 
instalados no culto vespertino de 14 de 
novembro. O Edital de Convocação para a AGE 
contendo mais detalhes está fixado no templo e 
publicado nas redes sociais da IPFÓ.

Cada Dia de Natal

O Conselho adquiriu 1000 exemplares da edição 
especial de Natal do Cada Dia, que traz 31 
mensagens pelo Rev. Hernandes Dias Lopes 
para serem lidas durante o mês de dezembro. O 
objetivo é a evangelização, portanto uma parte 
será distribuída entre as famílias da IPFÓ e a 
outra parte nas redondezas da igreja (reserve o 
dia 27 de novembro para participar da 
distribuição).

Dia da SAF

No dia 11 de novembro, comemora-se o 
“Dia da Sociedade Auxiliadora Feminina”. 
Parabenizamos nossas irmãs que participam 
dessa sociedade interna, conhecida e 
reconhecida pela atuação nas igrejas 
presbiterianas de todo o Brasil, por meio do 
estudo da Palavra, da oração, da evangelização 
e da ação social, dentre tantas outras atividades. 
As suas boas obras são sua melhor 
recomendação (1Tm 5.10).

Pergunta 72: Então, a própria água do batismo 
é a purificação dos pecados?

R.: Não,1 pois somente o sangue de Jesus Cristo e 
o Espírito Santo nos purificam de todos os 
pecados2.

1Mt 3.11; Ef 5.26; 1Pe 3.21.  21Co 6.11; 1Jo 1.7

Pergunta 73: Por que, então, o Espírito Santo 
chama o batismo “lavagem da regeneração” e 
“purificação dos pecados”?

R.: É por motivo muito sério que Deus fala assim. 
Ele nos quer ensinar que nossos pecados são 
tirados pelo sangue e Espírito de Cristo assim 
como a sujeira do corpo é tirada por água.1E, ainda 
mais, ele quer nos assegurar por este divino sinal e 
garantia de que somos lavados espiritualmente dos 
nossos pecados tão realmente como nosso corpo 
fica limpo com água.2

11Co 6.11; Ap 1.5; 7.14. 2Mt 16.16; Gl 3.27.

Pergunta 74: As crianças pequenas devem ser 
batizadas?

Devem, sim, porque tanto as crianças como os 
adultos pertencem à aliança de Deus e à sua 
igreja.1 Também a elas como aos adultos são 
prometidos, no sangue de Cristo, a salvação do 
pecado e o Espírito Santo que produz a fé.2 Por 
isso, as crianças, pelo batismo como sinal da 
aliança, devem ser incorporadas à igreja cristã e 
distinguidas dos filhos dos incrédulos.3 Na época 
do Antigo Testamento se fazia isto pela 
circuncisão.4 No Novo Testamento foi instituído o 
batismo, no lugar da circuncisão. 5

1 Gn 17.7. 2 Sl 22.10; Is 44.1-3; Mt 19.14; At 2.39. 
3 At 10.47. 4 Gn 17.14. 5 Cl 2.11,12.
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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/


