
A lenda do Papai Noel tem suas origens em um monge chamado Nicolau, 

que viveu no final do século 3º onde hoje é a Turquia. Vivendo em tempos 

de perseguição do Cristianismo, Nicolau foi um dos que foram presos e 

torturados por se recusaram a negar a Cristo.

Contudo, sua fama ficou atrelada às histórias de sua bondade: conta-se 

que, sendo herdeiro de uma família rica, ele viajava ajudando os mais 

carentes, especialmente as crianças órfãs. Daí veio o costume dos pais 

atribuírem a ele os presentes das crianças – mas somente das que haviam 

sido boazinhas durante o ano.

Com o passar dos séculos, sua fama cresceu tanto que era admirado e 

celebrado por toda a Europa, mesmo em países protestantes, que não 

reconheciam sua canonização.

Mas foi no século 19 que sua figura evoluiu para aquilo que conhecemos. 

Alguns poemas infantis sobre o velho monge descendo pela chaminé na 

noite de Natal para deixar presentes para as crianças ganharam populari-

dade. Em 1881, o cartunista Thomas Nast baseou-se neles para desenhar 

o Papai Noel como um homem gordo e alegre, com uma barba farta e 

branca, em sua roupa vermelha enfeitada, segurando um saco cheio de 

brinquedos feitos por seus duendes em sua oficina no Polo Norte.

Hoje, o bom velhinho é figurinha fácil em shoppings, vitrines de lojas, 

propagandas de produtos natalinos e especiais de Natal na televisão. É 

difícil fazer qualquer crítica a alguém tão bonachão e alegre (“Ho-ho-ho!”). 

Mas o irmão Nicolau certamente não gostaria de saber que roubou a cena 

numa data tão importante.

É sempre bom relembrar – a crianças de todas as idades – que o Natal não 

é primeiramente sobre comprar presentes para as crianças que se com-

portaram bem, mas sobre pecadores arrependidos de todas as idades, 

recebendo de graça o dom da vida eterna (Mt 1.21).
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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).

PASTOR

SEMINARISTA

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

Cristo é prometido a uma virgem em uma cidade 
obscura da Judéia, e essa profecia permanecerá 
enterrada em seu peito até que chegasse o 
momento adequado para ser comunicada a 
todos os piedosos. Mesmo quando a razão não 
seja aparente de imediato, aprendamos a nos 
submeter humildemente a Deus, como aquela 
que em seu ventre carregou Cristo, a eterna 
“sabedoria de Deus” (1 Coríntios 1.24). Deus 
propositalmente se esconde dos sábios e 
prudentes, e se revela aos humildes e aos 
pequeninos..

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

O querido pastor John Piper traz 25 belas meditações sobre a vinda do Salvador. 
O livro foi planejado como um guia para o Advento, o período que antecede o 
Natal. Em cada uma, ele explora o o fundamento bíblico do nascimento de Jesus 
Cristo, e o significado espiritual e prático para as nossas vidas. Um excelente 
presente de Natal para amigos que não conhecem a mais importante história da 
humanidade.

Título: Boas-novas de grande alegria
Autores: John Piper
Editora: Fiel

Verdade e Vida

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

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

Sem. Günther Nagel 
Rev. Ismael Rachid
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); Celso (irmão da Fátima).

EMPREGO: Luiz Gustavo.

EVANGELISMO e MISSÕES: Lares que 
receberam o Cada Dia de Natal; Miss. Eliane no 
novo campo, em Moçambique.

LUTO: Nadir e Wilson (falecimento da mãe dele); 
Leila e Jaqueline (falecimento do pai); Familiares 
da Juici.

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: proteção da saúde e 
conversão 

5) Membros afastados: despertamento espiritual

6) Artesanato: continuidade após o isolamento

7) Missionários: saúde, famílias e ministérios

02
02
11
14
20
22
25
26
28

Aniversários do Mês

Marcela Teixeira de Souza
Solange (esposa do Rev. Gilberto - Romênia)
Gustavo Barboza de Moraes
Edvar Braga
Wendel Bruno Rodrigues Marques
Elisabeth de Araujo Santos Oliveira
Raquel (filha do Rev. Gilberto - Romênia)
Erasmo Costa Matos
Ana Carolina Pita Moreira

01
05
08
08
11
19
24
24
27
30

Aniversários de Casamento

Reginaldo e Amanda
Namir e Bete
José Paulo e Eliana
Israel e Eunice
Ricardo e Adriana 
Claudinei e Marli
Osmar e Neide
Oswaldo e Jaqueline
João e Maria de Jesus
André e Rosa 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 Dezembro:

• 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.

Encontro de casais

No sábado, dia 04 de dezembro, às 20h, vamos 
realizar um encontro de casais na igreja. O Rev. 
Alceu conduzirá com o tema “E o que 
aprendemos?”, sobre as lições que a pandemia 
deixou para os casais que quiseram aprender. 
Teremos um espaço com atividades para deixar 
os filhos.

Aniversário IPFÓ

No dia 16 de dezembro nossa igreja celebra oito 
anos de organização, resultado da união da IP 
Freguesia com a IP Hebrom. Durante esse 
tempo, podemos dizer como o salmista: “Tens 
feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua 
palavra” (Sl 119.65). Celebraremos essa data no 
culto público de 12 de dezembro, com a 
presença do Rev. Ismael Rachid, que trará a 
Palavra de Deus para os nossos corações. 
Celebremos a bondade do Senhor!

Dia da Bíblia

Desde 1549, o segundo domingo de dezembro é 
o Dia da Bíblia, celebrado com o propósito de 
estimular o povo a interceder em favor da 
divulgação e leitura da Bíblia. Se em nossos 
corações amarmos a lei de Deus e fizermos dela 
a nossa meditação todo o dia certamente iremos 
valorizar, estudar, obedecer e divulgar a Palavra 
de Deus! (Sl 119.97).

Dia do Pastor e da Esposa do pastor

Nestes dias 12 e 17 de Dezembro 
comemoramos, respectivamente, o Dia da 
Esposa do Pastor e o Dia do Pastor 
Presbiteriano. Por isso queremos louvar a Deus 
pelo Rev. Alceu e pela sua esposa Fátima, e 
pedimos ao Supremo Pastor que a cada dia 
fortaleça o seu casamento, que guarde a sua 
família de todo o mal e que os recompense pela 
dedicação de ambos, cada um na vocação a 
que foi chamado. Que o Senhor levante e 
resplandeça o seu rosto sobre a vida de vocês 
(Nm 6.25,26)!

Pergunta 75: Como a santa ceia ensina e garan-
te que você tem parte no único sacrifício de 
Cristo na cruz e em todos os seus benefícios?

R.: Da seguinte maneira: Cristo me mandou, assim 
como a todos os fiéis, comer do pão partido e 
beber do cálice, em sua memória. E ele 
acrescentou esta promessa: Primeiro, que, por 
mim, seu corpo foi sacrificado na cruz e que, por 
mim, seu sangue foi derramado, tão certo como 
vejo com meus olhos que o pão do Senhor é 
partido para mim e o cálice me é dado. Segundo, 
que ele mesmo alimenta e sacia minha alma para a 
vida eterna com seu corpo crucificado e seu 
sangue derramado, tão certo como recebo da mão 
do ministro e tomo com minha boca o pão e o 
cálice do Senhor. Eles são sinais seguros do corpo 
e do sangue de Cristo.1 

1Mt 26:26-28; Mc 14:22-24; Lc 22:19,20; 1Co 
10:16,17; 11:23-25.

Pergunta 76: O que significa comer o corpo 
crucificado de Cristo e beber seu sangue derra-
mado?

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.1 
Significa também ser unido cada vez mais ao santo 
corpo de Cristo,2 pelo Espírito Santo que habita 
tanto nele como em nós. Assim somos carne de 
sua carne e osso de seus ossos,3 mesmo que 
Cristo esteja no céu e nós na terra;4 e vivemos 
eternamente e somos governados por um só 
Espírito, como os membros do nosso corpo o são 
por uma só alma.5

1Jo 6:35,40,47-54. 2Jo 6:55,56; 3Jo 14:23; 1Co 
6:15,17,19; Ef 3:16,17; 5:29,30; 1Jo 3:24; 4:13. 
4At 1:9,11; 3:21; 1Co 11:26; Cl 3:1. 5Jo 6:57; 
15:1-6; Ef 4:15,16.
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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/


