
No Brasil, como na maioria dos países ocidentais que seguem o calendário 
gregoriano, o ano-novo é um momento muito celebrado. As famílias se 
reúnem e comemoram com ceias caprichadas, bebida e música. Nas ruas, 
praças e praias acontecem shows e apresentações (as “festas da virada”). 
Faz-se a contagem regressiva, e à meia-noite do dia 31 de dezembro os 
céus ficam coloridos com fogos de artifícios, erguem-se brindes e as 
pessoas se abraçam e desejam coisas boas uns aos outros. E, é claro, 
muitos fazem suas listas de metas a serem alcançadas no ano que inicia.
Todos nós acabamos participando, em maior ou menor medida, do clima 
de ano-novo, mas dificilmente conseguiríamos explicar a alguém o seu 
significado ou fundamento.
Bem, sabemos que essa data específica (1º de janeiro) foi escolhida para 
iniciar o ano pelo Império Romano em 153 a.C.. E sabemos também que 
na antiguidade muitos povos celebravam o ano-novo na chegada da 
primavera e que, ainda hoje, povos como os chineses os judeus e os 
muçulmanos celebram a passagem de ano em outra data.
Mas, ainda assim, por que o ano-novo concentra tanta expectativa de que 
esse momento traga algo novo, mudanças e novas possibilidades? Por 
que se deposita tanta esperança numa data?  Por que o ser humano tem 
essa necessidade de alimentar uma expectativa de algo melhor do que a 
realidade já experimentada, de esperar mais do que pode enxergar?
A resposta pode estar na forma como o Criador nos fez: ao mesmo tempo 
que temos a eternidade no coração, ignoramos o que vai ocorrer no próxi-
mo instante (Ec 3.11)!
Daí o desejo de controlar o tempo e dominar o destino, daí a necessidade 
de imaginar que a pura força de vontade ou o desejo intenso podem 
garantir um futuro mais feliz (quem sabe a partir da meia-noite?). Porém, 
segundo o sábio do passado, esses esforços, expectativas e esperanças 
são completamente vãos (Ec 1.2-5). A única solução efetiva é a confiança 
no Deus que tudo faz como lhe agrada, com sabedoria e bondade (3.11).
Que tenhamos a sabedoria de confiar nossas vidas e nosso futuro ao 
Senhor, o único que pode realmente renovar nossas forças e nossos 
caminhos. Um 2022 abençoado para você e sua família!
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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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Frase para Refletir

Concede, ó Deus onipotente, que aprendamos a 
nos entregar totalmente à tua bondade – pois 
tantos são os exemplos que dela puseste diante 
de nós, e tão continuamente nos fazes provar 
dela – não somente para podermos percorrer 
nosso caminho no mundo, mas também para 
anelarmos confiadamente a esperança da 
bendita vida celestial, depositada para nós no 
céu, mediante Cristo, nosso único Senhor.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Atualmente, as igrejas enfrentam uma série de questões difíceis — o fenômeno 
dos desigrejados, o fechamento durante a pandemia, a polarização política e 
muito mais. A verdade é que cada vez mais as pessoas estão se perguntando se 
vale a pena se comprometer com uma comunidade local. Este livro nos leva a 
redescobrir que a igreja é mais do que apenas um lugar de reunião, uma ONG ou 
um canal na internet; segundo a Bíblia, ela é uma comunhão essencial do povo de 
Deus.
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Verdade e Vida

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

Junta Diaconal
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Pb.  Eliel (ceia)
Pb. Rogério
Pb.  Ricardo
Pb. Vanderlei
Sem. Günther

Pr. Alceu Lourenço
Pb. Ricardo Morais
Sem. Günther Nagel
Sem. Günther Nagel
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.

LUTO: Família de Augusto Missiroli (IP Caieiras)

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

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

2) Igreja da Freguesia: despertamento espiritual, 
atividades.

3) Vizinhança da igreja: conversão.

4) Missionários: saúde, famílias e ministérios.

03
06
12
14
14
15
15
16
18
18
19
19
21
24
30
30

Aniversários do Mês

Maria de Jesus França Campos 
Geni Martins Lima 
Mariana de Araújo Silva 
Aluana Marjan Barboza de Moraes 
Guilherme Barboza de Moraes 
Caitano Alves Costa 
José Fernandes Batista 
Thais Terra Ciaccio 
Azarias Braga 
Eunice Martins Lima 
Ana Julia Matos de Padua 
Rafael Pereira Barbosa 
Jussara Iunes 
Agnailda da Silva 
Nadir de Oliveira Terra 
Pedro Queiróz Lima

08
08
12
16
18

Aniversários de Casamento

Dorisvaldo e Elizabeth
Giancarlo e Andréa
Caique e Raquel
Chiquinho e Cleene
Tite e Leila

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 Janeiro:

• 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.

Semana Mundial de Oração

O A primeira semana de cada ano é 
tradicionalmente dedicada pelas igrejas 
evangélicas à oração, e as Igrejas Presbiterianas 
em todo o Brasil abraçam essa Semana como 
boa oportunidade para iniciar o ano em oração e 
para unir o corpo de Cristo. Convocamos todos 
os membros a IPFÓ a reservarem um tempo de 
intercessão e clamor perante o trono do Senhor, 
confiantes de que receberemos graça em 
ocasião oportuna (Hb 4.16). Os seguintes temas 
são sugeridos para cada dia:

• Segunda (03): Pelo nosso país, sabedoria para 
as autoridades, segurança e saúde públicas, 
crise econômica, eleições gerais, calamidade na 
Bahia.

• Terça (04): Pela nossa igreja, Conselho, Junta 
Diaconal, Departamentos, Escola Dominical, 
conjuntos musicais, frequência aos cultos e 
programações, trabalho missionário.

• Quarta (05): Pela pandemia, avanço e 
efetividade da vacinação, enfermos, idosos, 
grupos de risco, desempregados, negócios 
fechados, famílias em luto.

• Quinta (06): Por fortalecimento espiritual de 
todos, avivamento dos desanimados, 
restauração dos desviados, conversão dos 
incrédulos.

• Sexta (07): Pelas famílias, relacionamentos 
conjugais, relação de pais e filhos, amor 
fraternal, paz nos lares, conversão de familiares, 
jovens e adolescentes.

Férias Pastorais

O Pr. Alceu vai tirar uma parte de suas férias 
anuais no período de 4 a 24 de janeiro. Oremos 
para que Deus dê ao nosso pastor o descanso e 
revigoramento que ele precisa, juntamente com 
sua família.

Pergunta 77: Onde Cristo prometeu alimentar e 
saciar os fiéis com seu corpo e seu sangue, tão 
certo como eles comem do pão partido e bebem 
do cálice?

R.: Nas palavras da instituição da ceia, que são: “O 
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o 
pão; e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o 
meu corpo que é dado por vós; fazei isto em 
memória de mim. Por semelhante modo, depois de 
haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: 
Este cálice é a nova aliança no meu sangue; fazei 
isto, todas as vezes que o beberdes, em memória 
de mim. Porque todas as vezes que comerdes este 
pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do 
Senhor, até que ele venha” (1 Coríntios 11.23-26). 
O apóstolo Paulo já se tinha referido a esta 
promessa, dizendo: “Porventura o cálice da 
bênção que abençoamos, não é a comunhão do 
sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a 
comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, 
embora muitos, somos unicamente um pão, um só 
corpo; porque todos participamos do único pão” 
(1Coríntios 10.16,17).1

1 Mt 26.26-28; Mc 14.22-24; Lc 22.19,20.
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Pergunta 78: Pão e vinho, então, se transfor-
mam no próprio corpo e sangue de Cristo?

R.: Não. 1 Neste ponto há igualdade entre o 
batismo e a ceia. A água do batismo não se 
transforma no sangue de Cristo, nem tira os 
pecados. Ela é somente um sinal divino e uma 
garantia disto. 2 Igualmente o pão da santa ceia não 
se transforma no próprio corpo de Cristo, 3 mesmo 
que seja chamado "corpo de Cristo", conforme a 
natureza e o uso dos sacramentos.4

1 Mt 26.29. 2 Ef 5.26; Tt 3.5. 3 1Co 10.16; 11.26. 
4 Gn 17.10,11; Êx 12.11,13,26,27; 13.9; 24.8; At 
22.16; 1Co 10.1-4; 1Pe 3.21.
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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/


