
Uma rápida passada de olhos pela História do Brasil comprova que nossos 
momentos períodos de prosperidade e paz foram poucos e breves. Desde 
o golpe militar que derrubou a monarquia e instaurou a república, de 
tempos em tempos, o povo brasileiro sofre uma guinada política, um 
solavanco social, uma derrapada econômica.

Contudo, se como cidadãos brasileiros, praticamente já estamos acostu-
mados com essa instabilidade, como cidadãos do Reino dos Céus nós 
somos chamados a não nos conformarmos com este século, mantendo 
sempre nossa mente e esperança nas coisas lá do alto (Rm 12.2; Fl 3.20; 
Cl 3.2).

Evidentemente, nosso inconformismo não se manifesta por meio de revol-
tas, tumultos e agressões. Nós ansiamos por uma vida tranquila e mansa, 
como nossos compatriotas; mas nossas armas são as súplicas, orações, 
intercessões e ações de graças, especialmente em favor dos governantes 
e autoridades (1Tm 2.1,2).

Aliás, além de trazer as bênçãos divinas para vida política e social do país, 
a oração também corrige o nosso coração:

Primeiramente, quando oramos somos lembrados de que a nossa esper-
ança não está colocada em homens (Jr 17.5). Sendo pecadores, os políti-
cos e autoridades mentirão, falharão, manipularão e trairão, e só o Senhor 
poderá tirar algum bem do mal que há em seus corações!

Em segundo lugar, quando oramos reconhecemos que a verdadeira 
mudança só vem das mãos do Senhor, que é soberano sobre as decisões 
dos homens mais poderosos (Pv 21.1), mesmo que sejam mal-intenciona-
dos, incapazes e tolos, como tem sido comum em nosso sofrido país!

Em terceiro, quando oramos percebemos que nenhuma ideologia, partido 
ou liderança pode separar aquilo que Deus uniu por meio do sangue de 
seu Filho (Gl 3.28). Não se pode permitir que qualquer divergência política 
prejudique a unidade espiritual do corpo de Cristo.

Portanto, enquanto para o restante do país 2022 é um ANO DE ELEIÇÃO, 
para a igreja de Cristo este é um ANO DE ORAÇÃO – de muita oração! 
Coloquemos nosso belo país perante o trono do Rei dos Reis.
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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

Que nós, realmente submetidos e humilhados, 
não confiemos nas coisas terrenas, mas 
elevemos ao céu nosso coração e mente, 
firmando nele a âncora da nossa esperança. E 
que nossos pensamentos todos lá residam até 
que, por fim, depois de conduzidos em nosso 
curso sobre a terra, sejamos reunidos no Reino 
celestial que o Senhor adquiriu para nós por 
meio do sangue de seu Filho Unigênito.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Vivemos rodeados de espetáculos: um evento esportivo, um show musical, um 
filme, a temporada daquela série ou até as redes sociais dos famosos. Tudo 
requer a nossa atenção, e constantemente precisamos de espetáculos sempre 
novos e cada vez mais arrojados que recapturem nosso olhar sempre pronto a se 
desviar.
Neste livro, Tony Reinke abordará os diferentes espetáculos aos quais estamos 
expostos diariamente, ajudando-nos a direcionar nosso olhar, atenção e coração 
ao Espetáculo Eterno.

Título: A guerra dos espetáculos 
Autores: Tony Reinke
Editora: Fiel

Verdade e Vida

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

Junta Diaconal
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Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel
Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço

Liturgia Mensagem

Culto Solene 18h30

Atendimento pastoral
O Pastor Alceu atende a igreja durante a 
semana. Agende aconselhamento e visita pelo 
telefone ou Whatsapp IPFÓ: 98888-0565. 
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em 
toda a sabedoria (Cl 3.16).



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) e Inês (sogra da 
Priscila); Celso (irmão da Fátima); Augusto Missi-
roli (IP Caieiras).

EMPREGO: Luiz Gustavo.

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) IP Freguesia: despertamento espiritual, 
atividades.

3) Vizinhança da igreja: conversão.

4) Missionários: saúde, famílias e ministérios.

5) Brasil: situação política e econômica, gover-
nantes e autoridades.
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Aniversários do Mês

Erick César Matos de Padua 
Liliane Cardoso Braga 
Eliana Martins Lima 
Angelina dos Santos Grzadziel 
Osmar de Camargo Franco 
Maria do Carmo Cardoso Braga 
Sara Emanuela de Araujo Oliveira 
Gabriel Lourenço de Souza 
Cristiane Miranda de Souza Santiago 
Gabriela Dantas de Araujo Silva 
Raquel Cortez Machado 
Antonieta Costa Matos 
Lucas Caetano Ferreira Júnior 
Nilma Barbosa Machado 
Leila Machado Franco 
Leila Cortez de Souza Machado 
Luciano de Padua Lima Rodrigues 
Marisa de Petta Basaglia 
Norberto Blecha 
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Aniversários de Casamento

Luciano e Viviam 

Angelina e Marian 

José Fernandes e Marina 

Nelson e Suzana 

Vanderlei e Nilma 

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 manter as 
seguintes providências para Fevereiro:

• Culto. Liberar a participação presencial nos 
cultos para todas as pessoas, sem necessidade 
de inscrição prévia, com transmissão online.
• Escola Bíblica. Iniciando às 9h30 com abertura 
e separação em classes a partir das 10h, 
mantendo a transmissão online das aulas das 
classes de adultos, jovens e adolescentes.
• Reunião de oração. As reuniões de oração 
presenciais continuarão ocorrendo todos os 
sábados, às 8h, com transmissão online.
• 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.

Presbitério Unido

Dos dias 3 a 5 de fevereiro na IP Água Viva, em 

Perdizes, ocorrerá a 87ª Reunião Ordinária do 

PRUN, com a participação das dez igrejas 

jurisdicionadas, incluindo a IPFÓ. O presbitério 

elegerá a Diretoria 2022, supervisionará as 

atividades das igrejas e examinará candidatos 

ao sagrado ministério. Oremos para que a 

reunião transcorra de forma pacífica e edificante 

para todos os presentes e para as igrejas da 

nossa região.

Dia do Homem Presbiteriano
e Dia da Mulher Presbiteriana

A IPB celebra no 1º e no 2º domingos de 

fevereiro (06 e 13/02) os dias do homem e da 

mulher presbiterianos, respectivamente. 

Louvamos a Deus por todos os servos e as 

servas do Senhor que aqui congregam, sabendo 

que a fé torna homens e mulheres um só com 

Cristo (Gl 3.28).

Pergunta 80: Que diferença há entre a ceia do 
Senhor e a missa do papa?

R.: A ceia do Senhor nos testemunha que temos 
completo perdão de todos os nossos pecados, 
pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que ele 
mesmo, uma única vez, realizou na cruz; 1 e 
também que, pelo Espírito Santo, somos 
incorporados a Cristo, que agora, com seu 
verdadeiro corpo, não está na terra mas no céu, à 
direita do Pai e lá quer ser adorado por nós.2 A 
missa, porém, ensina que Cristo deve ser 
sacrificado todo dia pelos sacerdotes na missa, em 
favor dos vivos e dos mortos; e que estes, sem a 
missa, não têm perdão dos pecados pelo 
sofrimento de Cristo; e também, que Cristo está 
corporalmente presente sob a forma de pão e 
vinho e, por isso, neles deve ser adorado. A missa, 
então, no fundo, não é outra coisa senão a 
negação do único sacrifício e sofrimento de Cristo 
e uma idolatria abominável. 3

1 Mt 26.28; Lc 22.19,20; Jo 19.30; Hb 7.26,27; 
9.12,25-28; 10.10,12,14. 2 1Co 6.17; 10.16,17; Jo 
20.17; Cl 3.1; Hb 1.3; 8.1,2; At 7.55,56; Fp 3.20; 
Cl 3.1; 1Ts 1.10. 3 Hb 9.26; 10.12,14.

Pergunta 79: Por que, então, Cristo chama o 
pão “seu corpo” e o cálice “seu sangue” ou “a 
nova aliança em seu sangue”, e por que Paulo 
fala sobre “a comunhão do corpo e do sangue 
de Cristo”?

R.: É por motivo muito sério que Cristo fala assim. 
Ele nos quer ensinar que seu corpo crucificado e 
seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e 
bebida de nossas almas para a vida eterna, assim 
como pão e vinho mantêm a vida temporária. 1 E, 
ainda mais, ele nos quer assegurar por estes 
visíveis sinais e garantias, primeiro: que 
participamos de seu corpo e sangue pela obra do 
Espírito Santo, tão realmente como recebemos 
com nossa própria boca estes santos sinais, em 
memória dele; 2 e segundo: que todo o seu 
sofrimento e obediência são nossos, tão certo, 
como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago 
por nossos pecados.

1 Jo 6.51,53-55. 2 1Co 10.16.
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Catecismo de Heidelberg

O Catecismo de Heildelberg é um manual de 
instrução doutrinária no formato de perguntas e 
respostas, agrupadas em 52 “Dias do Senhor”, 
de modo que seu conteúdo pudesse ser estuda-
do semanalmente ao longo de um ano. Escrito 
em 1563 por Zacarias Ursinus, professor da 
faculdade de teologia de Heildelberg, e por 
Caspar Olevianus, pregador da corte, teve 
sucesso imediato, tornando-se um dos mais 
importantes símbolos de fé das igrejas reforma-
das em todo o mundo. Baixe guias de estudo em:

http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/


