
O início do século 21 foi marcado pelo ataque terrorista às torres gêmeas 
em 11 de setembro de 2001, que levou os Estados Unidos a invadirem o 
Afeganistão no ano seguinte. De lá para cá, é difícil indicar algum ano no 
qual não assistimos alguma guerra no Oriente Médio, na África ou no Leste 
Europeu, seja guerra civil ou entre nações, por motivos religiosos, étnicos 
ou ideológicos.
Agora, somos novamente confrontados com a guerra nas notícias da 
invasão da Ucrânia pela Rússia. E, com os avanços da internet, 
presenciamos tudo – imagens de tanques, aeronaves, artilharia, 
explosões, cidades destruídas e, é claro, a morte de inocentes.
E, como desta vez está envolvida uma potência nuclear, muitos têm se 
perguntado se estamos diante do fim do mundo. Para nós, cristãos, essa 
pergunta não é apenas uma reação de desesperança no futuro da 
humanidade, mas um questionamento razoável. Afinal, quando os 
discípulos perguntaram sobre os sinais da sua vinda, o Senhor Jesus 
profetizou que se ouviria falar de guerras e rumores de guerras... nação se 
levantará contra nação (Mt 24.6,7). Será, então, que estamos diante do fim 
do mundo como o conhecemos? Será que a guerra na Ucrânia significa 
que Jesus está voltando?
Na verdade, não. Jesus diz claramente que quando virmos estas coisas 
não precisamos temer, porque ainda não é o fim, mas apenas o princípio 
das dores (Mt 24.6,8). Essa expressão compara as guerras (assim como os 
falsos cristos, terremotos, fome, perseguição, etc.) com as primeiras dores 
que a parturiente sente: servem para que futura mamãe se prepare, pois a 
hora do parto finalmente se aproxima – mas ainda não chegou.
Por outro lado, se não servem como alertas do fim do mundo e da chegada 
de Jesus, as guerras servem como sinais, lembretes de que o Senhor 
certamente virá. Ou seja, quando (mais) uma guerra é deflagrada, um 
discípulo de Cristo não vê motivo para desespero, como os incrédulos; 
pelo contrário, ele vê que tudo está acontecendo exatamente como o 
Mestre disse, e sente ainda mais confiança na sua Palavra.
E, como sinais de que Jesus cumprirá sua promessa de voltar para nos 
buscar, as guerras nos alertam para não nos escandalizarmos, não sermos 
enganados por falsos profetas, nem deixarmos o amor esfriar, para 
perseverarmos até o fim e testemunharmos em todo lugar (Mt 24.10-14). 
Não precisamos temer a guerra, só precisamos ser fiéis até que ele venha!
MARANATA!
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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

Deus, que é a própria justiça, não pode nos 
tolerar enquanto olha nossa natureza 
pecaminosa. Portanto, quando quis nos adotar 
antes da fundação do mundo, foi preciso que 
Jesus Cristo fosse colocado entre nós e ele, para 
que fossemos escolhidos nele, que é o Filho 
Amado. Que aprendemos a ir diretamente a 
Jesus Cristo se quisermos não duvidar da 
eleição de Deus: porque ele é o verdadeiro 
espelho onde devemos contemplar nossa 
adoção.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

A maioria das pessoas passa pela vida sem ter paixão por Deus, gastando seu 
tempo em diversões triviais, vivendo para o conforto e para o prazer, talvez 
tentando acobertar pecados. Neste livro, o Pastor Piper nos adverte a não 
levarmos uma vida inútil e sem sentido. Ele nos desafia a viver e morrer nos 
gloriando na cruz de Cristo e fazendo da glória de Deus nossa paixão singular. Se 
você crê que o viver é Cristo e o morrer é lucro, leia este livro. Aprenda a viver para 
Cristo. Não jogue sua vida fora.

Título: Não jogue sua vida fora
Autor: John Piper
Editora: Cultura Cristã
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Liturgia Mensagem

Culto Solene 18h30

Atendimento pastoral
O Pastor Alceu atende a igreja durante a 
semana, folgando às terças-feiras. Agende 
aconselhamento e visita pelo telefone ou 
Whatsapp IPFÓ: 98888-0565. Instruí-vos e 
aconselhai-vos mutuamente em toda a 
sabedoria (Cl 3.16).
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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); Thomás e Vinícius (sobrinhos-netos da 
Suzana) Sr. Caitano (pai da Leila Giorlano).

LUTO: Fátima e família (falecimento de seu irmão 
Celso); Elisabete Machado e família (falecimento 
do Namir, seu esposo).

MISSÕES: Missionária Eliane (preparando-se 
para ir a Moçambique); Rev. Gilberto (projeto de 
construção da sede).

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

Regiane Cheschini Giovanelli 
Thaís Abrahão Barboza 
Pedro Henrique Lourenço de Souza 
Aline Cardoso Braga 
Oswaldo Oliveira Silva 
César Alberto Soares Santiago 
Fátima dos Santos Souza 
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Aniversários de Casamento

Eduardo e Patrícia

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 Março:

• 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, sem 
necessidade de inscrição.

• Reunião de oração. As reuniões de oração 
presenciais continuarão ocorrendo todos os 
sábados, às 8h, com transmissão online pelo 
link: meet.jit.si/ReuniaodeOracao

• 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, e não deixem de informar 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.

Mocidade IPFÓ

Queremos retomar as atividades dos jovens da 
nossa igreja, com oportunidades para estudar a 
Palavra, interceder uns pelos outros, fortalecer a 
comunhão e estreitar amizades. Além da classe 
na EBD, na qual estamos estudando o livro “A 
guerra do espetáculo”, temos um grupo de 
oração todas as quintas-feiras às 20h30 e 
encontros com mocidades de outras igrejas. Se 
você tem entre 19 e 35 anos, faça parte disso!

Dia da Mulher

No dia oito de março comemora-se o Dia 
Internacional da Mulher, uma ocasião para 
refletirmos e celebrarmos a dignidade das 
mulheres e o importante papel que 
desempenham em nossa sociedade. Deus 
concedeu às mulheres uma honra sem igual, ao 
fazer delas as primeiras a saber e testemunhar 
da ressurreição do Senhor (Mt 28.1-10). Ainda 
hoje a maior beleza e honra que uma mulher 
pode ter continua sendo seguir e servir a Jesus 
Cristo. Deus as abençoe grandemente!

Primeiro Culto Protestante
nas Américas

Em 1557, um grupo de catorze protestantes 
desembarcou no Brasil para integrar uma 
colônia que a França havia estabelecido na Baía 
de Guanabara. Realizaram um culto no dia 10 de 
março (o primeiro culto protestante nas 
Américas!), e celebraram a Santa Ceia no dia 28. 
A experiência não duraria muito, e logo eles 
seriam perseguidos, expulsos e mortos pelos 
dirigentes da colônia. Sua fidelidade ao 
evangelho os coloca naquela “grande nuvem de 
testemunhas” que nos cercam e nos assistem 
completar a carreira da fé (Hb 12.1). Sejamos 
nós também fiéis!

Pergunta 81: Quem deve vir a santa ceia?

Aqueles que se aborrecem de si mesmos por 
causa dos seus pecados, mas confiam que estes 
lhes foram perdoados por amor de Cristo e que, 
também, as demais fraquezas são cobertas por seu 
sofrimento e sua morte; e que desejam, cada vez 
mais, fortalecer a fé e corrigir-se na vida. Mas os 
pecadores impenitentes e os hipócritas comem e 
bebem para sua própria condenação. 1

1 1Co 10.19-22; 11.28,29.

Pergunta 82: Podem vir a essa ceia também 
aqueles que, por sua confissão e vida, se 
mostram incrédulos e ímpios?

Não, porque assim é profanada a aliança de Deus e 
é provocada sua ira sobre toda a congregação. 1 
Por isso, a igreja cristã tem a obrigação, conforme 
o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, de 
excluir tais pessoas, pelas chaves do reino dos 
céus, até que demonstrem arrependimento.

1 Sl 50.16; Is 1.11-15; 66.3; Jr 7.21-23; 1Co 
11.20,34.

Dia do Senhor 30

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/


