
Considerando a crise econômica que nosso país tem atravessado nestes 
últimos anos (agravada pela pandemia), é compreensível que os 
comerciantes fiquem animados com a expectativa de aumento nas vendas 
nesta Páscoa – que aquece não só o setor de chocolates, mas também o 
de pescados, vinhos, turismo e até de roupas e presentes, entre outros.
Já a igreja aproveita essa data para contar uma história. Pelo menos foi 
isso que o Senhor ordenou: Quando as crianças perguntassem aos pais “O 
que significa esta cerimônia?”, eles deveriam aproveitar para lhes contar 
sobre os grandes atos de salvação do Senhor (Êx 12.26,27).
Naquela época, a Páscoa era comemorada de outro jeito (Êx 12.3-11): No 
14º dia do 1º mês do ano (que coincidia com a chegada da primavera, 
equivalente ao início do outono no Brasil) um cordeiro macho sem defeito 
era morto e seu sangue era pincelado nos batentes da porta da casa; ele 
deveria ser assado inteiro e comido na ceia noturna, acompanhado de pão 
sem fermento e ervas amargas. Famílias pequenas deveriam convidar os 
vizinhos, de forma que não sobrasse nada pela manhã. Um detalhe curioso 
é que todos deveriam comer com pressa e vestidos como se fossem sair 
em viagem.
Com todos esses detalhes e simbolismos, era inevitável que as crianças 
perguntassem sobre o significado – assim como muitos estrangeiros 
devem ter perguntado a seus anfitriões judeus.
É claro que a Páscoa cristã é diferente: o Cordeiro foi morto de uma vez 
por todas, seu sangue derramado na cruz do Calvário não vai nas portas, 
mas na alma, purificando dos pecados (1Pe 1.18,19); o amargor que 
sentimos é o arrependimento pelas nossa obras más; em vez de parentes 
e vizinhos, nos ajuntamos como família da fé; e nossa pressa é por vê-lo 
voltando para nos buscar (1Co 5.7,8; 11.26).
Foi o próprio Filho de Deus quem alterou a forma e o significado dessa 
festa para seu povo, de modo que nossa Páscoa acontece todas as vezes 
que nos reunimos em torno da Mesa do Senhor para a Santa Ceia (Mc 
14.16,22-24)!
Assim, quando nossos filhos, nossos amigos, vizinhos e parentes 
observarem o pão e o vinho e nos perguntarem “O que significa essa 
cerimônia?”, nós prontamente responderemos contando a grande obra de 
salvação que Deus realizou na cruz. Aliás, aproveitaremos para falar disso 
até quando perguntarem sobre o chocolate, o bacalhau e a viagem do 
feriadão (2Tm 4.2)!
Que todos aprendam com a Páscoa sobre o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo!
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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 (11 99798-9237).
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Frase para Refletir

A nossa alegria não deve depender da 
prosperidade exterior, pois embora o Senhor 
possa nos afligir grandemente, haverá sempre 
algumas consolações para ampararem nossa 
mente e para não sucumbirmos a males tão 
dolorosos, pois temos a convicção plena de que 
a nossa salvação está nas mãos de Deus, seu fiel 
guardião. Devemos, portanto, descansar 
sossegadamente; sim, mesmo que Deus troveje 
do céu, conservemos a tranquilidade mental, 
ansiando por sua salvação graciosa.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Este livro inspirador argumenta que as festas de Israel não eram apenas costumes 
antigos da cultura israelita, mas pontos importantes da revelação divina. Elas são 
relevantes ainda hoje, particularmente naquilo que apontavam acerca do Medidor 
prometido a toda a humanidade desde o Éden. O significado de cada festividade 
é encontrado em sua relação com o evangelho de Jesus. Um livro muito 
proveitoso para quem deseja compreender a relevância e ter seu interesse 
renovado nas Escrituras do Antigo Testamento.

Título: Encontrei Jesus numa festa de Israel
Autor: John Sittema
Editora: Cultura Cristã

Verdade e Vida
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das 8h às 8h30
na REDETV com 
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Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel

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: 11 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); Thomás e Vinícius (sobrinhos-netos da 
Suzana).

LUTO: D. Maria Eunice, Leila Giorlano e família, 
D. Antonieta e família (falecimento do Sr. Caita-
no).

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

EMPREGO: Luiz Gustavo, Pb. Ricardo.

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

1) Covid-19: enfermos, famílias em luto, desem-
pregados, grupos de risco.

2) Famílias e igrejas atingidas pelas chuvas, 
enchentes e deslizamentos.

3) Guerra na Ucrânia: restabelecimento da paz, 
famílias em luto, refugiados.

4) IP Freguesia: despertamento espiritual, retom-
ada das atividades.

5) Vizinhança da igreja: conversão e segurança 
no bairro.

6) Missionários: saúde, famílias e ministérios.

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

Adriana Maria da Silva Morais 

Rosilda Pereira Blecha 

João da Silva Campos

Beatriz Cheschini Giovanelli 

Vanderlei Lopes Machado 

Caique Apolinário Gonsalves 

Júlia de Souza Santiago 

Maria Lucivania Dantas dos Santos Silva 

Ireny Braga 

Silvany Rodrigues Evangelista 

Cláudia Thieme Vilela Shitsuka 

Jônatas

(filho do Rev. Gilberto, missionários na Romênia)

Elsa Jau

(esposa do Secu Jau, missionários na Costa do Marfim)

Rosa Terra Ciaccio 

Claudia Regina Capriolio Benevides 
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Aniversários de Casamento

Rogério e Vânia

Rev. Ademir e Márcia

Agenda da Retomada

Considerando a melhora nos índices de 

contaminação e de casos graves de Covid-19, e 

a diminuição das restrições pelas autoridades, o 

Conselho da nossa Igreja resolveu flexibilizar o 

uso da máscara nos cultos e demais 

programações da igreja. Sendo assim, os 

irmãos que quiserem podem participar sem 

máscaras, e os que preferirem podem continuar 

a usá-la. Por outro lado, solicitamos que irmãos 

que mantiveram contato com pessoas 

infectadas ou tenham apresentado os sintomas 

típicos da Covid-19 que permaneçam em casa, 

acompanhando às transmissões ao vivo. Acima 

de tudo, façamos todas as coisas dando graças 

ao nosso Deus (Rm 14.5-7).

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!

Páscoa

Para celebrarmos a morte e ressurreição do 

Senhor Jesus, teremos o Culto da Ressurreição 

no domingo, dia 17, às 9h, com Santa Ceia. 

Traga visitantes para ouvirem sobre a vitória de 

Jesus sobre a morte! O culto vespertino será 

celebrado normalmente às 18h30.

Cada Dia da Família

Maio é o mês da família, e por isso vamos 

distribuir o Cada Dia da Família por toda a 

vizinhança da igreja, além das famílias da igreja. 

Participe colaborando nos mutirões de 

preparação e distribuição dos exemplares, 

orando pelas famílias que receberão os 

devocionais e trazendo visitantes o mês inteiro 

para ouvir à série especial de mensagens: Jesus 

e a [minha] família.

Artesanato

Após dois anos de recesso, nossa oficina de 
artesanato retomará suas atividades! A 
reabertura será no dia 7 de abril, a partir das 
13h30. Se você gostaria de aprender uma 
atividade manual ou conhece alguém assim, 
todos são bem-vindos. Oremos por esse 
trabalho, para que Deus use a boa companhia e 
os momentos devocionais para abençoar os 
participantes.

Pergunta 83: Que são as chaves do reino dos 
céus?

Resposta: A pregação do santo Evangelho e a 
disciplina cristã. É por estes dois meios que o reino 
dos céus se abre para aqueles que creem e se 
fecha para aqueles que não creem.1
1 Mt 16.18,19; 18.15-18.

Pergunta 84: Como se abre e se fecha o reino 
dos céus pela pregação do santo Evangelho?

Resposta: Conforme o mandamento de Cristo, se 
proclama e testifica aos crentes, a todos juntos e a 
cada um deles, que todos os seus pecados 
realmente lhes são perdoados por Deus, pelo 
mérito de Cristo, sempre que aceitam a promessa 
do Evangelho com verdadeira fé. Mas a todos os 
incrédulos e hipócritas se proclama e testifica que 
a ira de Deus e a condenação permanecem sobre 
eles, enquanto não se converterem. 1 Segundo este 
testemunho do Evangelho Deus julgará todos, 
nesta vida e na futura.
1 Mt 16.19; Jo 20.21-23.

Pergunta 85: Como se fecha e se abre o reino 
dos céus pela disciplina cristã?

Resposta: Conforme o mandamento de Cristo, 
aqueles que, com o nome de cristãos, se 
comportam na doutrina ou na vida como 
não-cristãos, são fraternalmente advertidos, 
repetidas vezes. Se não querem abandonar seus 
erros ou maldades, são denunciados à igreja e aos 
que, pela igreja, foram ordenados para este fim. Se 
não dão atenção nem a admoestação destes, não 
são mais admitidos aos sacramentos e, assim, 
excluídos da congregação de Cristo, e, pelo 
próprio Deus, do reino de Cristo. Eles voltam a ser 
recebidos como membros de Cristo e da sua 
igreja, quando realmente prometem e demonstram 
verdadeiro arrependimento.1

1 Mt 18.15-18; 1Co 5.3-5,11; 2Co 2.6-8; 2Ts 
3.14,15; 1Tm 5.20; 2Jo 10,11.

Dia do Senhor 31

Catecismo de Heidelberg

Escrito em 1563, o Catecismo de Heildelberg é 
um manual de instrução doutrinária no formato 
de perguntas e respostas, e um dos mais impor-
tantes símbolos de fé das igrejas reformadas em 
todo o mundo. Baixe guias de estudo em:
http://www.heidelberg-catechism.com/pt/


