
Nós estamos vivendo numa época em que muitas atividades humanas 
foram grandemente facilitadas, principalmente pelos avanços 
tecnológicos. Só para dar um exemplo, veja os carros modernos que, além 
do câmbio automático e da direção hidráulica, agora dirigem e até 
estacionam automaticamente. Está muito fácil ser motorista!

Mas, quer saber algo que não está nada mais fácil? Família! Respeitar os 
pais, manter o casamento, criar e educar filhos – nada disso ficou mais 
fácil de fazer nos últimos tempos!

Na verdade, é até possível dizer que tem ficado mais difícil de uns tempos 
para cá. O aumento das taxas de divórcio, a facilidade de acesso às 
drogas, a pedofilia e pornografia na internet, o individualismo minando os 
relacionamentos – tudo isso (e muito mais!) tornou mais desafiadora do 
que nunca a experiência de ter uma família, a experiência de viver em 
família!

Contudo, quase três mil anos atrás, Salomão já percebia que todos os 
esforços humanos são inúteis para construir uma família (Sl 127.1). É 
verdade que sua família era especialmente complicada: pai adúltero, 
disputas entre irmãos, assassinatos, seu filho cobiçoso conseguiu destruir 
tudo o que ele havia herdado e conquistado. Mas, em sua sabedoria, ele 
entendeu que mesmo as famílias mais comuns são uma tarefa muito acima 
das habilidades de pais, mães, esposas, filhos, maridos ou irmãos (Sl 
127.2).

Porém, em sua sabedoria, ele também compreendeu que o Senhor é o 
principal interessado na edificação das famílias. E, ainda mais importante, 
compreendeu que, muito acima das nossas limitações, Deus é poderoso 
para abençoar nossas famílias (Sl 127.3-5).

Se formos sábios, também perceberemos que dependemos 
completamente do Senhor para que nossos lares sejam edificados de 
verdade. E, como fez Jairo, nos prostraremos diariamente aos pés de 
Jesus, suplicando-lhe que venha até a nossa casa com sua cura, ensino, 
consolo e glória (Lc 8.41). E, por causa de sua graça, ele virá!

Que o Senhor abençoe, guarde e resplandeça seu rosto com misericórdia 
sobre nossas famílias!
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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

Na oração, há duas partes: petição e ação de 
graças. Pela petição, depositamos os desejos de 
nosso coração diante de Deus, buscando sua 
bondade, primeiramente, naquilo que serve à 
sua glória; segundo, no que também conduz ao 
que nos é útil (1Tm 2.1).Pela ação de graças, 
reconhecemos seus benefícios para conosco e 
os confessamos com louvor, referindo à sua  
bondade todas as boas coisas.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Este livro demonstra que conflitos familiares sempre começam com desejos, que 
podem se transformar em exigências, que por sua vez evoluem para julgamentos 
e terminam em retaliação. E apresenta de maneira criativa e atraente as soluções 
bíblicas por meio da aplicação de princípios pacificadores, para tornarem o seu 
relacionamento com o cônjuge e filhos mais caloroso, intenso e, sobretudo, 
agradável a Deus.

Título: Os conflitos no lar e as escolhas do pacificador
Autor: Ken Sande e Tom Raabe
Editora: NUTRA publicações
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das 8h às 8h30
na REDETV com 
Hernandes Dias Lopes

Junta Diaconal

01/05
08/05
15/05
22/05
29/05

Dc. Flávio (ceia) 
Dc. Azarias
Dc. Júlio (ceia)
Dc. Lucas
Dc. Fábio

01/05
08/05
15/05
22/05
29/05

Pb. Eliel (ceia) 
Pb. Rogério
Pb. Ricardo
Pb. Ricardo
Pb. Rogério

Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço

15/05 Pb. Vanderlei (ceia) Sem. Günther Nagel

Liturgia Mensagem

Culto Solene 18h30
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Culto Solene 9h

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).



Motivos de Oração Geral

Motivos Específicos de Oração

SAÚDE: Claudionor (filho da D. Margarida); Ilda 
(irmã do Pb. Ademar); Érick (filho do Dc. Luciano 
e Viviam); Tite; Dalva (mãe do Dorisvaldo); Priscila 
(filha da Marisa e Roberto Basaglia) e Inês (sogra 
da Priscila); Thomás e Vinícius (sobrinhos-netos 
da Suzana); Carlos (cunhado da Leila Machado); 
Lucivânia; Bruno (filho do Samuel e Jeniffer); 
Guilherme (filho da Aluana).

EVANGELIZAÇÃO: Lares que receberão os Cada 
Dia da Família.

EMPREGO: Luiz Gustavo, Pb. Ricardo, Dc 
Fábio.

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

1) Guerra na Ucrânia: restabelecimento da paz, 

famílias em luto, refugiados.

2) IP Freguesia: despertamento espiritual, retom-

ada das atividades.

3) Vizinhança da igreja: conversão e segurança 

no bairro.

4) Missionários: saúde, famílias e ministérios.

5) Brasil: situação política e econômica, gover-

nantes e autoridades.
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Aniversários do Mês
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Aniversários de Casamento

Fábio e Ana Carolina 

Wagner e Celeni 

Sandro e Claudia 

Eliel e Maria do Carmo 

Ademar e Maria das Graças 

Wilson e Nadir 

Agenda

• Durante o mês de Maio teremos reuniões de 

oração aos domingos, antes da Escola 

Dominical (das 9h às 9h30), para intercedermos 

especialmente pelas famílias.

• No Dia das Mães (10/05) nossas crianças farão 

uma homenagem às mamães após a Escola 

Dominical.

• No 3º domingo do mês, além do culto 

vespertino teremos também um culto matutino 

com Santa Ceia (das 9h às 10h).

• No dia 13 de Maio nossa SAF fará uma visita e 

entrega das doações (café e leite) para a Casa 

Dia das Mães

Nesse dia 10 de Maio, queremos louvar e 

agradecer a Deus pelas mamães da nossa igreja! 

Que o Senhor abençoe, guarde, fortaleça e 

encha de sabedoria cada uma de vocês! O valor 

de vocês excede todas as riquezas desta terra 

(Pv 31.10).

Dia do Jovem Presbiteriano

No 3º domingo de Maio (15/05) celebramos o Dia 

do Jovem Presbiteriano em memória da 

organização da primeira sociedade interna dos 

jovens na IPB, em 1939. Que nossos jovens 

possam se apresentar perante o Senhor 

revestidos com santidade (Sl 110.3). Parabéns, 

jovens! 

Mês da Família

Durante todo o mês de Maio teremos nos cultos 

vespertinos a série Jesus e a (minha) família, 

com exposições bíblicas de trechos do 

evangelho de Lucas. Também em nossas 

reuniões de oração dominicais estaremos 

intercedendo especialmente pelas famílias da 

igreja. Que nossas famílias sejam edificadas pelo 

Senhor e por sua Palavra! 

Pergunta 86: Visto que fomos libertados de 

nossa miséria, por Cristo, sem mérito algum de 

nossa parte, somente pela graça, por que ainda 

devemos fazer boas obras?

Resposta: Resposta: Primeiro: porque Cristo não 

somente nos comprou e libertou com seu sangue, 

mas também nos renova, à sua imagem, por seu 

Espírito Santo, para que mostremos, com toda a 

nossa vida, que somos gratos a Deus por seus 

benefícios ,1 e para que Ele seja louvado por nós.2

Segundo: para que, pelos frutos da fé, tenhamos a 

certeza de que nossa fé é verdadeira3 e para que 

ganhemos nosso próximo para Cristo, pela vida 

cristã que levamos.4

Rm 6.13; 12.1,2; 1Co 6.20; 1Pe 2.5,9. 2 Mt 5.16; 

1Pe 2.12. 3 Mt 7.17,18; Gl 5.6,22; 2Pe 1.10. 4 Mt 

5.16; Rm 14.18,19; 1Pe 3.1,2.

Pergunta 87: Não podem ser salvos, então, 

aqueles que continuam vivendo sem Deus e sem 

gratidão e não se convertem a ele?

Resposta: De maneira alguma, porque a Escritura 

diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, 

avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou 

semelhante herdará o reino de Deus.1

11Co 6.9,10; Ef 5.5,6; 1Jo 3.14,15.
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Catecismo de Heidelberg

Escrito em 1563 por Zacarias Ursinus e Caspar 

Olevianus, o Catecismo de Heildelberg é um 

manual de instrução doutrinária no formato de 

perguntas e respostas, agrupadas em 52 “Dias 

do Senhor”, para ser estudado semanalmente ao 

longo de um ano. As perguntas de 22 a 58 tratam 

do chamado “Credo Apostólico” como 

expressão da fé cristã. Baixe guias de estudo em: 

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


