
Vivendo com sua família numa área rural do País de Gales, Mary Jones 
(1784-1864) tinha um sonho: ter o seu próprio exemplar da Bíblia! Por volta 
dos nove anos de idade, ela havia aprendido a ler e tinha aceitado Jesus, 
mas naquela época os livros eram caros e difíceis de ser encontrados. O 
exemplar mais próximo da Bíblia pertencia à família de uma fazenda 
vizinha, a mais de 3 quilômetros de distância.

Como as demais crianças naquele tempo, Mary trabalhava com seus pais. 
Após seis anos economizando tudo o que podia, ela conseguiu o valor e 
foi comprar sua primeira Bíblia.

Em 1800, com quinze anos de idade, Mary percorreu a pé os 42 quilômet-
ros por terreno montanhoso até a cidade de Bala, o local mais próximo 
onde havia bíblias para vender. Comovido com sua história, o livreiro lhe 
vendeu três exemplares pelo preço de um. Não apenas isso: ele passou a 
divulgar a história dela, o que levou à formação uma associação para 
fornecer bíblias a todo o país. Nascia a Sociedade Bíblica Britânica e 
Estrangeira, que em 1819 publicaria a primeira Bíblia na língua portuguesa. 
Essa obra se multiplicaria por todo o mundo nos anos seguintes.

Em 10 de junho de 1948, sob o lema “Dar a Bíblia à Pátria”, surgiu a Socie-
dade Bíblica do Brasil (SBB). Que o Senhor continue abençoando esse 
precioso trabalho de tradução, produção e distribuição da Bíblia em todo 
o território nacional.

Atualmente, duas das bíblias compradas por Mary estão preservadas na 
Biblioteca da Universidade de Cambridge e na Biblioteca Nacional do País 
de Gales. Mais importante que isso: hoje são 149 Sociedades Bíblicas, 
dedicadas à tradução da Palavra de Deus para todos os idiomas e diale-
tos, tornando as Escrituras acessíveis em mais de 200 países e territórios!

A história de Mary Jones nos faz lembrar as palavras do salmista: Amo os 
teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. A 
minha alma tem observado os teus testemunhos; eu os amo ardentemente 
(Sl 119.127,167).

Hoje em dia, não precisarmos poupar tanto, nem esperar tanto, nem 
procurar tanto, nem nos deslocarmos tanto para termos nosso exemplar 
da Escritura Sagrada. De fato, podemos tê-la gratuitamente em nossos 
celulares, em nossa própria língua e em inúmeras outras. Temos privilégios 
que a jovem Mary jamais sonharia. Espero que tenhamos também o 
mesmo amor pelas Escrituras que Mary tinha.
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Grupos Familiares
NOSSA PROGRAMAÇÃO

Acesse o nosso site e veja o Grupo Familiar 
mais próximo da sua residência.

Reunião de Oração
Todos os sábados às 8h

DOMINGOS

Escola Bíblica: 10h
Culto: 18h30
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Igreja Presbiteriana do Brasil: 

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).

PASTOR

SEMINARISTA

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Alceu Lourenço 
de Souza Junior 

Günther A. Zanchi Nagel

Eliel Braga

Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva

Vanderlei Lopes Machado

Azarias Braga

Fábio de Castro Moreira

Flávio Martins Lima

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Luciano de P. L. Rodrigues

Frase para Refletir

Tendo Deus nos escolhido antes do mundo ter 
seu inicio, devemos atribuir a causa da nossa 
salvação à sua livre bondade. Devemos 
confessar que ele não nos adota como seus 
filhos por qualquer mérito em nós mesmos, pois 
não tínhamos nada para nos recomendar ao seu 
favor. Portanto, devemos colocar a causa e a 
fonte da nossa salvação somente nele, e 
depositar nisso nosso fundamento; caso 
contrário, tudo que construirmos, virá a ser nada.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

O Espírito de Deus atua constantemente no mundo produzindo arrependimento, 
conversão, santificação e adoração a Jesus. Mas o Rev. Augustus mostra que em 
certas épocas o Senhor Deus considerou necessário e relevante para a sua igreja 
operar de maneira mais intensa no coração dos homens, crentes ou não, 
quebrando as fontes do pecado e produzindo arrependimento verdadeiro, 
despertando o seu povo para as realidades espirituais e despertando a 
consciência dos incrédulos para seu estado de perdição e miséria.

Título: Despertamento espiritual
Autor: Augustus Nicodemus Lopes
Editora: Cultura Cristã

Verdade e Vida

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

Junta Diaconal

05/06
12/06
19/06
26/06

Dc. Luciano (ceia) 
Dc. Fábio
Dc. Flávio (ceia)
Dc. Azarias 

05/06
12/06
19/06
26/06

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

Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel 
Pr. Alceu Lourenço

19/06 Pb. Rogério (ceia) Pr. Alceu Lourenço

Liturgia Mensagem

Culto Solene 18h30

Liturgia Mensagem

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).

PIX DA IGREJA:

01895211000100



Motivos de Oração Geral

Motivos Específicos de Oração

Claudionor (filho da D. Margarida); Ilda e 

Leontina (irmãs 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); Eleny Vassão.

EMPREGO: Luiz Gustavo, Pb. Ricardo, 

Dc Fábio, Samuel.

Comunique seus pedidos de oração pelo 

Whatsapp IPFÓ.

1) Guerra na Ucrânia: restabelecimento da paz, 

famílias em luto, refugiados.

2) Brasil: situação política e econômica, gover-

nantes e autoridades.

3) IP Freguesia: despertamento espiritual, retom-

ada das atividades.

4) Vizinhança da igreja: conversão e segurança 

no bairro.

5) Missionários: saúde, famílias e ministérios.

6) Casa do aconchego: funcionários, voluntários, 

famílias e crianças atendidas.
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Aniversários do Mês

Etelvina de Oliveira Assunção 

Luiz Carlos Machado 

Vivian Ceccopieri Gatti 

Herotildes Alves Costa dos Reis 

Maíza Alvina Nascimento Nagel 

Emerita Augusta da Silva 

Margarida Vieira da Silva 

Neide Machado Franco 

Celso Giorlano 

Gustavo Moura Volpini da Silva

Patrícia de Moura Volpini

Eduarda Machado Benevides 

08

17

Aniversários de Casamento

Ricardo e Aluana

César e Cristiane

Todas as Quartas-Feiras 

OFICINA de
ARTESANATO

das 13h às 16h

Agenda

• No 1º domingo deste mês teremos um almoço 

comunitário na igreja, após a EBD. Será um 

tempo de nos alegrarmos uns com os outros e 

estreitarmos nossos laços de comunhão. Não 

deixe de participar com sua família! ... 

Perseveravam unânimes no templo, partiam pão 

de casa em casa e tomavam as suas refeições 

com alegria e singeleza de coração (At 2.46).

• No 3º domingo do mês, além do culto 

vespertino teremos também um culto matutino 

com Santa Ceia (das 9h às 10h).

Pergunta 88: Quantas partes há na verdadeira 
conversão do homem?

Resposta: Duas partes: a morte do velho homem e 
o nascimento do novo homem.1

1Rm 6.4-6; 1Co 5.7; 2Co 7.10; Ef 4.22-24; Cl 
3.5-10.

Pergunta 89: O que é a morte do velho homem?

Resposta: É a profunda tristeza por causa dos 
pecados e a vontade de odiá-los e evitá-los, cada 
vez mais.1

1Jl 2.13; Rm 8.13.

Pergunta 90: O que é o nascimento do novo 
homem?

Resposta: É a alegria sincera em Deus, por Cristo1, 
e o forte desejo de viver conforme a vontade de 
Deus em todas as boas obras.2

1Is 57.15; Rm 5.1,2; 14.17. 2Rm 6.10,11; Gl 
2.19,20.

Pergunta 91: Que são boas obras?

Resposta: São somente aquelas que são feitas 
com verdadeira fé ,1 conforme a lei de Deus, 2 e 
para sua glória;3 não são aquelas que se baseiam 
em nossa própria opinião ou em tradições 
humanas. 4

1 Rm 14.23. 2 Lv 18.4; 1Sm 15.22; Ef 2.10. 3 1Co 
10.31. 4 Is 29.13,14; Ez 20.18,19; Mt 15.7-9.

Dia do Senhor 33

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/
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