
O Dia das Crianças não é celebrado na mesma data em todo o mundo. 
Muitos países seguem a iniciativa da Unicef (Fundo das Nações Unidas 
para a Infância), que escolheu o dia 20 de novembro, como uma forma 
de celebrar a Declaração dos Direitos da Criança ONU, promulgada 
nessa data, em 1959. Países que pertenceram ou foram fortemente 
influenciados pela extinta URSS (União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) costumam celebrar o dia 1º de junho. Em alguns países da 
África Central, o dia das crianças é comemorado no dia do Natal.
O Brasil foi um dos primeiros países a oficializar a data. Depois de 
sediar o 3º Congresso Sul-Americano da Criança, no Rio de Janeiro, foi 
aprovado o Decreto nº 4.867, de 5 de novembro de 1924, instituindo o 
dia 12 de outubro como “dia de festa da criança em todo o território 
nacional”. Inicialmente era só uma dessas datas oficiais que visam 
mobilizar a sociedade para as necessidades de algum grupo, sem muita 
adesão. Mas, a partir da década de 50, as indústrias de brinquedo e 
outros produtos infantis passaram a promover a data para aumentar as 
vendas. E deu certo: o Dia das Crianças é a 3ª data mais importante do 
ano para o varejo!
Para uma sociedade consumista como a nossa, é natural que a criança 
seja vista apenas como um “consumidor-mirim”, alguém que não tem 
poder de compra, mas motiva os adultos a gastar. E que pai e mãe 
nunca gastaram até acima de suas posses só para agradar seus 
pequenos?
Aos olhos de Deus, no entanto, a criança tem um lugar muito mais 
elevado, e precisa muito mais que celebrações, festinhas ou 
brinquedos. Sua maior necessidade é aprender o caminho da salvação!
Mas é claro que as crianças vão preferir um brinquedo a um sermão.
Por essa razão, o sábio Salomão convocou os pais a ensinarem seus 
filhos, pois as crianças nascem com o coração rebelde e insensato, não 
inclinado às coisas de Deus e, portanto, precisam ser corrigidas (Pv 
22.15; 29.15); daí a urgência de apontar o caminho correto desde muito 
cedo (Pv 22.6). Por outro lado, o apóstolo Paulo indicou que a disciplina 
e a admoestação do Senhor devem ser ministradas com paciência e 
amor, para levar o filho à correção, não à ira e ao desânimo (Ef 6.4; Cl 
3.21).
Moisés insistiu que os hebreus transmitissem sua fé no Senhor às 
novas gerações em cada oportunidade cotidiana (Dt 4.9; 6.6-7; 
31.12-13). Que nós, como igreja do Senhor, possamos estar atentos a 
esse dever sublime. E que cada uma de nossas crianças receba com 
alegria as boas vindas do Rei – delas é o Reino de Deus (Mt 19.14)!
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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. Fazei o 
bem a todos, mas primeiramente aos da família 
da fé (1Tm 5.13).

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

Júlio César Giovanelli

Luciano de P. L. Rodrigues

Frase para Refletir

Não devemos falar precipitadamente da eleição 
de Deus, afirmando que somos predestinados, a 
não ser se estivermos completamente seguros 
da nossa salvação. Não devemos afirmar 
levianamente acerca de Deus ter nos tomado 
para sermos seus filhos ou não. Como fazer 
então? Olhando para o que está estabelecido no 
evangelho. Ali Deus nos mostra que ele é nosso 
Pai, e que ele nos trará à herança da vida, tendo 
nos marcado com o selo do Espírito Santo em 
nossos corações, que é um testemunho 
indubitável da nossa salvação – se esse 
evangelho pela fé.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

O Rev. Emilio Garofalo Neto mostra que a vida de Ester e o povo de Deus na 
Pérsia do século 5º a.C. guarda impressionantes semelhanças com a vida cristã 
no mundo secular de hoje. Com um texto cativante, o autor transporta o leitor a 
um mundo distante de nossa própria época, mas também o chama a afirmar sua 
identidade cristã, seus valores e sua fé em meio aos poderes de uma cultura 
perigosamente sedutora e terrivelmente hostil ao Deus da Bíblia e ao seu povo.

Título: Ester na Casa da Pérsia
Autor: Emilio Garófalo Neto
Editora: Fiel

Verdade e Vida

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

Junta Diaconal

02/10
09/10
16/10
23/10
30/10

Dc. Luciano (Santa Ceia)
Dc. Fábio
Dc. Júlio (Santa Ceia)
Dc. Luciano
Dc. Fábio

02/10
09/10
16/10
23/10
30/10

Pb. Ricardo 
Pb. Rogério 
Pb. Vanderlei
Pb. Ricardo
Pb. Rogério 

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

16/10 Pb. Eliel (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: 11 98888-0565. Instruí-vos e 
aconselhai-vos mutuamente em toda a 
sabedoria (Cl 3.16).
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Motivos de Oração Geral

Motivos Específicos de Oração

SAÚDE: Claudionor (filho da D. Margarida); Ilda 
e Leontina (irmãs do Pb. Ademar); Érick (filho do 
Dc. Luciano e Viviam); Dalva (mãe do 
Dorisvaldo); Carlos (cunhado da Leila 
Machado); Lucivânia; Bruno (filho do Samuel e 
Jeniffer); Guilherme (filho da Aluana); Geraldo 
(irmão do Pr. Alceu); Adriana; D. Maria 
Madalena (mãe da Nilma).

EMPREGO: Luiz Gustavo, Dc. Fábio.

MISSÕES: Miss. Eliane, ainda em processo de 
definição de campo na África.

Os pedidos de oração devem ser comunica-
dos pelo Whatsapp IPFÓ.

02
03
05
08
09
11
13
17
20
21

Aniversários do Mês

Clarisse de Castro Pita Moreira
Flávio Martins Lima
Noel Mendes de Lima 
Rebeca (filha do Rev. Gilberto, miss. na Romênia)

Cleene Nunes Cabral Silva 
Suzana Barbosa Fernandes Flores 
Ana Carollina Matos de Pádua 
Elenice Rodrigues Franco 
Ruth Veríssimo Lima 
Hugo Franco Rocha

04
04

Aniversários do Casamento

Lucas e Célia
Paulo Roberto e Marcela

O Presbitério Unido realizará a sua 88ª Reunião 
Ordinária em nossa igreja, com início às 14h do 
dia 21 de outubro, e previsão de se estender até 
o final dos trabalhos a partir das 8h do dia 22. A 
IPFÓ saúda os presbíteros e ministros membros 
do PRUN, manifestamos nossa alegria em poder 
recebê-los, e rogamos ao Senhor da seara que 
muito abençoe o Concílio e seus conciliares. 
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, 
inabaláveis e sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso 
trabalho não é vão. (1Co 15.58)

Reunião do Presbitério

O dia 31 de Outubro de 1517 marcou o 
nascimento da Reforma Protestante, um 
movimento que buscou levar a igreja cristã 
novamente às suas origens e, principalmente, à 
sua fonte de autoridade – as Escrituras 
Sagradas. Tudo começou quando Martinho 
Lutero (1483-1546) compreendeu que a justiça 
de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, 
como está escrito: o justo viverá por fé (Rm 
1.17), e percebeu que a igreja de sua época vivia 
mais em função de tradições humanas que da 
verdade libertadora do evangelho. Que o Senhor 
da igreja nos conserve firmes na sua Palavra!

Dia da Reforma Protestante 

Todas as Quartas-Feiras 

OFICINA de
ARTESANATO

das 13h às 16h

Agenda

• Em Outubro continuamos com a Abertura da 
Escola Dominical às 9h e divisão em Classes 
das 10h às 11h, com um rápido Intervalo das 
9h40 às 10h para tomarmos café da manhã 
juntos, estreitando a comunhão do corpo de 
Cristo. E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos e na comunhão, no partir do pão e 
nas orações (At 2.42).

• No 3º domingo do mês (16), temos o culto 
matutino com Santa Ceia das 9h às 10h, 
seguido das Classes de Escola Dominical. Essa 
é uma oportunidade de participar da Mesa do 
Senhor, especialmente para aqueles irmãos que 
têm dificuldade em participar do culto 
vespertino.

Pergunta 99: O que Deus exige no terceiro 
mandamento?

Resposta: Não devemos blasfemar ou profanar o 
santo nome de Deus por maldições1 ou juramentos 
falsos2 nem por juramentos desnecessários.3

Também não devemos tomar parte em pecados 
tão horríveis, ficando calados quando os ouvimos.4

Em resumo, devemos usar o santo nome de Deus 
somente com temor e reverencia5 a fim de que ele, 
por nós, seja devidamente confessado,6 invocado7

e glorificado por todas as nossas palavras e obras.8

1 Lv 24.15,16. 2 Lv 19.12. 3 Mt 5.37; Tg 5.12. 4 Lv 5.1; 
Pv 29.24. 5 Is 45.23; Jr 4.2. 6 Mt 10.32; Rm 10.9,10. 
7 Sl 50.15; 1Tm 2.8. 8 Rm 2.24; Cl 3.17; 1Tm 6.1.

Pergunta 100: Será que blasfemar o nome de 
Deus por juramentos e maldições é um pecado 
tão grande, que Deus se ira também contra 
aqueles que não se esforçam para impedir e 
proibir tal coisa?

Resposta: Claro que sim, pois não há pecado 
maior ou que mais provoque a ira de Deus do que 
blasfemar seu nome. Por isso, Ele mandava 
castigar este pecado com a pena da morte.1

1 Lv 24.16; Ef 5.11.

Dia do Senhor 36

Catecismo de Heidelberg

O Catecismo de Heildelberg (1563) é um dos 
mais importantes símbolos de fé das igrejas 
reformadas em todo o mundo. Se você quiser 
usá-lo para suas devocionais, para o culto 
doméstico ou para ensinar seus filhos, pode 
encontrar o Catecismo de Heidelberg completo e 
com guias de estudo aqui:

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

1) Brasil: situação política e econômica, 
governantes e autoridades, eleições.
2) Missionários: saúde, famílias e ministérios.
3) Guerra na Ucrânia: restabelecimento da paz, 
famílias em luto, refugiados.
4) Refugiados afegãos.
5) Idosos da igreja.
6) Vizinhança da igreja: segurança no bairro e 
conversão a Cristo.
7) Casa do aconchego: funcionários, voluntários, 
famílias e crianças atendidas.
8) Despertamento espiritual da igreja.


