
Neste final de ano, o principal assunto na televisão e nas rodas 
de conversas será a Copa do Mundo da Fifa, que será realizada 
no Catar entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Trata-se do 
maior torneio de futebol do planeta e um dos maiores eventos 
esportivos mundiais, tanto em faturamento quanto em número 
de espectadores. A última copa foi assistida por 3,5 bilhões de 
pessoas em todo o mundo, e espera-se que a deste ano supere 
essa marca!
Para o Brasil, conhecido como “O País do futebol”, a Copa é 
também importante por ser, historicamente, uma das poucas 
áreas em que nos destacamos entre os melhores. E, quem sabe, 
depois de um ano de tanta divisão e briga, o futebol consiga 
reunir os brasileiros novamente numa só torcida?
Como todo evento esportivo, a Copa do Mundo revela bastante 
acerca da nossa natureza enquanto seres criados à imagem de 
Deus – como a busca pela excelência, o domínio da natureza e o 
trabalho em conjunto (Gn 1.26-28). E também nos mostra algo 
das consequências do pecado – como as denúncias de que os 
que trabalharam na construção dos luxuosos estádios não 
tiveram seus direitos respeitados e de que o comitê que escolheu 
Catar recebeu suborno (Gn 6.5).
Porém, podemos ver nesta Copa do Mundo uma ilustração da 
nossa própria carreira espiritual. O apóstolo Paulo percebeu que 
os atletas que participavam de maratonas e lutas nas arenas 
romanas precisavam ser bastante disciplinados se quisessem 
vencer suas competições, e usou seu exemplo para desafiar os 
crentes a mostrar a mesma disciplina enquanto buscavam sua 
santificação (1Co 9.24-27).
Faça como o apóstolo, e enquanto estiver assistindo aos jogos e 
observando a garra com que eles tentam vencer, o entrosamento 
das equipes, a disposição para superar suas limitações e a 
alegria deles ao competirem, lembre-se: esses atletas estão 
almejando os prêmios no valor total de 440 milhões de dólares; já 
nós, a igreja de Cristo, temos tesouros muito mais valiosos à 
nossa espera no final da nossa corrida!
Não dá pra desistir, né?
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Pb. Rogério - coordenador
Pb. Ademar - auxiliar
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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. 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

Podemos ter a certeza de que na pessoa do 
nosso Senhor Jesus Cristo nós temos tudo o que 
possamos desejar: temos confiança total e 
perfeita na bondade de Deus, e no amor do qual 
ele nos dá testemunho. E por quê? Em resumo: 
ele tirou a maldição, para que possamos ser 
abençoados por Deus. Além disso, ele 
conquistou a morte e triunfou sobre ela, 
livrando-nos da sua tirania, que de outra forma 
nos esmagaria completamente.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

“Hermenêutica” é o conjunto de regras e técnicas de interpretação do texto 
bíblico. Costuma ser um estudo cheio de complexidades, mas neste livreto curto 
e objetivo, o autor oferece dez dicas bem práticas e fáceis para ajudar o leitor a 
entender melhor e mais profundamente a sua Bíblia. Além disso, ele acrescenta 
exercícios ao final de cada capítulo, visando ajudar o leitor a obter maior proveito 
e aprendizado.

Título: Entenda a Bíblia
Autor: João Paulo Thomaz de Aquino
Editora: Cultura Cristã

Verdade e Vida

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

Junta Diaconal

06/11
13/11
20/11
27/11

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

06/11
13/11
20/11
27/11

Pb. Vanderlei 
Pb. Ricardo 
Pb. Eliel 
Pb. Vanderlei

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

20/11 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: 11 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

SAÚDE: Ilda e Leontina (irmãs do Pb. Ademar); 

Érick (filho do Dc. Luciano e Viviam); Dalva (mãe 

do Dorisvaldo); Lucivânia; Bruno (filho do 

Samuel e Jeniffer); Guilherme (filho da Aluana); 

Geraldo (irmão do Pr. Alceu); Adriana.

MISSÕES: Eduardo, Jéssica e Olívia, 
missionários pela Jocum (Jovens Com Uma 
Missão), a caminho de Carnaubeira – PE

LUTO: Nilma e família (falecimento de sua mãe, 
D. Maria Madalena); Pb. Ademar e família 
(falecimento de seu irmão Romínio).

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

Viviam Matos de Padua 

Maria Eunice (mãe da Leila Giorlano) 

Marina Terra Batista 

Luis Gustavo Cortez Machado 

Israel Teixeira Lima 

Simone Santos Nogueira Alves

Sandro Barbosa Benevides 

Isabela Capriolio Benevides 

Paulo Roberto de Araujo Silva 

Lucas Caetano Ferreira 

Maria das Graças Abrahão Barboza 

Alvina Pereira dos Santos 

Dorisvaldo de Souza Oliveira 

Rev. Gilberto Campos (missionário na Romênia)

12

15

16
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Aniversários do Casamento

Roberto e Marisa Bataglia 

Norberto e Rosilda 

Wendel e Cláudia 

Gunther e Maíza

No Supremo Concílio de 2002 foi decidido 
celebrar o dia 11 de novembro como o “Dia da 
Sociedade Auxiliadora Feminina”, que é a data 
da criação da primeira SAF, em 1884, na igreja 
de Recife. Que o Senhor fortaleça e recompense 
as irmãs da SAF-IPFÓ, e que vocês sejam 
sempre reconhecidas pelas suas boas obras 
(At 9.36).

Dia da SAF

No dia 5 de novembro celebramos o lançamento 
do Imprensa Evangélica. Idealizado e dirigido 
pelo missionário presbiteriano Rev. Ashbel 
Green Simonton, o jornal foi publicado 
quinzenalmente de 1864 até1892, trazendo 
informações sobre as atividades missionárias 
por todo o Brasil Império, transcrições dos 
sermões, tradução de clássicos da literatura 
protestante mundial (como “O Peregrino”), e 
também comentários da vida política e social 
nacional e internacional. A criatividade e 
disposição do Rev. Simonton para anunciar o 
evangelho não tinha limites! Que possamos 
imitá-lo em nosso tempo!

“Lançamento do “Imprensa Evangélica”

Todas as Quartas-Feiras 

OFICINA de
ARTESANATO

das 13h às 16h

Agenda

• 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 nossa comunhão como corpo de 
Cristo. Como é bom e agradável viverem unidos 
os irmãos! (Sl 133.1)

• Neste mês, teremos a oportunidade de 
participar da Santa Ceia no 1º Domingo no culto 
vespertino (dia 6, às 18h30), e também no 3º 
domingo no culto matutino (dia 20, às 9h). 
Prepare seu coração para esses momentos de 
comunhão com o Senhor em sua Mesa. 
Examine-se o homem a si mesmo e, então, 
coma do pão e beba do cálice. (1Co 11.28)

• Na última quarta-feira de novembro (24/11), 
celebra-se o Dia Nacional de Ação de Graças. 
Neste dia faremos o encerramento conjunto de 
todos os grupos familiares com um culto de 
gratidão a Deus e uma gostosa 
confraternização, a partir das 20h na igreja. Não 
deixe de vir, traga sua família, o seu motivo de 
oração e um prato para compartilharmos. 
Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e 
cumpre os teus votos para com o Altíssimo. 
(Sl 50.14).

• Neste fim de ano distribuiremos 1000 
exemplares do Cada Dia de Natal, com as 31 
mensagens natalinas do Rev. Hernandes Dias 
Lopes para serem lidas durante o mês de 
dezembro. Participe do grupo de irmãos que vai 
preparar os livretos e distribui-los nos arredores 
da igreja no último sábado de novembro (26/11), 
retire exemplares para entregar também aos 
seus vizinhos, e lembre-se de orar muito por 
isso. Nosso objetivo é anunciar: Nasceu, na 
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o 
Senhor (Lc 2.11)!

Pergunta 101: Mas não podemos nós, de modo 
piedoso, fazer juramento em nome de Deus?

Resposta: Podemos sim, quando as autoridades o 
exigirem ou quando for preciso, para manter e 
promover a fidelidade e a verdade, para a glória de 
Deus e o bem-estar do próximo. Por tal juramento 
está baseado na Palavra de Deus1 e era praticado, 
com razão, pelos santos do Antigo e Novo 
Testamento. 2

1Dt 6.13; 10.20; Hb 6.16. 2Gn 21.24; 31.53; 1Sm 
24.22,23; 2Sm 3.35; 1Rs 1.29,30; Rm 1.9; 9.1; 2Co 
1.23.

Pergunta 102: Podemos jurar também pelos 
santos ou por outras criaturas?

Resposta: Não, porque o juramento legítimo é uma 
invocação a Deus, para que ele, o único que 
conhece os corações, testemunhe a verdade e nos 
castigue, se jurarmos falsamente. 1Tal honra não 
pertence a criatura alguma.2

1Rm 9.1; 2Co 1.23. 2Mt 5.34-36; Tg 5.12.

Dia do Senhor 37

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


