
Viver num país em que a liberdade de culto e de religião está 
garantida na Constituição é uma grande bênção para nós, 
cristãos brasileiros. Especialmente se considerarmos tantos 
irmãos nossos que são proibidos de exercer a sua fé em público 
em muitos países. Estamos bem longe do ranking dos países 
onde os cristãos são mais perseguidos, publicado pela 
organização “Portas Abertas”. (Uma curiosidade: o Catar está em 
18º lugar, devido à opressão que os crentes sofrem por parte dos 
islâmicos)
Por outro lado é inegável que nos mesmos países em que a 
população tem mais liberdade religiosa, há também uma 
tendência crescente na sociedade de secularização e de 
afastamento do cristianismo. E, nisso, o Brasil está muito bem 
representado.
Um exemplo dessa realidade é a celebração do Natal. Podemos 
perceber que há tempos essa data deixou de ter significado 
religioso e espiritual, passando a ser apenas uma ocasião para 
festejar, uma oportunidade comercial, um feriado prolongado 
(neste ano, nem isso, já que o Natal cairá num domingo!). 
Sabemos que na Bíblia não temos uma ordem e nem mesmo 
uma sugestão de que deveríamos ter um dia para celebrar a 
Encarnação do filho de Deus. Tanto é que nenhum evangelista 
registra a data do nascimento de Jesus. Contudo, a Escritura 
aponta que confessar a encarnação do Verbo Eterno no ventre 
de Maria é algo central para a fé cristã (João 1.14; 1 João 4.2; 2 
João 1.7)!
Assim, a igreja cristã sempre utilizou as celebrações natalinas 
para relembrar a história da redenção a um mundo normalmente 
tão desinteressado pelas coisas de Deus. Aproveitando festas 
familiares e corporativas, apresentações de coral e de teatro, 
cartões e filmes de Natal, jantares e amigos-secretos – tudo para 
proclamar o amor de Deus e falar da vinda do Salvador a 
corações mais atentos e mais inclinados a ouvir.
Portanto, enquanto o mundo estiver disposto a parar para 
celebrar o Natal, que a igreja esteja sempre disposta a – com 
muita sabedoria! – aproveitar a oportunidade para anunciar a 
verdadeira história do Natal (Colossenses 4.5,6). E você? Já 
contou para alguém que o Salvador nasceu?
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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).
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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

Busquemos ardentemente tirar maior proveito 
dos vários recursos com que Deus tem nos 
suprido, de forma que a Lei, os profetas, a voz de 
João Batista e, especialmente o ensino de seu 
Filho Unigênito possam nos despertar mais 
completamente, para que não apenas corramos 
para ele, mas também sigamos constantemente 
nesse rumo, perseverando nele até que ao final 
recebamos a vitória e a coroa do nosso 
chamado, conforme a herança eterna reservada 
no céu, que ele prometeu a todos que não 
desistirem de aguardar a vinda do grande 
Redentor.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Este livro apresenta doze mensagens natalinas com fundamentação bíblica e 
teológica. Os autores aprofundam-se no ensino bíblico sobre o nascimento de 
Jesus Cristo encontrado nos Evangelhos de Mateus, Lucas e João (Marcos nada 
diz a respeito do nascimento de Jesus). Reunidas, essas passagens cobrem a 
maior parte das principais questões relacionadas à encarnação: as conexões 
entre o nascimento de Jesus e as promessas do Antigo Testamento, o próprio 
nascimento, a alegria e a oposição despertadas pelo nascimento, a genealogia 
de Jesus e os títulos do Senhor, entre outras.

Título: A Encarnação nos evangelhos 
Autor: Dan Doriani, Philip G. Ryken, Richard Phillips
Editora: Cultura Cristã
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Liturgia Mensagem

Culto Solene 18h30

Liturgia Mensagem

Culto Solene 9h

Atendimento pastoral

Nossos pastores Alceu e Günther estão à 
disposição para visitas e aconselhamento 
durante a semana. Porém, em virtude de sua 
mudança para a IP Ebenézer a partir de janeiro 
de 2023, o Pastor Alceu estará de férias a partir 
do dia 11 até o final do ano. Portanto, atenderá 
a igreja somente até o dia 10. Agende pelo 
telefone ou Whatsapp IPFÓ: 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: 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.

EMPREGO: Luiz Gustavo, Dc. Fábio.

EVANGELISMO: Exemplares de Cada Dia 
distribuídos na vizinhança e amigos.

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

Marcela Teixeira de Souza

Solange Coelho (esposa Rev. Gilberto, missionários na Romênia)

Jeniffer Bastos

Bianca da Silva Morais
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Edvar Braga

Laura Jau (filha missionário Seco Jau, Costa do Marfim)

Wendel Bruno Rodrigues Marques

Elisabeth de Araújo Santos Oliveira

Raquel Coelho (filha Rev. Gilberto, missionários na Romênia)

Erasmo Costa Matos

Ana Carolina Pita Moreira
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Aniversários do Casamento

Reginaldo e Amanda

Eliana e José Paulo

Israel e Eunice

Ricardo e Adriana

Osmar e Neide

Oswaldo e Jaqueline

Nossa igreja está celebrando aniversário de 
nove anos da união da IP Freguesia e da IP 
Hebrom. Celebraremos essa data no culto 
público de 11 de dezembro, com a presença do 
Rev. Ademir Aguiar, pastor da IP Butantã e 
presidente do Presbitério Unido. Ele trará a 
Palavra de Deus para os nossos corações, 
porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia 
dura para sempre, e, de geração em geração, a 
sua fidelidade (Salmo 100.5)!

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

Aniversário IPFÓ

É claro que a Bíblia tem de ser nossa 
companheira cotidianamente, mas é muito 
apropriado que tenhamos uma data dedicada 
como Dia da Bíblia – o 2º domingo de dezembro. 
Que, como o salmista, nossa igreja seja 
composta por homens e mulheres cujo prazer 
está na lei do SENHOR, e que na sua lei meditam 
de dia e de noite (Salmo 1.2).

Dia da Bíblia

Neste ano, vamos celebrar o nascimento do 
Salvador por meio da apresentação natalina de 
nossas crianças, com o tema Teatro de Natal 
dos Bonecos no dia 18, a partir das 10h, após o 
culto matutino; e no dia 25, no culto vespertino, 
com a apresentação de hinos natalinos pelo 
nosso coral e uma mensagem especial pelo Pr. 
Günther. Traga seus convidados para 
celebrarem conosco!

NatalNa IPB nós celebramos nos dias 11 e 17 de 
Dezembro o Dia da Esposa do Pastor e o Dia do 
Pastor, respectivamente. Agradecemos ao 
Senhor da igreja por ter sempre cuidado da 
IPFÓ por meio de pastores fiéis à sua Palavra e 
comprometidos com sua igreja. E rogamos que 
ele continue abençoando a Fátima e a Maíza, 
bem como aos nossos pastores Alceu e 
Günther! Logo que o Supremo Pastor se 
manifestar, recebereis a imarcescível coroa da 
glória (1 Pedro 5.4).

Dia da Esposa do Pastor e 
Dia do Pastor presbiteriano

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 4, às 18h30), e também no 3º 
domingo no culto matutino (dia 18, 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)

Pergunta 103: O que Deus ordena no quarto 
mandamento?

Resposta: Primeiro: o ministério do Evangelho e as 
escolas cristãs devem ser mantidos,1 e eu devo 
reunir-me fielmente com o povo de Deus, 
especialmente no dia de descanso,2 para conhecer 
a palavra de Deus,3 para participar dos 
sacramentos,4 para invocar publicamente ao 
Senhor Deus 5 e para praticar a caridade cristã para 
com os necessitados.6  Segundo: eu devo, todos 
os dias da minha vida, desistir das más obras, 
deixando o Senhor operar em mim, por seu 
Espírito. Assim começo nesta vida o descanso 
eterno.7

1 1Co 9.13,14; 1Tm 3.15; 2Tm 2.2; 3.14,15; Tt 1.5.  
2 Lv 23.3; Sl 40.9,10; 122.1; At 2.42,46. 3 1Co 
14.1,3; 1Tm 4.13; Ap 1.3. 4 At 20.7; 1Co 11.33. 
5 1Co 14.16; 1Tm 2.1-4. 6 Dt 15.11; 1Co 16.1,2; 
1Tm 5.16. 7 Hb 4.9,10.

Pergunta 104: O que Deus exige no quinto 
mandamento?

Resposta: Devo prestar toda honra, amor e 
fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os 
meus superiores; devo submeter-me à sua boa 
instrução e disciplina com a devida obediência,1  e 
também ter paciência com seus defeitos;2  porque 
Deus nos quer governar pelas mãos deles.3

1 Êx 21.17; Pv 1.8; 4.1; 15.20; 20.20; Rm 13.1; Ef 
5.22; 6.1,2,5; Cl 3.18,20,22. 2 Pv 23.22; 1Pe 2.18. 
3 Mt 22.21; Rm 13.2,4; Ef 6.4; Cl 3.20.
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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/


