
No mês de março a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) celebra duas 
datas que poderiam nos levar a considerar este mês como o Mês da 
Educação Cristã. No dia 10 celebramos o marco do Primeiro Culto Prot-
estante nas Américas, ele foi realizado por missionários calvinistas 
franceses em 1557 no Rio de Janeiro, e no dia 11 Celebramos o Dia da 
Educação Cristã, a data foi escolhida em homenagem ao nascimento 
do primeiro pastor protestante e presbiteriano brasileiro, José Manoel 
da Conceição, em 1822.
A IPB desde seu princípio como instituição em 1862, e o presbiterianis-
mo no período subsequente à reforma protestante sempre tiveram 
como ponto fundamental de sua missão o ensino. Esse é um dos 
pilares que nossa igreja sustenta desde o começo, pois sem o ensino, 
sem a educação não há como o homem ler, a interpretar e viver 
conforme a Palavra de Deus. Foi Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, 
que disse “a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Palavra de Cristo” (Rm 
10.17) e também “e como ouvirão se não há quem pregue?” (Rm 10.14), 
foi com essa motivação que o movimento presbiteriano sempre prezou 
pela alfabetização, educação bíblica e cultural da igreja e da sociedade. 
Precisamos ensinar as pessoas a ler, ouvir e entender a Palavra de 
Cristo. Precisamos ter sempre a Bíblia no centro de nosso ensino, 
pregação, discipulado, aconselhamento, administração, disciplina (2 
Tm 3.16-17). A Bíblia precisa ser pregada e explicada a todas as idades.
Essa motivação queimava no coração do primeiro pastor presbiteriano 
brasileiro, que após 20 anos como padre entendeu que o que ensinou a 
vida inteira estava sobre um fundamento incorreto, com essa 
percepção passou por todas as localidades em que ensinou como 
padre para reeducar as pessoas agora com a sã doutrina, essa foi sua 
missão nos 8 anos que viveu depois de sua conversão, tornar a Palavra 
de Deus conhecida do mais simples ao mais erudito, do mais distante 
interior aos grandes centros. José Manoel da Conceição serviu como 
missionário itinerante nos anos seguintes a sua conversão e faleceu em 
decorrência vítima de insolação, privações e fadiga decorrente suas 
longas viagens enquanto ia de uma cidade a outra para levar o ensino 
da Palavra a outros que ainda não conheciam.
Que nós hoje levemos a frente o legado que Paulo, Conceição, os 
missionários franceses e tantos outros irmãos e irmãs nossos do passa-
do carregaram com tanta coragem e amor. Ensinemos a Palavra que 
transforma vidas, vivamos essa mudança e ensinemos por nosso 
exemplo.
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Em Cristo, Rev. Günther Nagel 

Grupos Familiares
NOSSA PROGRAMAÇÃO

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

Rev. Günther A Z Nagel

PRESBÍTEROS

Eliel Braga

Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva

Vanderlei Lopes Machado

DIÁCONOS

Azarias Braga

Fábio de Castro Moreira

Júlio César Giovanelli

Luciano de P. L. Rodrigues

Frase para Refletir

“A oração em si mesma é uma arte que somente 
o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador 
de todas as orações. Rogue pela oração – ore 
até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar 
e não abandone a oração porque não consegue 
orar, pois nos momentos em que você acha que 
não poder, é que realmente está fazendo as 
melhores orações. Às vezes quando você não 
sente nenhum tipo de conforto em tuas súplicas 
e teu coração está quebrantado e abatido, é que 
realmente está lutando e prevalecendo com o 
Altíssimo.” 

Charles Spurgeon 

Você pode pensar que é um cristão, mas talvez não seja. O próprio Senhor Jesus 
disse que algumas pessoas fariam algumas coisas aparentemente "cristãs" em 
nome dEle, mas não o conheceriam verdadeiramente. Ou talvez você saiba que 
não é um cristão e se pergunte o que significa realmente ser um cristão. 
Certamente, há clareza na perspectiva de Deus. Ele não se confunde quanto a 
quem o conhece ou a quem não o conhece. Embora a nossa autoconsciência 
seja limitada, temos critérios bíblicos para ajudar-nos a avaliar se somos 
realmente seguidores de Cristo. Esta é uma leitura confrontadora, mas urgente.

Título: Eu sou mesmo um cristão?
Autor: Mike Mckinley
Editora: Fiel

Verdade e Vida

Todos os Sábados
das 8h às 8h30
na REDETV com 
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Liturgia Mensagem

Culto Solene 18h30

Atendimento pastoral

O Pastor Günther está à disposição da igreja 
para atendimento à igreja durante a semana, 
folgando às segundas feiras. Para visitas e 
aconselhamento agende pelo Whatsapp do 
pastor: 95648-5632.

PIX DA IGREJA:

01895211000100

Escola Bíblica: 9h

Culto: 18h30

DOMINGOS

(Santa Ceia)



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, Pb Ricardo.

EVANGELISMO: Nossa disposição em 
testemunhar e pelas distribuições dos exemplares 
de Cada Dia na vizinhança e amigos

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

Regiane Cheschini Giovanelli

Thaís Abrahão Barboza

Aline Cardoso Braga

Melissa Rocha Bastos

Oswaldo Oliveira Silva

César Alberto Soares Santiago

Fátima dos Santos Souza (esposa do Reverendo Alceu)

19

26

Aniversários do Casamento

Eduardo e Patrícia Volpini

Eduardo e Jéssica Mota

Se você tem frequentado a IPFÓ, tem sido 
edificado e transformado pela Palavra de Deus e 
quer ser membro de nossa igreja, procure o 
pastor ou um dos presbíteros e matricule-se na 
Classe de Catecúmenos. Essa classe é 
direcionada àqueles que querem ser batizados e 
aos que querem professar a sua fé, tornando-se 
assim, membros da igreja. Informe-se com o 
pastor ou um dos presbíteros.

Classe para Novos Membros

Apoio Missionário

O Conselho de nossa igreja decidiu por apoiar 
financeiramente mais uma família missionária, a 
família de nosso irmão Eduardo Mota no projeto 
missionário na cidade de Carnaubeira da Penha – 
PE. Vamos lembrar de contribuir e orar pelo que 
Deus tem feito através de nossos irmãos em outros 
lugares.

“Unidos”

Neste mês de Março continuaremos com a série 

de pregações na Carta de Paulo aos Efésios, na 

qual passaremos por diversas questões tais 

quais: Como deve ser a Igreja de Cristo? Como 

alguém é salvo? Quais as bases de nossa 

união? Como lidar com conflitos? essas e outras 

questões serão abordadas nessa jornada.

S.O.S Litoral Norte

Comunicamos que o CAS - Conselho de Ação 

Social da IPB continua em contato com as 

lideranças das IPB da região do Litoral Norte 

onde ocorreu a tragédia das Enchentes. Agora, 

há pontos de doações que você e/ou sua igreja 

podem enviar. Entre em contato com o Rev. Alan 

(Presidente PSJC)pelo telefone (12)99227-0365 

para mais informações. Ou contribuir com 

ofertas por meio do PIX: 40.945.812/0001-24

Agenda

• 10/03 – Primeiro Culto Protestante no Brasil

• 11/03 – Dia da Educação Cristã e nascimento 

de José Manoel da Conceição

• Neste mês, teremos a oportunidade de 

participar da Santa Ceia no 1º Domingo no culto 

vespertino (dia 05, às 18h30). Prepare seu 

coração para esses momentos de 

• Aos domingos pela manhã teremos 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)

• Nossas Reuniões de Oração acontecem 

apenas no formato online aos sábados 08:00 da 
manhã. Para participar entre no link 

disponibilizado no grupo da igreja. Neste ano 

iremos buscar, em cada sábado, aprender a orar 

com o livro de orações da bíblia, o livro de 

Salmos. Para participar mande uma mensagem 

ao pastor e te incluiremos no grupo para receber 

o link da reunião. Junte-se a nós! Caminhemos 

unidos em oração!

• 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 110: O que proíbe Deus no oitavo manda-
mento?

Resposta: Deus não apenas proíbe o roubo e o 
furto que as autoridades punem1 mas também os 
esquemas e ciladas malignos como falsos pesos e 
falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro 
falsificado e usura;2 não devemos defraudar o 
nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela 
força nem pela aparência de direito.3 Além disso 
Deus proíbe toda a avareza4 e todo o abuso e 
desperdício de Suas dádivas.5

1. Ex 22.1; 1Co 5.9, 10; 6.9, 10. 2. Dt 25.13-16; Sl 
15.5; Pv 11.1; 12.22; Ez 45.9-12; Lc 6.35. 3. Mq 
6.9-11; Lc 3.14; Tg 5.1-6. 4. Lc 12.15; Ef 5.5. 5. Pv 
21.20; 23.20, 21; Lc 16.10-13.

Pergunta 111: O que exige Deus de você nesse 
mandamento? 

Resposta: Que eu promova o bem do meu próximo 
sempre que for lícito e possível; que eu o trate do 
mesmo modo que desejaria ser tratado pelos 
outros e que trabalhe fielmente para ter condições 
de dar aos necessitados.1

1. Is 58.5-10; Mt 7.12; Gl 6.9, 10; Ef 4.28.

Dia do Senhor 42

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.

2) Missionários: saúde, famílias e ministérios.

3) Guerra na Ucrânia: restabelecimento da paz, 
famílias em luto, refugiados.

4) Tragédia no Litoral Norte 

5) Refugiados.

6) Idosos da igreja.

7) Vizinhança da igreja: segurança no bairro e 
conversão a Cristo.

8) Casa do aconchego: funcionários, voluntários, 
famílias e crianças atendidas.

9) Despertamento espiritual da igreja


