Boa Leitura
Nesta obra, David Koyzis oferece uma análise bastante cuidadosa das principais
ideologias de nossos dias – incluindo o liberalismo, o conservadorismo, o
nacionalismo, a democracia e o socialismo – apresentando tanto os pontos fortes
como os fracos de cada uma, com uma visão crítica a partir de uma cosmovisão
bíblica. Em sua conclusão, o autor propõe como alternativos modelos bíblicos, que
desafiam os cristãos a serem mais conscientes e atuantes na esfera pública, uma
carência enorme do nosso país.
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Escala Cultos Dominicais

Os governantes são constituídos por Deus
como protetores e defensores da inocência,
decência, honestidade e tranquilidade públicas.
Davi declara que seria modelo dessas virtudes
quando chegasse ao trono, isto é, que não
consentiria qualquer crime, pelo contrário,
detestaria os ímpios, os caluniadores e os
soberbos; e se cercaria de conselheiros probos
e fiéis (Sl 101.3-7). E o profeta ordena aos reis e
outras autoridades que façam juízo e justiça (Jr
22.3). Justiça é, na verdade, assegurar proteção,
abraçar, defender, vindicar, livrar aos inocentes;
juízo, porém, significa resistir à audácia dos
ímpios, reprimir sua violência, punir seus delitos.

Escola Bíblica Dominical 10h00
Continua ONLINE
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Auxiliar

Pregador

Pb. Ricardo

Pr. Alceu Lourenço

(Santa Ceia)

13/09
20/09

Pb. Rogério
Pb. Eliel

Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel

(Santa Ceia)

27/09

Pb. Vanderlei

Pr. Alceu Lourenço

João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra

Escala Junta Diaconal

Oficina de Artesanato
Nossa oficina de artesanato estará suspensa
enquanto durar o isolamento social recomendado pelas autoridades.

Noite
06/09
13/09
20/09
27/09

Dc. Júlio (Santa Ceia)
Dc. Breno
Dc. Lucas (Santa Ceia)
Dc. Flávio

PRESBÍTEROS
Eliel Braga

às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

O mês de setembro tem uma importância histórica para o Brasil desde o dia
sete de setembro de 1822, quando o príncipe regente d. Pedro decidiu romper
com Portugal, proclamando nossa independência. Seríamos o Império do Brasil
por 67 anos, até a proclamação da república em 1889 – passando, desde então,
por momentos da maior ou menor liberdade democrática.

Porém, como os antigos crentes que viviam no reino de Israel, aspiramos “uma
pátria superior”, preparada por Deus para os que o amam (Hb 11.14-16). Como
ensina o apóstolo Paulo, “a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Fp 3.20). Assim, podemos dizer que
temos dupla cidadania.

Às vezes, isso vai nos permitir abençoar nossa pátria terrena com a sabedoria
da pátria lá de cima; foi o caso de José, salvando da fome o país que o acolheu
Rogério de Araujo Silva
(Gn 41.39-54). Outras vezes, lançaremos mão de nossa cidadania terrena para
Vanderlei Lopes Machado resguardar nossa cidadania celeste; foi assim com Paulo, que quando maltratado por sua fé, reclamava seus direitos como cidadão romano (At 16.37,38;
22.26-28). Em algumas circunstâncias, seremos forçados a desobedecer ao
governo civil em favor do soberano espiritual; foi a decisão dos jovens judeus
perante o rei Nabucodonosor (Dn 3.15-18). Em toda ocasião, somos chamados
DIÁCONOS
a honrar e interceder pela nossa pátria terrena, bem como por seus governantes
e por seu povo (Jr 29.7; L 20.24,25; Rm 13.1-7; 1Tm 2.1,2; Tt 3.1,2; 1Pe
2.13-17).
Azarias Braga
Ricardo da Silva Morais

Breno Silva Oliveira
Flávio Martins Lima

Lucas Caetano Ferreira

Todos os Sábados

DUPLA CIDADANIA

Como brasileiros, celebramos essa data, reconhecendo a nós mesmos como
parte dessa história, como fruto das lutas e sonhos daqueles que viveram aqui
antes de nós. E, no mesmo sentimento de identidade e unidade nacional,
Günther A. Zanchi Nagel
lutamos e sonhamos com um Brasil melhor para nossos filhos. Somos brasileiros, e celebramos nossa pátria.

Júlio César Giovanelli

Verdade e Vida

número 0084

SEMINARISTA

Culto Solene 18h30mim
Noite

Setembro de 2020

Visitem nossos sites!
Igreja da Freguesia do Ó

Neste mês, além da comemoração da proclamação da independência, teremos
também o início da campanha eleitoral municipal 2020, com a propaganda
político-partidária tomando a televisão, o rádio e a internet a partir do dia 27.
Tendo a bênção de viver em um país democrático, nós, cidadãos do céu, temos
o dever de abençoar nossa bela pátria terrena não apenas orando, mas também
nos informando acerca dos candidatos – com suas propostas, seus aliados
políticos, seus valores éticos, seu currículo de serviço à população – e procurando votar da maneira mais coerente com o Reino de Deus.
Que o Rei dos Reis nos ajude a vivermos de modo digno da nossa dupla
cidadania.
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Igreja Presbiteriana do Brasil:
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ENDEREÇO

DADOS BANCÁRIOS

MARKETING

Rua Estácio Ferreira, 166
São Paulo, 02926-050
Tel.: 11 4564-8508

Banco Itaú S.A. 341
Agência: 0354 – C/C 05006-4
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Pb. Rogério - coordenador
Pb. Ademar - auxiliar
contato@ipbfo.org.br

Pr. Alceu Lourenço
Cultos Dominicais

NOSSA PROGRAMAÇÃO
Grupos Familiares

EBD - 9h00
Noite - 18h30min

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

Reunião de Oração
1º e 3º sábados
de cada mês às 8h00

Motivos Específicos de Oração
SAÚDE. D. Antonieta; D. Vivian; Tite; Edmar
(irmão da Silvany); D. Dalva (mãe do Dorisvaldo); Priscila (filha da Marisa, do artesanato);
Priscila (esposa do Rev. Edson); Valdemir
(amigo do Pb. Ademar); Sr Alfredo (pai da
Cláudia); D. Geni (recuperação do AVC); D.
Josefa (amiga da D. Maria Campos); Clélia
(filha do Pb Reynaldo Fleckner); Rev. Ko (pastor
da IP Água Viva, em Perdizes).
Os pedidos de oração devem ser comunicados pelo 11 98888-0565 (Whatsapp IPFÓ).

Motivos de Oração Geral
1) Crise mundial na saúde (COVID-19)
2) Vida espiritual dos crentes e famílias durante o
período de fechamento das igrejas
3) Retomada das atividades presenciais da igreja
4) Atividades on line da igreja durante o
isolamento social
5) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos
de risco
6) Saúde e ministério dos Missionários
7) Pela saúde e despertamento espiritual dos
vizinhos e policiais militares da região
8) Membros afastados
9) Desempregados e negócios afetados pela
pandemia
10) Artesanato (continuidade após o isolamento)

Santa Ceia
Devido às restrições de presentes no culto
durante essa etapa da retomada das atividades
presenciais, e desejando dar oportunidade a
todos os membros maiores de participarem da
Mesa
do
Senhor,
celebraremos
excepcionalmente a Santa Ceia em dois
domingos: 06 e 20 de setembro. Prepare-se
espiritualmente e dê o seu nome para um dos
dias pelo Whatsapp IPFÓ (11 98888-0565).

Atendimento pastoral
O Pastor Alceu e os Presbíteros estão à
disposição dos irmãos durante a semana para
aconselhamento e oração, tomando todos os
cuidados recomendados para não expor os
irmãos ao risco de contaminação. Agende uma
visita ou atendimento pastoral pelo Whatsapp
IPFÓ (98888-0565).

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
(98888-0565).

Dia dos seminários e seminaristas
Historicamente, o presbiterianismo sempre
valorizou a boa formação de seus pregadores.
Em 8 de setembro de 1888, o Sínodo do Rio de
Janeiro reunido decidiu criar um seminário
nacional. Por isso, a IPB celebra nesta data o
“Dia dos seminários e dos seminaristas”.
Oremos pelos nossos oito seminários, bem
como pela vida, família, estudos e ministério de
nossos seminaristas. E louvemos a Deus pelo
nosso seminarista Günther Nagel, que
juntamente com sua esposa Maíza, tem
abençoado nossa igreja desde 2018. Que o
Mestre conceda sabedoria para seus estudos e
ministério (Js 1.8). Parabéns!

Agenda
Atendendo às medidas preventivas de
distanciamento social e higiene devido à
pandemia de Covid-19, nossas atividades
presenciais ocorrerão com diversos cuidados
especiais, conforme a orientação das
autoridades e especialistas da saúde.
•
Os cultos vespertinos contarão com no
máximo 30 pessoas presentes. Dê o seu nome
pelo nosso Whatsapp IPFÓ (98888-0565).
•
Tanto os cultos vespertinos (18h30)
quanto as aulas da Escola Bíblica (10h)
continuarão sendo transmitidos ao vivo pelas
redes sociais da IPFÓ.
•
Os Grupos Familiares podem retomar
as reuniões presenciais, guardando os cuidados
de distanciamento e higienização.
•
As diretorias de departamentos e
sociedades internas também podem retomar as
programações presenciais, guardando os
cuidados de distanciamento e higienização.

Aniversários do Mês
02
03

(filho do Giancarlo e Andrea)

Dia da Escola Dominical
A EBD, como é carinhosamente chamada,
nasceu no Reino Unido em meados do séc. 18,
com cristãos desejosos de oferecer instrução às
centenas de crianças e adolescentes que
perambulavam pelas ruas da Inglaterra, vindos
do campo atrás de trabalho nas indústrias.
Numa época em que não havia sistema
educacional público, as primeiras escolas
dominicais ensinavam, além da Bíblia, também
Matemática, Língua Inglesa, Etiqueta, etc. Um
dos mais importantes promotores da iniciativa
foi Robert Raikes (1735-1811), e é em
homenagem ao seu aniversário que as igrejas
evangélicas de todo o Brasil comemoram o “Dia
Nacional da Escola Dominical” no 3º domingo
de setembro.

Nosso
WhatsApp

Felipe Queiróz Lima
Enzo Gabriel Dias Lombardi

06
11
17

Delma Queiróz Lima
Lucas de Souza Santiago
Isaac Ferreira Nunes
(neto da Célia e da Marisa Nunes)

22
23
27

Ademar Barboza
Ivonildo Teixeira Lima
Júlia Cortez Machado

Aniversários de Casamento
02
08
18
18
29

Robson e Elenice
Celso e Leila Giorlano
Ivonildo e Ruth
Alceu e Fátima
Rafael e Camila

Catecismo de Heidelberg

Dia do Senhor 10
Pergunta 27: O que é a providência de Deus?
Resposta: É a força Todo-Poderoso e presente,1
com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa
o céu, a terra e todas as criaturas.2 Assim, ervas
e plantas, chuva e seca, 3 anos frutíferos e
infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença,
riqueza e pobreza e todas as coisas4 não nos
sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal.5
1
Sl 94.9,10; Is 29.15,16; Jr 23.23,24; Ez 8.12; Mt
17.27; At 1.25-28. 2 Hb 1.3. 3 Jr 5.24; At 14.17. 4
Pv 22.2; Jo 9.3. 5 Pv 16.33; Mt 10.29.

Pergunta 28. Para que serve saber da criação
e da providência de Deus?
Resposta: Para que tenhamos paciência1 em
toda adversidade e mostremos gratidão2 em
toda prosperidade e para que, quanto ao futuro,
tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e
Pai, de que criatura alguma nos pode separar do
amor dele.3 Porque todas as criaturas estão na
mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade
dele não podem agir nem se mover.4
1
Jó 1.21,22; Sl 39.9; Rm 5.3,4; Tg 1.3. 2 Dt 8.10;
1Ts 5.18. 3 Sl 55.22; Rm 5.4,5; 8.38,39. 4 Jó 1.12;
2.6; Pv 21.1; At 17.25-28.

Dia do Senhor 11
Pergunta 29: O nome “Jesus” significa
“Salvador”; por que o Filho de Deus tem este
nome?
Resposta: Porque Ele nos salva de todos os
nossos pecados1 e porque, em ninguém mais,
devemos buscar ou podemos encontrar
salvação.2
1
Mt 1.21; Hb 7.25. 2 Is 43.11; Jo 15.4,5; At
4.11,12; 1Tm 2.5; 1Jo 5.11,12.

Pergunta 30: Será que aqueles que buscam, o
bem e a salvação nos chamados “santos”, ou
em si mesmos ou em qualquer lugar,
realmente creem no único Salvador?
Resposta: Não, não creem, pois na prática
negam o único Salvador Jesus, ainda que falem
tanto dele.1 Pois das duas, uma: ou Jesus não é
o perfeito Salvador, ou aqueles que O aceitam
como Salvador com verdadeira fé, encontram
nele tudo o que é necessário para a salvação.2

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 1
2
encontrar o Catecismo de Heidelberg completo 1Co 1.13,30,31; Gl 5.4. Is 9.7; Jo 1.16; Cl
1.19,20; Cl 2.10; Hb 12.2; 1Jo 1.7.
e com guias de estudo aqui:
http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/

