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* Ceia do Senhor - responsável pela preparação

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 

Noite

Escola Bíblica Dominical 9h00

Culto Solene 18h30mim

Ceia do Senhor 07/06

Pr. Ismael Rachid Junior

Pr. Filipe Fontes

Bruno Manoel Souza Santos
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Denis Rodrigues Siqueira

Edvar Braga

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Márcio Marques da Silva

contato@ipbfo.org.br

De acordo com o texto, o homem deixará pai e mãe, ou seja, desvincular-se-á 
emocionalmente de seus pais, para se unir à sua mulher e formarem uma só 
carne, isto é, tornarem-se uma só pessoa no cuidado e sustento mútuos, no 
desenvolvimento humano e econômico, no planejamento do futuro, etc.
Esse é o princípio fundamental do casamento apresentado pela Palavra de 
Deus em Gn 2.24 e reiterado pelo evangelista Marcos.
Porém, ao afirmar que o que “Deus ajuntou não separe o homem”, Marcos 
deixa claro que o Senhor é que une o casal. Ele é o protagonista da vida 
conjugal. 
Lembremos que Deus não faz algo sem objetivo. Ao unir homem e mulher, ele 
tem o propósito de conformá-los à imagem de seu Filho Jesus Cristo: 
“Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para 
serem conformes à imagem de seu Filho ...” (Rm 8.29)
Segundo John Piper, a imagem de Cristo significa, principalmente, amor 
incondicional, misericórdia e graça. 
Portanto, o crescimento no amor incondicional (amar a despeito de coisas que 
o desagradam), na misericórdia (compadecer-se do sofrimento alheio 
colocando-se ao seu lado) e na graça (oferecer a alguém algo que não merece) 
é o que Deus realiza em seus filhos usando o casamento e a família.
Nós adoramos o Senhor porque ele nos amou incondicionalmente fazendo o 
seu Filho pagar a penalidade do pecado em nosso lugar. Ainda, por meio de 
Jesus, ele foi misericordioso conosco, compadecendo-se de nós e nos 
libertando da condenação do pecado. Também, por meio de seu Filho, Deus foi 
gracioso conosco, nos dando o perdão dos pecados e a vida que é a comunhão 
com ele. 
Assim como nos fez alvos, por meio Cristo, do seu amor incondicional, 
misericórdia e graça, ele deseja que, nos nossos relacionamentos, 
manifestemos essas características. Para isso, ele usa o casamento e a 
família.  Desta maneira, o cônjuge e a família são instrumentos de 
santificação em nossa vida. Isso significa que o nosso lar é o primeiro lugar 
onde, à semelhança da imagem de Cristo, devemos demonstrar amor 
incondicional, misericórdia e graça. Precisamos refletir a imagem de Cristo no 
nosso lar diante da nossa família.
Sendo assim, já pensou em agradecer a Deus pela sua família e pelas lutas 
que você enfrenta nela? Pois, o Senhor utiliza todas as circunstâncias 
familiares como instrumento para a santificação da sua vida.
Ao invés de lamentar os problemas do seu lar, busque forças em Deus para 
viver a imagem de Cristo nele. Porque, além de tudo, quanto mais santificado 
ou parecido com Jesus se tornar, mais feliz você será.

FAMILIA: INSTRUMENTO DA SANTIFICAÇÃO DE DEUS

DÍZIMOS e OFERTAS

Temos envelopes disponíveis no templo 
para você entregar o seu dízimo ou fazer a 
sua oferta.

Aqui você sempre terá duas sugestões de leitura, 
para o seu crescimento espiritual.

AOS VISITANTES

Caro visitante, agradecemos a sua presença 
conosco hoje. Você é muito especial para nós. 
Esperamos que tenha se sentido bem em 
nosso meio e volte outras vezes. Leve o nosso 
abraço fraternal e, se desejar, deixe o telefone 
com o diácono para agendarmos uma visita.

Rev. Ismael Rachid Junior

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos, já está em 
andamento. Se o Senhor tem falado com 
você neste sentido, procure o Pastor.

Breno / Azarias *
Julio /  Edvar
Vanderlei / Marcio
Breno / Sandro

Denis
Lucas
Eliel
Rogério

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

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

EBD - 9h00
Noite - 18h30min

Rogério

Osmar

Ademar

Eliel

“Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e, com sua mulher, serão 
os dois uma só carne (...) Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem.” Marcos 10.7-9



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
06/06/15 e 20/06/15, às 8h00, nos 
reuniremos na Igreja para buscar o Senhor, 
humilhar-nos na sua presença e entregar-lhe 
as nossas aflições. Essa é uma experiência 
ímpar para a qual convidamos você.

MISSÕES

Fazer missões é levar o evangelho do Senhor 
Jesus Cristo para o resgate do ser humano em 
sua totalidade. Ao orar, divulgar e contribuir, você 
se torna participante dessa obra.

REFORMA da IGREJA

Com a primeira etapa da reforma de nossa Igreja 
finalizada, pela graça de Deus, estamos com 
banheiros novos e adaptados às normas legais 
de acessibilidade. No início do mês de junho, 
iniciaremos a segunda fase da obra com a 
ampliação da nave do templo. Esta fase tem 
previsão de término para o mês de outubro. 
Lembramos que serão necessárias adaptações, 
especialmente para o funcionamento da Escola 
Dominical, e contamos com a colaboração e boa 
vontade de todos. Pedimos a Deus que continue 
nos abençoando e concedendo sabedoria à 
comissão de obras.

BIENAL da SINODAL

A Confederação de SAF’s do Sínodo Unido 
realizará encontro no dia 27/06/15 na IP 
Unida. Na ocasião, serão arrecadados 
alimentos para a Casa do Aconchêgo. Desta 
forma, para cumprirmos o compromisso com 
a nossa Confederação, a presidente da SAF, 
Maria do Carmo, solicita que as irmãs tragam 
arroz, feijão ou lata de sustagem.

REUNIÃO de LIDERANÇA

Todas as sociedades internas e 
departamentos estão convocados para 
reunião de confecção da agenda do 2º 
semestre de 2015, a ser realizada no dia 
18/06/15, às 20h00, na Igreja.

PASSEIO UMP

No dia 20/06, a UMP fará um piquenique na 
praia. Os interessados devem dar o seu nome 
para o Lucas Terra até o dia 14/06. A saída 
está prevista para às 7h00, na Igreja.

ESCOLA BÍBLICA de FÉRIAS

Quem tiver possibilidade de participar da EBF, 
no mês de julho, procure as irmãs Thais 
Barboza ou Maria das Graças para dar o seu 
nome e indicar a área que pretende atuar. 
Precisamos de professores (as), auxiliares de 
professor (a), músicos (as), instrumentistas e 
pessoas que trabalhem na divulgação, 
cozinha e limpeza.

ENCONTRO de CASAIS

No dia 13/06, teremos o nosso encontro de 
casais a ser realizado no salão de festas do 
prédio da irmã Rebeca, às 19h00. O preletor será 
o Rev. Célio G. Azevedo. A comissão de casais 
definiu pela realização de um bufê de queijos e 
sucos. Por isso, será cobrada uma taxa de R$ 
50,00 por casal. Para maiores detalhes, procure 
o André, a Rosa ou a Jaqueline.

CURSO de “LINGERIE”

O curso de “lingerie” é realizado no 1º e 3º 
sábados do mês, das 9h00 às 11h00, na Igreja. 
Para participar, procure a Selma ou a Silvany.

FORMAÇÃO da UPH

Os homens que já deram o seu nome e outros 
interessados devem comparecer na reunião 
de formação da nossa UPH – União 
Presbiteriana de Homens em 14/06/15, às 
16h30min, na Igreja. Na ocasião, será eleita a 
diretoria da sociedade interna.

ENCONTRÃO UPA

No dia 13/06, todos os adolescentes estão 
convocados para participar do Encontrão da UPA 
a ser realizado na IP da Lapa. A saída ocorrerá na 
nossa Igreja, às 14h00. Participe!

ACAMPAMENTO da FAMÍLIA UNIDA

Nos dias 10 a 12 de outubro de 2015 
realizaremos o 1º acampamento da nossa Igreja. 
Agende essa data e se programe para o efetuar o 
pagamento em suaves parcelas. Se tiver dúvidas, 
converse com a comissão organizadora.

CURSO de INFORMÁTICA

Está em andamento em nossa Igreja, o curso de 
informática para você aprender a acessar a 
internet e utilizar as ferramentas disponíveis 
neste importante canal de mídia social. Para 
participar, converse com o Marcio Benevides.

AGENDA da IGREJA

06/06 – Reunião de Oração – 8h00

13/06 – Encontrão na IP Lapa – UPA – 14h00

13/06 – Departamental SAF  – 16h00
Casa da Ivoleide

13/06 – Encontro de Casais – 19h00 
Prédio da Rebeca

20/06 – Reunião de Oração – 8h00

20/06 – Passeio UMP - 7h00

20/06 – Mestre Cuca – UPA – 18h00

27/06 – Gincana UCP – 15h00

27/06 – Culto UMP – 19h00

Quem puder auxiliar esse projeto social procure 
a Junta Diaconal da Igreja para entregar a sua 
doação. O recolhimento será feito até o terceiro 
domingo do mês.

ABRIGO das CRIANÇAS

DÊ CARONA A QUEM TEM DIFICULDADE DE 
LOCOMOVER-SE PARA A IGREJA.

Os motivos específicos de oração devem ser 
comunicados ao Pastor. Lembramos que o site 
da Igreja possui “link” que envia pedido de 
oração direto para o e-mail do Pr. Ismael.

D. Luiza: saúde
Sr. Aílton, pai do Sem. Bruno: saúde
Patrícia, Andréia e Juliana: gravidez
Srª. Regina, mãe do Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Otávio: neto da D. Margarida
Presb. Ademar: família enlutada
Leila Cortez: saúde
Estela: família
D. Neuza, mãe da Kelcy: saúde
Breno: estada na China
Luizão: trabalho
Presb. Osmar: emprego
D. Margarida: saúde e família enlutada 
Gabriel: família (site)

MOTIVOS de ORAÇÃO  (específicos)

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares
Sociedades Internas e Departamentos da Igreja
Missionários
Coral e Equipe de louvor
Escola Dominical e Culto Público
Vizinhança
Afastados
Evangelização
Grupo de Teatro “RE9”
Oficiais da Igreja
Famílias da Igreja
Desempregados
Reforma da Igreja

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ANIVERSARIANTES do MÊS

02/06
04/06
05/06
05/06
10/06
10/06
12/06
23/06
27/06

Etelvina de Oliveira Assunção
Luzinete Nascimento Nepomuceno
Luiz Carlos Machado
Vivian Ceccopieri Gatti
Margarida Vieira da Silva
Emerita Augusta da Silva
Neide Machado Franco
Ivoleide Elias de Melo
Eduarda Machado Benevides

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

08/06
09/06
11/06

Ricardo / Aluana
Oscar / Vivian
Rev Filipe / Lenice

Rev. Flávio Figueiredo - Foz do Iguaçu-PR

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

11/06

22/06 Rev. Raimundo Montenegro - Albânia


