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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 02/08

Pr. Ismael Rachid Junior
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Breno Silva Oliveira

Denis Rodrigues Siqueira

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Márcio Marques da Silva
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A reforma da Igreja estará sempre incompleta neste mundo.
Isso ocorre porque a Bíblia, padrão no qual a reforma se baseia, é perfeita e 
absoluta, enquanto que a Igreja, em qualquer momento de sua história, é 
imperfeita e envolvida em erro e pecado. Sendo assim, em nenhum ponto, a 
Igreja pode parar e dizer: “Cheguei ao final!” 
A adoração, o governo, a disciplina, a atividade missionária e a vida prática da 
Igreja têm de ser progressivamente reformados em harmonia com as 
Escrituras.
Entendemos, portanto, a necessidade da reforma bíblica da Igreja atual e 
também que ela deve ser realizada:
1) Em submissão ao Espírito Santo que fala nas Escrituras
Isso exigirá esforço, humildade, renúncia e lealdade para se dispor a fazer tudo 
o que for preciso para ser fiel à Palavra de Deus. Quando a Igreja hesitou e se 
recusou a contemplar-se no espelho da Palavra de Deus, ela se tornou fraca, 
estagnada, decadente, ineficaz e sem influência. Essa submissão à Palavra é 
ao próprio Espírito que a inspirou.
2) Conforme a sabedoria de Deus, para responder às demandas atuais
Alguns pensam que tudo seria ótimo se pudéssemos retornar às coisas como 
elas eram no passado e vivermos esse padrão. Seria ótimo, mesmo? Bastaria 
retornar aos fundamentos de uma ou duas gerações passadas e tudo seria 
como deve ser? Dessa forma, cumpriríamos os deveres que Deus nos outorgou 
no presente? A verdade é que nossos antepassados reformaram a Igreja em 
seu tempo e nós precisamos dar sequência agindo por nós mesmos, pela fé, 
vivendo justa e sabiamente no mundo de hoje, encarando as suas demandas 
e procurando respondê-las à luz da Palavra de Deus.
3) Conforme a verdade de Jesus, que deve ser o referencial de tudo
Vivemos numa época de pragmatismo (busca de resultado independente de 
meios) e de muita impaciência com a verdade. Submeter todas as situações da 
Igreja ao crivo da Palavra de Cristo nem sempre é considerado oportuno. 
Porém, a verdade é sempre oportuna e correta. Jesus veio ao mundo para dar 
testemunho da verdade e todo aquele que é nascido de Cristo ouve a sua voz e 
a coloca em prática. Para honrar Jesus Cristo, é preciso que a sua Palavra 
prevaleça acima de tudo e seja o referencial para todas as situações da vida da 
igreja.
Não podemos desprezar os marcos do passado como os credos e as 
confissões históricas e, de modo especial, a nossa Confissão de Fé de 
Westminster. Por isso, tendo como base este legado, devemos continuar o 
processo de reforma da Igreja até o fim do mundo.
É nosso dever, nos dias atuais, viver em submissão ao Espírito que fala nas 
Escrituras, buscar a sabedoria de Deus para responder às demandas do 
presente e, acima de tudo, batalhar para que a honra e a verdade de Cristo 
prevaleçam.
Assim, cumpriremos a nossa missão nos dias atuais.

NOSSA MISSÃO: CONTINUAR A REFORMA DA IGREJA

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.

Pr. Ismael Rachid

CLASSE de CATECÚMENOS

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

Lucas / Julio*
Breno / Azarias
Márcio / Sandro
Márcio / Julio
Azarias / Lucas

Denis
Rogério
Eliel
Denis
Breno

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

(baseado no artigo A Reforma da Igreja em Harmonia com as Escrituras, de Johannes Vos, 
Editora Fiel, Revista “Fé para Hoje”, nº 26, ano 2005)



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
01 e 15/08, 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.

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
15/08, às 14h00, na Igreja.

Nos dias 16 e 30/08, às 18h30min, 
adoraremos o nosso Senhor em culto voltado 
para a reflexão sobre a obra missionária. As 
mensagens serão ministradas pelos 
Reverendos Josivaldo de França Pereira, IP do 
Jd. Elba, e Paulo Fontes, IP Vila Mariana, 
respectivamente. 

No dia 30/08, Marina, filha de Pauliane e 
Tony, será batizada pelo avô, Rev. Paulo.

REUNIÃO dos LÍDERES de GRUPOS FAMILIARES

Convocamos todos os líderes dos grupos 
familiares para reunião de avaliação do trabalho 
em 27/08, às 20h00, na Igreja. Neste dia, as 
reuniões deverão ser canceladas.

REFORMA da IGREJA

No mês de agosto, iniciaremos a segunda fase da 
obra com a ampliação da nave do templo. Esta 
fase tem previsão de término em 
aproximadamente quatro meses. Lembramos que 
serão necessárias adaptações, especialmente 
para o funcionamento da Escola Dominical, e 
contamos com a colaboração de todos. Pedimos a 
Deus que continue nos abençoando e 
concedendo sabedoria à comissão de obras.

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.

ENCONTRO de CASAIS

No dia 29/08, ocorrerá mais um encontro de 
casais da nossa Igreja na residência da Jaqueline 
e do Oswaldo, às 19h00. O preletor será o Rev. 
Ademir Haverá um bufê e, por isso, será cobrada 
uma taxa de R$ 15,00 por pessoa. Para maiores 
detalhes, procure o André, a Rosa ou a Jaqueline.

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

01/08 – Reunião de Oração – 8h00

01/08 – Bazar Missionário – 10h00

08/08 – Departamental SAF – Casa da Thais – 15h00

09/08 – Reuniões Plenárias – SAF e UPH – 16h30

15/08 – Reunião de Oração – 8h00

15/08 – Reunião do Conselho – 14h00

15/08 – Passeio UCP

16/08 – Culto de Ação de Graças – Missões – 18h30

29/08 – Encontro de Casais – 19h00

30/08 – Culto de Ação de Graças – Missões – 18h30 

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: gravidez
Luiz e Andréia: gratidão pelo nascimento 
de Luiz Filho
Srª. Regina, mãe do Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Otávio: neto da D. Margarida
Kelcy: saúde da sua mãe
Presb. Osmar, trabalho
Denis: pais (saúde e conversão)
Jaqueline: saúde da sua mãe
Nilma: saúde da sua mãe

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
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)

CULTO de LOUVOR a DEUS – MISSÕES

ANIVERSÁRIO do MÊS

03/08
09/08
10/08
12/08
12/08
14/08
17/08
19/08
20/08
21/08
22/08
24/08
27/08
29/08

Eliel Braga
Manoel Pereira Rosa da Silva
Paula de Melo Lima
Júlio Cesar Giovanelli
Celeni Mares de Sousa
Filipe Melo Souza
Breno Silva Oliveira
Camila Braga da Silva
Rafael Nunes da Silva
Virginia Falone
Vanessa Carvalho
Jaqueline Cortez de Souza
Lilian Veríssimo Lima Silva
Célia Aparecida dos Santos Ferreira

Veridiana (esposa Rev.Raimundo 
Montenegro-Albânia)

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

08/08

Rev. Daniel Camargo - MT SUL14/08

CATECISMO MAIOR de WESTMINSTER

O pecado desse estado em que o homem caiu 
consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na 
falta de retidão na qual este foi criado e na 
corrupção da sua natureza pela qual se tornou 
inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo o 
bem espiritual e inclinado a todo o mal, e isso 
continuamente: o que geralmente se chama 
pecado original, do qual precedem todas as 
transgressões atuais.
Rom. 5:12, 19 e 5:6, e 3:10-12; Ef. 2:3; Rom.8:7-8; 
Gen. 6:1; Tiago 1:14-15; Mat. 15:19.

25. Em que consiste o pecado desse estado em 
que o homem caiu?


