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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Sem. Bruno
Pr. Filipe
Sem. Bruno
Pr. Ismael

Manhã

Pb. Ademar
Pr. Filipe
Pb. Vanderlei
Pb. Tony

Auxiliar

Pr. Filipe
Sem. Bruno
Pr. Ismael
Pr. Filipe

PregadorNoite

* Ceia do Senhor - responsável pela preparação

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 

Noite

Escola Bíblica Dominical 9h00

Culto Solene 18h30mim

Ceia do Senhor 06/09

Pr. Ismael Rachid Junior

Pr. Filipe Fontes

Bruno Manoel Souza Santos

Ademar Barboza

Eliel Braga

Israel Teixeira Lima

Oscar Raphael Gatti

Osmar de Camargo Franco

Reynaldo Fleckner 

Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva

Tony Cruyf Collins Carneiro

Vanderlei Lopes Machado

Azarias Braga

Breno Silva Oliveira

Denis Rodrigues Siqueira

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Márcio Marques da Silva

contato@ipbfo.org.br

Essa é uma pergunta relevante para quem aspira a presença divina em sua 
vida. As palavras do salmista revelam exatamente essa disposição: “Como o 
cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó 
Deus!” (Sl 42.1)

O profeta Isaías apresenta a dificuldade de desfrutar da companhia do Senhor 
ao afirmar a sua superioridade sobre o homem dizendo que o seu nome é 
santo e que ele habita no alto e santo lugar (Is 57.15).  

O rei Davi aponta para a onipresença de Deus, ou seja, a impossibilidade de 
ausentar-se da presença divina, ao questionar como seria possível escapar do 
Espírito do Senhor ou fugir da sua presença (Sl 139.7). Porém, algo diferente é 
desfrutar de comunhão íntima com ele. 

O apóstolo João oferece grande contribuição para encontrarmos a resposta 
sobre como ter comunhão com Deus. Ele disse: “Nisto consiste o amor: não em 
que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu 
Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim 
nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais 
viu a Deus; se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu 
amor está aperfeiçoado em nós.” (1 João 4.10-12)

Nesse texto, algumas verdades importantes nos auxiliam a encontrar a 
resposta que desejamos. Vejamos:

a) Deus nos amou e sacrificou o seu Filho por amor de nós;

b) Visto que nos amou, Deus requer que nos amemos uns aos outros;

c) Na medida em que nos amarmos, Deus permanece em nós.

Como se vê, a presença de Deus é real na vida daquele por quem Cristo morreu 
e que, como reflexo disso, ama o seu irmão. O texto diz que Deus permanece 
em nós na medida em que nos amamos uns aos outros.

Então, o crente experimenta comunhão com Deus amando o seu irmão. Isso 
significa que é uma falácia, um pensamento falso, afirmar que aquele que não 
se relaciona de modo cordial, pacífico e amoroso com o seu irmão em Cristo 
tem comunhão com Deus.

Deus está presente de modo especial na vida do crente que cultiva relações de 
amor com os seus irmãos em Cristo: “Se alguém afirmar: Eu amo a Deus, mas 
odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não 
pode amar a Deus, a quem não vê.” (I Jo 4.20)

Precisamos realizar um autoexame para que seja verificado se temos 
realmente comunhão com Deus, isto é, se amamos uns aos outros, porque foi 
para isso que o Senhor nos amou.

COMO TER COMUNHÃO COM 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.

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.

Júlio / Márcio*
Breno / Eliel
Sandro / Lucas
Márcio / Breno

Denis
Eliel
Rogério
Azarias

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

Tony

Israel

Ricardo

Vanderlei



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
05/09 e 19/09, 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

No mês de setembro, o Conselho da Igreja se 
reunirá em 19/09 em dois horários: às 10h00, 
na residência do Presb. Reynaldo e, às 16h00, 
na residência do Presb. Oscar. Na oportunidade, 
entregaremos aos amados presbíteros, que não 
têm mais condições de frequentar a nossa 
Igreja, uma placa como moção de gratidão a 
Deus pelos anos de dedicação ao trabalho do 
Senhor neste local.

FÉRIAS DO PASTOR

De 03/09 a 18/09, o Pr. Ismael gozará de um 
período de férias. Nesse espaço de tempo, 
qualquer urgência deverá ser encaminhada 
ao vice-presidente do Conselho para o devido 
tratamento.

ORAÇÃO pelos MISSIONÁRIOS

A Comissão de Missões convida a todos para 
um período de reflexão e oração pela obra 
missionária. Será na Igreja, dia 25/09, às 
19h30min."

REFORMA da IGREJA

No mês de setembro, tem sequência a segunda 
fase da reforma da Igreja, com a ampliação da 
nave do templo. Essa etapa tem previsão para o 
término no final do mês de novembro. 
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 reforma da igreja.

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.

AGENDA da IGREJA

05/09 – Reunião de Oração – 8h00

12/09 – Piquenique da UCP 

19/09 – Reunião de Oração – 8h00

19/09 – Reunião do Conselho – 10h00

25/09 – Oração pelos Missionários - 19h30

26/09 – Programação da UPH  – 18h00

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: gratidão pelo nascimento de Daniel
Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Lilian (filha do Presb. Oscar): 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)

02/09

02/09

03/09

06/09

06/09

08/09

22/09

23/09

27/09

ANIVERSÁRIO do MÊS

Elenita Aparecida de O. Cheschini

Felipe Queiróz Lima

Pablo Rodrigues Cid Felipe

Delma Queiróz Lima

Gabriel Nunes de Souza Brito

Marian Grzadziel Filho

Ademar Barboza

Ivonildo Teixeira Lima

Júlia Cortez Machado

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

02/09

12/09

18/09

30/09

Robson e Elenice

Leandro e Kauany

Ivonildo e Ruth

Flavio e Delma

David Montenegro

Filho do Rev. Raimundo Montenegro
Albânia 

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

15/09

CATECISMO MAIOR de WESTMINSTER

O pecado original é transmitido de nossos 
primeiros pais à sua posteridade por geração 
natural, de maneira que todos os que assim 
procedem deles são concebidos e nascidos em 
pecado.

Sal 51:15; João 3:6.

26. Como é o pecado original transmitido de 
nossos primeiros pais à sua posteridade?

A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da 
comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição; 
de modo que somos por natureza filhos da ira, 
escravos de Satanás e justamente expostos a 
todas as punições, neste mundo e no vindouro.

Gen. 3:8, 24; Ef. 2:2-3; 11 Tim. 2:26; Luc. 
11:21-22; Heb. 2:14; Lam. 3:39; Rom. 6:23; Mat. 
25:41, 46.

27. Qual é a miséria que a queda trouxe 
sobre o gênero humano?


