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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Sem. Bruno
Pr. Ismael
Miss. Gilberto (Romênia)
Pr. Filipe
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Pb. Rogério
a definir
Lider. da UCP
Pr. Filipe

Auxiliar

Pr. Ismael
Sem. Bruno
Pr. Ismael
Rev. Ronaldo H. Bandeira
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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 04/10

Pr. Ismael Rachid Junior

Pr. Filipe Fontes

Bruno Manoel S. 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

Neste mês, comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante.
O que trouxe visibilidade ao movimento reformador foi a fixação das 95 teses, por 
Martinho Lutero, na porta da Igreja do Castelo de Wittenbergem em 31 de 
outubro de 1517. Por meio delas, Lutero protestou contra diversos pontos da 
doutrina da Igreja Católica e propôs uma reforma no catolicismo romano.
Sem dúvida, o grande impulso da Reforma Protestante foi a ampla divulgação da 
Bíblia. Dois fatores contribuíram para isso no final da Idade Média: a invenção da 
imprensa e a tradução da Bíblia para a língua dos povos. 
Houve uma produção sem precedentes de novas traduções em linguagem 
acessível às pessoas. Essa popularização da Palavra de Deus permitiu que a vida 
das igrejas passasse a girar em torno dela.
Os reformadores também incentivaram a educação para que as pessoas lessem 
a própria Bíblia. Isso influenciou todos os aspectos do universo protestante: a 
teologia, a liturgia, a pregação, os hinos, a devoção pessoal e familiar, a vida 
intelectual, a literatura, a arte, as concepções éticas, políticas e sociais. 
Outra área da vida das igrejas que teve profunda conexão com as Escrituras foi o 
esforço missionário. A preocupação de demonstrar que a autoridade da Escritura 
é superior à da Igreja e da tradição foi que levou os reformadores a colocarem as 
Escrituras nas línguas nativas e disponibilizá-las aos povos.
Algo muito importante a ser destacado é que os reformadores ensinaram que 
Cristo é o centro e a chave para a interpretação das Escrituras. A mensagem 
central da Bíblia é o evangelho. Disse Jesus: “Examinais as Escrituras, porque 
julgais ter nelas a vida eterna; e são elas que dão testemunho de mim.” (Jo 5:39).
Os reformadores, portanto, redescobriram a Bíblia que era um livro pouco 
acessível no final da Idade Média. Eles estudaram, pregaram e traduziram a 
Palavra de Deus, tornando-a conhecida das pessoas. Eles afirmaram que a 
Escritura é o padrão básico da fé e da vida cristã. Todas as convicções e práticas 
da Igreja devem ser reavaliadas à luz da revelação especial de Deus.
Esse princípio ficou consagrado na expressão latina “Sola Scriptura”, ou seja, 
somente a Escritura é a norma suprema para aquilo que os fiéis e a Igreja devem 
crer e praticar.
Assim como a Bíblia estava no centro da identidade e da compreensão da 
Reforma Protestante, ela continua ocupando a mesma posição nas Igrejas 
herdeiras deste movimento.
Sendo assim, A Bíblia continua sendo a principal fonte na qual os cristãos buscam 
orientação, consolo, encorajamento e proximidade com Deus. 
De acordo com a orientação de Paulo ao discípulo Timóteo, a Bíblia deve ser o 
centro da nossa vida: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o 
homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” (II Tm 
3.16, 17)

A CENTRALIDADE DA BÍBLIA NA REFORMA PROTESTANTE

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.

(Texto baseado no artigo “Reforma Protestante” do Rev. Alderi Souza de Matos,  presente no portal Mackenzie.)

CLASSE de CATECÚMENOS

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

Márcio / Azarias *
Sandro / Lucas
Azarias / Eliel
Julio / Lucas

Denis
Rogério
Breno
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

Eliel

Ademar

Osmar

Rogério



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
03/10 e 17/10, 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.

MISSÕES – ENCONTRO ESPECIAL 

No dia 18/10, pela manhã, por ocasião da 
Escola Dominical, o Rev. Gilberto Coelho, 
missionário da APMT na Romênia, estará em 
nossa Igreja ministrando a Palavra de Deus e 
compartilhando a sua experiência. Solicitamos 
oração pelo encontro e a participação de todos.

CULTO DE ADORAÇÃO - SAF

Em 25/10, receberemos em nossa Igreja, a 
convite da SAF, o Rev. Ronaldo Henriques 
Bandeira, Pastor da IP Aliança, que ministrará a 
Palavra de Deus no culto dominical noturno.

REUNIÃO DO CONSELHO

O Conselho da Igreja se reunirá em 17/10, às 
14h00, na Igreja. Todos os presbíteros estão 
convocados.

REUNIÃO DO PRUN

O nosso Presbitério se reunirá em 23 e 24/10 
na IP Unida. Oremos para que Deus conceda 
graça e sabedoria aos conciliares.

REFORMA da IGREJA

No mês de outubro, tem sequência a segunda 
fase da reforma da Igreja com a ampliação da 
nave do templo. 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. 
O tema do acampamento é “A Família Unida” 
baseado em At 2.42. Os tópicos serão os 
seguintes: a) a família unida estuda as Escrituras; 
b) a família unida vive em comunhão; c) a família 
unida dedica-se ao serviço; d) a família unida é 
cheia de devoção. Agende essa data e converse 
com a comissão organizadora para efetuar o 
pagamento.

AGENDA da IGREJA

03/10 – Reunião de Oração – 8h00

10 a 12/10 – Acampamento da Igreja 

17/10 – Reunião de Oração – 8h00

17/10 – Jornada de Oração 

17/10 – Reunião do Conselho – 14h00

18/10 – Culto com participação especial da UCP

24/10 – Programação UCP

25/10 – Culto de Adoração – Rev. Ronaldo H. Bandeira

07/11 – Programação da UPH – Pescaria 

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
Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Presb. Reynaldo: saúde
Lilian (filha do Presb. Oscar): saúde
Otávio: neto da D. Margarida
Kelcy: saúde da sua mãe
Denis: pais (saúde e conversão)
Nilma: saúde da sua mãe
D. Emerita: emprego para os netos
Célia: saúde
Missionária Andréia (Acre): saúde

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)

ANIVERSÁRIO do MÊS

Pauliane Costa Fontes Carneiro
Flávio Martins Lima
Noel Mendes de Lima
Kelcy Guimarães R. de Paula Rachid
Cleene Nunes Cabral Silva
Suzana Barbosa Fernandes Flores
Elenice Rdrigues Franco
Luis Henrique F. Pereira Ribeiro
Ruth Veríssimo Lima
Hugo Franco Rocha
Maria José Collin dos Santos
Rodolfo da Silva Morais
Luiza Lopes Machado

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

04/10

04/10

06/10

07/10

Lucas e Célia

Paulo Roberto e Marcela

Márcio e Lilian

Tony e Pauliane

Rebeca 
(filha Rev.Gilberto Coelho)
Romênia

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

08/10

CATECISMO MAIOR de WESTMINSTER

As punições do pecado neste mundo são: ou 
interiores, como cegueira do entendimento, 
sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de 
coração, remorso na consciência e afetos baixos; 
ou exteriores como a maldição de Deus sobre as 
criaturas por nossa causa e todos os outros males 
que caem sobre nós em nossos corpos, nossos 
bens, relações e empregos -juntamente com a 
morte.

Ef. 4:18; Rom, 1:28; 11 Tess. 2:11; Rom. 2:5; Isa. 
33:14; Rom. 1:26; Gen. 3:17; Deut. 28:15; Rom. 
6:21, 23.

28. Quais são as punições do pecado neste mundo?

As punições do pecado no mundo vindouro são a 
separação eterna da presença consoladora de 
Deus e os tormentos mais penosos na alma e no 
corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para 
sempre.

II Tess. 1:9; Mar. 9:47-48: Luc. 16:24, 26; Apoc. 
14:11.

29. Quais são as punições do pecado 
no mundo vindouro?

Deus não deixa todos os homens perecer no 
estado de pecado e miséria, em que caíram pela 
violação do primeiro pacto comumente chamado o 
pacto das obras; mas, por puro amor e misericórdia 
livra os escolhidos desse estado e os introduz num 
estado de salvação pelo segundo pacto 
comumente chamado o pacto da graça.

I Tess. 5:9; Gal. 3:lC; Tito 3:4-7, e 1:2.

30. Deixa Deus todo o gênero humano 
perecer no estado de pecado e miséria?
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