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Cultos DominicaisPb. Rogério - coordenador
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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

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

Manhã

Pb. Vanderlei
Pb. Rogério
Pb. Tony
Pb. Ricardo

Auxiliar

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

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 14/02

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

O salmo 37 é um poema de sabedoria, com orientações práticas sobre como 
Deus quer que vivamos. Todo o salmo mostra a perplexidade de Davi com a 
crueldade e a prosperidade dos ímpios e, simultaneamente, as adversidades 
enfrentadas pelos justos.

Nesse contexto, a proposta do salmista, no versículo 4, é que o servo de Deus 
deve agradar-se dele, isto é, ter alegria, contentamento ou prazer nele. Na 
verdade, essa é a natureza da verdadeira alegria. A questão é como agradar-se 
do Senhor para experimentar essa alegria? 

Agradar-se do Senhor é um privilégio daqueles que o conhecem. Não podemos 
nos agradar – ou nos alegrar – de quem não conhecemos. Conhecer o Senhor 
faz-nos desejar ter comunhão com ele, parecer-nos mais com ele e nos 
alegramos em sua presença.

As Escrituras estão repletas de ensinamentos que nos revelam que a natureza 
da verdadeira alegria não se encontra na ausência de sofrimentos ou dores, 
mas de se estar na presença do Senhor e de meditar em sua Palavra.

Ao abrirmos a Bíblia e, iluminados pelo Espírito Santo, ouvirmos a sua 
mensagem, passamos a conhecer as verdades acerca de Deus: seu ser, seus 
atributos, sua vontade e suas obras. Esses ensinos nos fazem experimentar 
um deleite sem igual, porque o conhecimento de Deus produz alegria genuína 
em nosso coração.

Mesmo enfrentando as perplexidades da vida, sentimos alegria no Senhor pela 
confiança em sua providência. Mesmo sentindo a agudez dos sofrimentos e 
tristezas na carne, nos alegramos na graça que o Senhor nos outorga para 
suportá-las. Confiar na providência e apegar-se à sua Palavra arrefece a nossa 
miséria e produz deleite em Deus.

O versículo 4 termina mostrando o resultado de nos agradarmos no Senhor: 
ele satisfará os desejos de nosso coração. Isso não significa que Deus 
atenderá os nossos caprichos, mas que a alegria da comunhão com ele produz 
uma sintonia entre a vontade divina e o nosso prazer, de tal modo que o nosso 
desejo coincidirá com o propósito divino.

Portanto, o segredo da verdadeira alegria é o conhecimento de Deus por meio 
de sua Palavra. Essa experiência pertence apenas aos têm a mente iluminada 
pelo Espírito Santo. Estes terão os desejos de seu coração satisfeitos porque 
terão prazer na vontade de Deus que sempre se cumpre

A VERDADEIRA ALEGRIA

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.

Azarias / Lucas
Rogério / Márcio*
Breno / Vanderlei
Eliel / Sandro

Denis
Julio
Vanderlei
Lucas

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

Israel

Rogério

Ivonildo

Ricardo

“Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.”
Salmo 37.4



REUNIÃO de ORAÇÃO

No segundo e quarto sábados do mês, dias 
13/02 e 27/02, 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.

ASSEMBLÉIA da IGREJA

No dia 14/02/16, às 9h00, será realizada 

Assembleia Ordinária da IPUFO para a 

apresentação do relatório do movimento da 

Igreja no ano de 2015 e do orçamento para o 

ano de 2016. Todos os membros estão 

convocados.

GRUPOS FAMILIARES

Os grupos familiares que interromperam seus 

trabalhos em razão das férias devem 

reiniciá-los, no máximo, na primeira quinzena de 

fevereiro.

REUNIÃO do CONSELHO

O Conselho está convocado para a reunião a ser 

realizada no dia 20/02/16, às 14h00, na Igreja.

TEMA DO MÊS

Em 2016, cada mês terá o seu tema a ser 

trabalhado nos momentos litúrgicos, incluindo 

mensagens, textos bíblicos, cânticos espirituais 

e hinos. O tema do mês de fevereiro será “a 

verdadeira alegria” em contraposição à alegrai 

fugaz que observamos no carnaval.

REFORMA da IGREJA

Em fevereiro, os trabalhos prosseguem rumo à 

finalização. Pedimos a Deus que continue nos 

abençoando e concedendo sabedoria à 

Comissão de Obras.

REUNIÃO da LIDERANÇA

Todas as sociedades internas e departamentos 

da Igreja estão convocados para reunião de 

confecção da agenda do 1º semestre de 2016 a 

ser realizada no dia 27/02, às 10h00, na Igreja. 

Para tal, as respectivas plenárias devem ocorrer 

antes.

AGENDA da IGREJA

13/02 – Reunião de Oração – 8h00

14/02 – Assembleia da Igreja 

14/02 – Ceia do Senhor – 18h30

20/02 – Reunião do Conselho – 14h00

27/02 – Reunião de Oração – 8h00

27/02 – Reunião (Agenda da Igreja) – 10h00

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
Tite: saúde
Família da D. Vivian: luto
D. Vivian: saúde
Presb. Reynaldo: saúde
Lilian (filha do Presb. Oscar): saúde
Otávio: neto da D. Margarida
Kelcy: saúde da mãe
Denis: pais (saúde e conversão)
Nilma: saúde da mãe
D. Emerita: viagem para o RJ
Célia: saúde
Angelina: saúde
Angelina: saúde da filha

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

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

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

05/02

06/02

18/02

18/02

Angelina e Marian

José Fernandes e Marina

Nelson e Suzana

Vanderlei e Nilma

Jacir 

esposa Rev.Jorge Neves - Oriente Médio

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

01/02

ANIVERSÁRIO do MÊS

Liliane Cardoso Braga

Angelina dos Santos Grzadziel

Guilherme Cortez Machado

Osmar de Camargo Franco

Maria do Carmo Cardoso Braga

Gabriela Dantas de Araujo Silva

Raquel Cortez Machado

Lucas Caetano Ferreira Júnior

Nilma Barbosa Machado

Leila Machado Franco

Leila Cortez de Souza Machado

Sarah dos Santos Ferreira

Norberto Blecha

05/02

08/02

08/02

08/02

09/02

12/02

12/02

18/02

18/02

19/02

22/02

22/02

25/02


