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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

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

Manhã

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

Auxiliar

Pr. Ismael
Pr. Filipe
Sem. Bruno
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 03/04

Pr. Ismael Rachid Junior

Pr. Filipe Fontes

Bruno Manoel S. Santos

Ademar Barboza

Eliel Braga

Israel Teixeira Lima

Osmar de Camargo Franco

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

É extraordinário que Jesus tivesse sido um homem de oração, afinal ele era o 
filho de Deus. Por que orar já que possuía, além da humana, natureza divina?
Jesus nos ensina por meio de sua conduta a necessidade que temos de parar 
a correria para entrarmos na presença de Deus em oração. As circunstâncias 
da vida o exigem.
Na medida em que as pessoas o procuravam para ouvi-lo e pedir-lhe que as 
curassem, Jesus se retirava para orar: “A sua fama, porém, se propagava ainda 
mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas 
enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava.” (Lc 5.15, 
16)
Antes de escolher os seus discípulos, aqueles que seriam treinados para 
darem sequência à sua obra, Jesus passou a noite em oração: “E aconteceu 
que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. 
E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze deles, a 
quem também deu o nome de apóstolos ...” (Mt 6.12, 13)
Jesus se afastou de seus discípulos e da multidão para orar. Após orar, Cristo 
tomou decisões difíceis e superou situações complexas.
Em contraste com a idéia geral que diz "não oro porque não tenho tempo", 
Jesus priorizou o tempo de oração.
Além dos exemplos de Cristo, a Palavra de Deus também nos estimula à 
oração. Isso é representado pelo fato de nos chamar para "orar sem cessar" (I 
Ts 5.17), "ser sóbrios e vigilantes em nossas orações" (I Pe 4.7), ser 
"perseverantes na oração" (Rm 12.12), ser "vigilantes nela com ações de 
graças" (Cl 4.2)
O caráter do cristão se modifica quando ora. A sua face se modifica após 
passar um tempo na presença de Deus.
A comunhão com Deus por meio da oração é essencial para inspirar decisões 
corretas, para a manutenção do equilíbrio psicológico diante das atividades da 
vida e para nos aproximar do Senhor a fim de encontrarmos forças e 
resistência contra satanás. 
Lamentavelmente, temos perdido a visão da importância da oração e, 
juntamente com ela, a graça de desfrutarmos a paz divina: "Não andeis 
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus; e a paz 
de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e 
mentes em Cristo Jesus.” (Fp 4.6, 7)
Que o Senhor reavive a nossa alma por meio do seu Espírito para nos 
tornarmos pessoas de oração!

A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO

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

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos, daqueles que se 
preparam para professar a fé e receber o batismo 
ou crescerem nas doutrinas reformadas, será 
reiniciada no mês de abril. Havendo interesse, 
solicitamos que procure o Pastor.

Júlio e Lucas *
Márcio e Vanderlei
Rogério e Júlio
Sandro e Denis

Denis
Azarias
Breno
Márcio

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

“E, levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro,
saiu e foi para um lugar deserto; e ali orava.” - Marcos 1.35



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
02/04 e 16/04, 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 no Brasil e no mundo. Ao orar, 
divulgar e contribuir, você se torna participante 
dessa obra.

REFORMA da IGREJA

Em abril, os trabalhos prosseguem rumo à 
finalização. Oremos para que Deus nos abençoe 
e conceda sabedoria à Comissão de Obras. 

CAMPANHA 
“CONSTRUINDO MINHA IGREJA”

Em 17/04 ocorrerá o lançamento da campanha 
“Construindo minha Igreja” para auxiliar nas 
despesas da reforma. A mensagem e a aula na 
Escola Dominical trabalharão esse tema. Além 
disso, a aula será em conjunto com 
adolescentes, jovens e adultos. Os detalhes da 
campanha serão apresentados na parte final da 
Escola Dominical.

TEMA DO MÊS

No mês de abril, a mensagem do boletim, as 
devocionais da EBD, o hino ensinado na EBD e o 
ensino do sermão do culto noturno serão 
baseados no seguinte tema: pensando sobre a 
vida devocional (adoração e serviço na Igreja).

ESCOLA BÍBLICA de FÉRIAS

Convidamos você para participar da EBF – 
Escola Bíblica de Férias no mês de julho. Procure 
a Luiza Machado Siqueira 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.

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
16/04, às 14h00, na Igreja.

GRUPOS FAMILIARES

Convidamos você para frequentar um dos 
grupos familiares de nossa Igreja. Converse com 
o pastor e encontre o grupo mais conveniente 
para participar juntamente com a sua família.

DISTRIBUIÇÃO de FOLHETOS

Estamos em campanha para a distribuição de 
folhetos e material evangélico. Quem quiser 
cooperar nesta atividade, procure as irmãs 
Rosilda e Maria do Carmo.

AGENDA da IGREJA

02/04 – Reunião de Oração – 8h00

03/04 – Ceia do Senhor

16/04 – Mini Vigília da SAF – 8h00

16/04 – Reunião Plenária – SAF – 9h00  

16/04 – Cine Pipoca – UMP

17/04 – Lançamento da Campanha - 9h00

30/04 – Bazar Beneficente na Igreja – SAF – 10h00

30/04 – Tarde do Mestre-Cuca na Igreja - UCP

30/04 – Programação UPH

** UPA: Invasão na casa do adolescente 

(data a definir) 

Quem puder auxiliar este 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 
LOCOMOÇÃO DEVIDO À IDADE OU OUTRO 
MOTIVO.

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.

Família Machado: luto
Família Gatti: luto
Sr. Norberto: saúde
D. Vivian: saúde
D. Margarida: neto Otávio
Tite: saúde
Kelcy: saúde da mãe
Pr. Ismael: saúde da mãe
Rafael: estada em Portugal
D. Margarida: saúde
Angelina: saúde
Bruno: saúde do Daniel
Nilma: saúde da mãe
Dênis: saúde dos pais
Fernando e Marina: viagem
Srª. Geni: filhos 

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 e 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)

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

08/04

17/04

25/04

Rogério e Vânia

Rev Ademir e Márcia

Gabriel e Sara

Samara 
(filha Rev.Daniel Camargo) MT SUL

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

01/04

Jonatas
(filho Rev.Gilberto Coelho) - Romênia 

25/04

ANIVERSÁRIO do MÊS

Selma Santiago Eto

Adriana Maria da Silva Morais

Rosilda Pereira Blecha

Beatriz Cheschini Giovanelli

Vanderlei Lopes Machado

Caique Apolinário Gonsalves

Zilpa Malta Fleckner

Maria Lucivania D. dos Santos Silva

Ireny Braga

Silvany Rodrigues Evangelista

Ricardo Luis de Araujo Cheschini

Cláudia Thieme Vilela Shitsuka

Maria Trindade de Lima

Rosa Terra Ciaccio

Claudia Regina Capriolio Benevides

03/04

05/04

09/04

14/04

14/04

18/04

18/04

18/04

20/04

20/04

22/04

23/04

23/04

28/04

30/04


