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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Rev. Edson Benevides
Pr. Ismael
Rev. Ademir Aguiar
Sem. Bruno

Manhã

Pb. Vanderlei
Pb. Eliel
Pb. Tony
Pb. Ricardo

Auxiliar

Rev. Edson Benevides 
Sem. Bruno
Rev. Ademir Aguiar
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 05/06

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

O apóstolo João nos diz que aquele que acredita que Jesus é o Cristo somente 
o faz porque é nascido de Deus. Crer, propõe João, é consequência do novo 
nascimento. 
O novo nascimento é uma mudança radical e profunda no coração do homem 
que somente Deus pode realizar. Jesus disse: “Ninguém pode vir a mim, se o 
Pai que me enviou não o trouxer (…) Ninguém pode vir a mim se por meu Pai 
não lhe for concedido” (Jo 6.44, 65). 
Quando Deus, por sua graça soberana, converte a incredulidade do homem 
em fé, ele nasce de novo e reconhece Jesus como seu Salvador. Para o nascido 
de novo não existe outro salvador além de Jesus Cristo. Ele está acima de tudo 
em sua vida.
Crer em Jesus distingue aquele que é nascido de Deus. Porém, não somente 
isso. Além de crer em Jesus, João ensina, em sua carta, que o nascido de novo 
não vive na prática do pecado: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na 
prática do pecado ...” (I João 3.9)
O nascido de novo detesta o pecado, considera-o uma praga. A presença do 
pecado em seu ser é um fardo. Lamenta a sua influência. Deseja 
profundamente ser liberto dele e reconhece a necessidade de uma vida 
dependente da graça divina para vencê-lo. 
John Newton (1725 - 1807), traficante de escravos que se converteu a Jesus, 
disse: “Não sou o que deveria ser, não sou o que serei no porvir, mas, apesar 
disso, não sou mais o que era. Pela graça de Deus em Jesus Cristo, sou o que 
sou e dela dependerei para vencer o mal que me assedia.” 
Além de crer em Jesus e depender da sua graça para vencer o pecado, o 
nascido de novo possui outra particularidade: ele ama seus irmãos. 
João afirmou categoricamente: “Nós sabemos que passamos da morte para a 
vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte.” (I Jo 
3.14)
O nascido de novo é capaz de amar todos os homens e chorar pelos piores 
pecadores anelando por sua salvação. Porém, possui amor especial por 
aqueles que têm o mesmo entendimento que ele. Sente-se feliz de estar entre 
os seus irmãos e compreende a exortação de Jesus: "Assim como eu vos amei, 
deveis também amar uns aos outros”. (João 13.34)
Portanto, aquele que é nascido de novo mediante a obra soberana de Deus em 
sua vida possui as seguintes marcas distintivas: crê em Jesus, não vive na 
prática do pecado e ama seus irmãos. 
Jesus afirmou a Nicodemos, fariseu e um dos principais dos judeus, que se 
alguém não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus (João 3.3).
Reflita sobre o que foi dito e questione: Essas marcas estão presentes em 
minha vida? Sou súdito do Reino? Sou nascido de Deus?

NASCIDO DE 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.

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, iniciou 
em abril. Havendo interesse, solicitamos que 
procure o Pastor.

Breno e Azarias *
Márcio e Vanderlei 
Rogério e Breno
Márcio e Lucas

Denis
Lucas
Júlio
Sandro

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

Ricardo

Ivonildo

Vanderlei

“Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus ...”
I João 5.1



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
04/06 e 18/06, 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 junho, os trabalhos prosseguem rumo à 
finalização. Oremos para que Deus nos abençoe 
e conceda sabedoria à Comissão de Obras.

CAMPANHA 
“CONSTRUINDO MINHA IGREJA”

A campanha “Construindo minha Igreja” para 
auxiliar nas despesas da reforma está em 
andamento. São nove parcelas mensais do valor 
que você escolher contribuir. Se, motivado pela 
graça divina e com alegria, quiser participar, 
procure Ricardo, Tony, Neide ou Thais.

TEMA DO MÊS

No mês de junho, a mensagem do boletim, as 
devocionais da EBD, o hino ensinado na EBD e 
os sermões do culto noturno serão baseados no 
seguinte tema: Vida Cristã.

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.

ELEIÇÃO PASTORAL

Neste mês, receberemos dois pastores, Rev. 
Edson Barbosa Benevides, em 05/06/16, e Rev. 
Ademir Aguiar, em 12/06/16, que participarão 
do pleito eleitoral. Eles farão a devocional e 
darão aula em conjunto na EBD e pregarão no 
culto noturno. Nesses dias, não haverá o 
encerramento tradicional da EBD porque os 
pastores serão entrevistados pela Igreja no 
período das 10h30 às 11h30. Solicitamos que 
todos participem. Acima de tudo, estejamos em 
oração suplicando a direção de Deus.

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
18/06, 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

04/06 – Reunião de Oração – 8h00

04/06 – Reunião Conselho e Junta Diaconal – 15h00

04/06 – “Adorarte” – UMP – IP Jd. Califórnia

05/06 – Ceia do Senhor

11/06 – Encontro de Casais

16/06 – Programação da UPH – 19h30

18/06 – Reunião de Oração – 8h00

18/06 – Reunião Plenária SAF – 9h00

18/06 – Reunião do Conselho – 14h00

19/06 – Plenária UPH – 11h00

25/06 – Sessão Pipoca Missionária – 17h00

25/06 – Acampadentro UCP – 19h00

** UPA – “Catavento” (data e horário a combinar)

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.

Sr. Norberto: saúde e cirurgia
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
Nilma: saúde da mãe
Dênis: saúde dos pais
Srª. Geni: filhos 
Joel e família: luto

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
Eleição Pastoral 

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

08/06
11/06

Ricardo e Aluana
Rev Filipe e Lenice

Rev. Flávio Figueiredo
Foz do Iguaçu - PR

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

11/06

Rev. Raimundo Montenegro
Albânia

22/06

ANIVERSÁRIO do MÊS

Etelvina de Oliveira Assunção
Luzinete Nascimento Nepomuceno
Luiz Carlos Machado
Vivian Ceccopieri Gatti
Margarida Vieira da Silva
Emerita Augusta da Silva
Neide Machado Franco
Ivoleide Elias de Melo
Eduarda Machado Benevides

02/06
04/06
05/06
05/06
10/06
10/06
12/06
23/06
27/06


