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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Rev. Nílson
Pr. Ismael
Pr. Filipe
Pr. Ismael
Pr. Filipe

Manhã

Presb. Tony
Presb. Vanderlei
Presb. Rogério
Presb. Ademar
Presb. Eliel

Auxiliar

Rev. Nílson *
Sem. Bruno
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 03/07

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

Por todos os lados, encontramos um mundo que privilegia as relações de 
poder conferindo prestígio aos que detém o poder econômico, político, 
intelectual, comercial, bélico, etc.  Nesse contexto, encontramos uma Igreja 
pressionada a substituir o Espírito pela organização, a dependência de Deus 
pela capacidade do homem e o poder espiritual pelo temporal. 

Frente à idolatria do poder, precisamos retomar com entusiasmo o princípio da 
pregação do Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os 
gentios. Essa pregação confronta o espírito de poder existente nesse mundo, 
pois dirige nossa atenção para a cruz de Cristo que se fez fraco para fazer a 
vontade do Pai.

Infelizmente, influenciados pela mente mundana, que somente reconhece 
valor nas relações de poder, queremos ser fortes também e nos esquecemos 
de nos identificar com o Cristo crucificado a fim de sermos “fracos nele”.

Ao brandir a sua espada para defender Jesus, o apóstolo Pedro quis ser forte 
para Cristo. Jesus lhe disse que a estratégia não era essa. Enquanto 
acompanhava à distância o julgamento de Cristo, aquecendo as suas mãos ao 
fogo, Pedro foi questionado sobre ser seu discípulo. Nesse momento, após 
negá-lo três vezes, Pedro mostrou-se fraco e sem Cristo. 

Somente quando percebeu que a sua força nada significava, Pedro 
compreendeu que as suas necessidades seriam supridas somente sendo 
fraco em Cristo: “Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, 
para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua 
ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.” (I Pe 5.6, 7)

Seria preciso um grande exêrcito para derrotar o poderoso exército dos 
midianitas? Jeroboão descobriu que precisaria apenas de 300 homens para 
superar o poderoso inimigo porque a força pertence a Deus. Assim, ele 
aprendeu a ser fraco em Deus.

O Senhor deu a Paulo um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para 
atormentá-lo. O apóstolo orou bastante para que o Senhor o retirasse dele. 
Mas, Deus lhe respondeu: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu 
poder se aperfeiçoa na fraqueza". 

Nosso Deus não precisa da nossa força. Cristo está naquele que se esvazia de 
si mesmo para que Deus o preencha com a sua força. Naqueles que não têm 
poder, pois são fracos em Cristo, Deus renovará as suas forças.

A FORÇA ESTÁ NA “FRAQUEZA”

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. Foi 
reiniciada no mês de abril. Havendo interesse 
solicitamos que procure o Pastor.

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

Júlio
Lucas
Júlio
Denis
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

Ademar

Tony

Eliel

Vanderlei

“Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.” 
(II Co 12.9)



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
02/07 e 16/07, 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. 

MOÇÃO de GRATIDÃO

Somos gratos a Deus pelos irmãos Ademar, 
Israel, Oswaldo e Ivonildo, membros da 
Comissão de Obras, que conduziram os 
trabalhos de reforma da nossa Igreja. Ficamos 
muito felizes com o resultado final e desejamos 
que o Senhor de toda a graça os recompense.  

TEMA DO MÊS

No mês de julho, a mensagem do boletim, as 
devocionais da EBD, o hino ensinado na EBD e 
os sermões do culto noturno serão baseados no 
seguinte tema: O novo nascimento em Cristo.

AGENDA da IGREJA (2º SEMESTRE)

Todas as sociedades internas e ministérios da 
Igreja, que ainda não fizeram, deverão entregar 
para o pastor, o mais rapidamente possível, o 
seu calendário de atividades para o segundo 
semestre de 2016. 

ESCOLA BÍBLICA de FÉRIAS

Convidamos você para participar da EBF – 
Escola Bíblica de Férias nos dias 28 a 30 de 
julho, a partir das 14h30min, na nossa Igreja. O 
tema é: “Uma Viagem com Jesus”. Traga seus 
filhos (as) e convide crianças e adolescentes. 
Acima de tudo, pedimos que ore por essa 
programação.

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.

ELEIÇÃO PASTORAL

Os membros da Igreja estão convocados para se 
reunirem em Assembléia Extraordinária que 
elegerá o seu pastor para o triênio 2017-2019. 
Os que poderão ser votados são somente 
aqueles que foram indicados, aceitaram o 
convite e estiveram na Igreja para os 
conhecermos, ou seja, os Reverendos Edson, 
Ademir e Nílson.  

PONTO de PREGAÇÃO

Desejamos formar uma equipe para ensinar a 
Palavra de Deus a crianças e adultos na 
residência da D. Emerita que, gentilmente, abriu 
as suas portas para a realização desse trabalho 
evangelístico. O trabalho será realizado nos 
sábados, à tarde. Se sentir-se vocacionado por 
Deus para essa atividade, procure o Pr. Ismael.

AGENDA da IGREJA

02/07 – Reunião de Oração – 8h00

02/07 – Confraternização das sócias da SAF – 12h00

03/07 – Arrecadação de agasalhos e cobertores

03/07 – Ceia do Senhor 

16/07 – Reunião de Oração – 8h00

16/07 – Reunião do Conselho – 14h00

16/07 – Reunião Departamental da SAF – 15h00

28/07 – Escola Bíblica de Férias – 14h30

29/07 – Escola Bíblica de Férias – 14h30

29/07 – Vigília de Oração (UMP) IP Butantã – 22h00

30/07 – Escola Bíblica de Férias – 14h30

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

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.

CULTO ESPECIAL de GRATIDÃO 

No dia 07/08, às 18h30min, por ocasião do 
culto noturno, adoraremos o nosso Deus em 
culto de ação de graças pela nova capela e 
demais instalações da Igreja. Todos devem 
participar, com alegria e gratidão a Deus, desse 
momento histórico.

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
16/07, 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.

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

01/07
18/07

Rev Ismael e Kelcy
Júlio e Regiane

Marcelo (filho Rev.Flávio Figueiredo)
Foz do Iguaçu

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

25/07

ANIVERSÁRIO do MÊS

Cecília Braga Lopes
Otávio Lima Silva
Elisabete Lopes Machado Siqueira
Valderly Nogueira da Silva
Heitor Lima da Silva
Antonio Carlos Marcondes
Fernando Lianza Rodrigues
Enzo Franco Rocha
Laura de Melo Marques
Nathália Gonzaga Maia
Deise Dutra
Marisa Nunes de Souza
André Ciaccio

01/07
07/07
11/07
14/07
19/07
20/07
20/07
22/07
29/07
29/07
30/07
30/07
31/07


