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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

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

Manhã

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

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 04/09

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

A vida cristã começa com a obra sobrenatural da graça de Deus no nosso 
coração. O Espírito de Deus aplica o que Cristo fez na cruz em nós, pois nos 
encontrávamos mortos espiritualmente. Ele nos regenera, leva-nos ao 
arrependimento do pecado e a exercitarmos a fé no Senhor Jesus Cristo. Essa 
é a salvação.

Porém, a salvação é um processo que se desenvolve até chegarmos à glória 
celestial. Isso significa que devemos continuar crescendo na mesma graça até 
o fim de nossa vida. Por isso, o nosso Deus preparou aquilo que é necessário 
a fim de obtermos o crescimento na vida cristã. 

Nas palavras de Paulo, fomos “criados em Cristo Jesus para boas obras, as 
quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas” (Ef 2.10). 

Essas obras são chamadas, teologicamente, de meios de graça, que são os 
instrumentos estabelecidos pelo Senhor para o crescimento espiritual e vitória 
sobre o mal. Esses meios são:

a) leitura e meditação da Palavra de Deus: precisamos separar um 
tempo para ler e meditar nos ensinos da Bíblia. J.C. Ryle disse: “Enquanto lêem 
a Bíblia, Deus abençoa e fortalece os crentes com tudo que necessitam para o 
seu viver diário.”

b) prática de oração: a oração é indispensável na devoção pessoal. Nela 
desnudamos o nosso ser diante de Deus e revelamos os nossos desejos 
íntimos. Ela pode incluir adoração e louvor, ação de graças, confissão de 
pecados, súplica ou intercessão, mas o fato é que por meio dela 
experimentarmos a paz de Deus (Fp 4.6, 7)

c) participação nos sacramentos: a Bíblia ensina que há dois 
sacramentos ou ordenanças de Jesus Cristo: o batismo e a ceia do Senhor. Ser 
batizado fortalece a nossa decisão de seguir Jesus e participar da ceia 
fortalece a nossa fé pela recordação do sacrifício de Cristo na cruz, oferecido 
uma vez por todas em pagamento dos nossos pecados. 

O uso correto desses meios permitirá usufruirmos das bênçãos de Deus que 
outorgam vida e refrigeram a alma. Experimentaremos conforto, instrução, paz 
e sobretudo força para enfrentar e vencer o pecado.

Tudo está a nossa disposição porque Deus preparou isso de antemão. Cabe a 
nós nos apropriarmos desses recursos e vivermos, em meio aos sofrimentos e 
conflitos desta vida, em comunhão com Cristo para vencermos todo o mal que 
nos assedia.

VITÓRIA SOBRE O MAL

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

Ademar

Tony

Eliel

Vanderlei

“Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de 
antemão preparou para que andássemos nelas.” (Efésios 2.10)



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
03/09 e 17/09, 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.

CAMPANHA “CONSTRUINDO MINHA IGREJA”

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

TEMA DO MÊS

No mês de setembro, as devocionais da EBD, o 
hino ensinado na EBD e os sermões do culto 
noturno serão preferencialmente baseados no 
seguinte tema: Vitória Sobre o Mal.

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 a ser realizado nos sábados, às 
15h00. Se você sentir-se vocacionado por Deus 
para essa atividade, procure o Pr. Ismael.

CONVOCAÇÃO de LÍDERES

A partir do mês de setembro, no encerramento 
da Escola Dominical, os líderes dos grupos 
familiares serão sucessivamente convocados 
pelo pastor para informar o andamento dos 
respectivos trabalhos.

BAZAR MISSIONÁRIO

A SAF realizará um bazar missionário na 
residência da irmã Marisa Nunes por ocasião da 
campanha nacional de vacinação contra a 
poliomielite. As doações poderão ser de 
brinquedos, roupas e sapatos infantis, que 
deverão ser entregues a Silvany, Thais ou 
Marisa. Também receberemos doação em 
dinheiro. Vamos colaborar!

AGENDA da IGREJA

03/09 – Reunião de Oração – 8h00

03/09 – Reunião do Conselho – 14h00

04/09 – Ceia do Senhor

17/09 – Reunião de Oração – 8h00

17/09 – Trabalho de Ação Social UMP (Federação)

17/09 – Reunião Departamental SAF
15h00 – Igreja 

17/09 – Programação UPH – 17h00 – Igreja 

24/09 – Reunião Círculo SAF (Federação)
15h00 – Igreja 

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.

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
03/09, 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 FO LHETOS

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

D. Margarida: saúde

Angelina: saúde

Nilma: saúde da mãe

Dênis: saúde dos pais

Srª. Geni: filhos 

D. Alvina: saúde

Adriana: gravidez

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

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

02/09

12/09

18/09

30/09

Robson e Elenice

Leandro e filho Celia

Ivonildo e Ruth

Flavio e Delma

David 
(filho Rev.Raimundo Montenegro) Albânia

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

15/09

ANIVERSÁRIO do MÊS

Elenita A. de Oliveira Cheschini

Felipe Queiróz Lima

Pablo Rodrigues Cid Felipe

Delma Queiróz Lima

Gabriel Nunes de Souza Brito

Marian Grzadziel Filho

Ademar Barboza

Ivonildo Teixeira Lima

Júlia Cortez Machado

02/09

02/09

03/09

06/09

06/09

08/09

22/09

23/09

27/09


