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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Pr. Filipe
Presb. Sandro
Sem. Bruno
Pr. Filipe
Pr. Ismael

Manhã

Presb. Ricardo
Presb. Rogério
Presb. Vanderlei
Presb. Eliel
Presb. Ademar 

Auxiliar

Pr. Filipe *
Sem. Bruno 
Pr. Ismael
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 02/10

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

Os principais fundamentos da Reforma Protestante desencadeada em 31 de 
outubro de 1517 com a publicação, por Martinho Lutero, das 95 teses na porta 
da Igreja do Castelo de Wittenberg (Alemanha) são:
1) A Escritura é a única fonte de revelação divina escrita: esse fundamento 
aponta que somente a Bíblia revela o que é necessário para a salvação do 
pecador. Não há credo, concílio ou indivíduo que possa se opor à Escritura 
nessa matéria. O Espírito Santo, que fala e age em sintonia com a Escritura, a 
aplica no coração humano e, de modo nenhum, contraria o que nela está 
exposto. Sendo assim, enfatizamos que a Bíblia deve ser ensinada na Igreja e 
os sermões precisam ser exposições do seu conteúdo.
2) A salvação do pecado é obtida unicamente pela obra de Jesus Cristo: esse 
fundamento aponta que o evangelho revela a obra substitutiva de Jesus em 
favor do homem e a necessidade de arrependimento de pecados e fé no que 
Cristo fez para que seja salvo. Dessa maneira, nega-se qualquer justificação 
por obras e afirma-se a justificação pela fé nos méritos e na obra de Cristo, ou 
seja, à parte de Jesus não há salvação. 
3) A graça de Deus é a base da salvação: esse fundamento aponta que a única 
forma de resgatar o pecador da ira divina é a própria graça do Senhor. Isso se 
dá porque o homem, devido ao pecado original de Adão, nasce espiritualmente 
morto sendo incapaz de cooperar com a graça divina salvadora. Somente a 
obra graciosa e sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, liberta 
da servidão do pecado e conduz à vida. Nega-se, portanto, que a salvação seja, 
em qualquer sentido, uma obra humana.
4) A justificação ocorre somente pela fé em Jesus Cristo: esse fundamento 
novamente confronta o pensamento de que a justificação se baseia no mérito 
humano ou em obra praticada pelo homem. A fé na obra de Cristo, que é um 
dom de Deus, é o meio estabelecido pelo Senhor para a salvação do pecador. 
Não há perdão de pecados a não ser que o homem creia na obra salvadora de 
Jesus. Dessa forma, nós apenas tomamos posse dessa salvação pela fé, 
gerada em nosso coração por Deus, crendo no que ele nos proporcionou para 
a nossa redenção.
5) Toda a glória pertence a Deus: como a nossa salvação vem de Deus e foi 
realizada exclusivamente por ele, esse fundamento ensina que devemos 
prestar-lhe todo o tributo e glorificá-lo para sempre. Em termos práticos, 
significa viver inteiramente para ele, perante a sua face e sob a sua 
autoridade. Não podemos “utilizá-lo” para satisfazer os nossos apetites. Deus 
é soberano, nós os seus servos. Todo o nosso louvor e adoração são 
direcionados a ele.
Essa é a nossa herança reformada e esse é o caminho que trilharemos para a 
manutenção da nossa identidade proclamando a glória de Deus e o senhorio 
de Jesus Cristo. 

A REFORMA PROTESTANTE

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.

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

Denis
Azarias
Breno
Júlio
Denis

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



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
01/10 e 15/10, 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 outubro, o hino ensinado na EBD e os 
sermões pregados na Igreja serão 
preferencialmente baseados no seguinte tema: 
a Reforma Protestante.

PONTO de PREGAÇÃO

Iniciaremos, em 08/10/16, um trabalho 
evangelístico com crianças. As reuniões serão 
aos sábados, às 15h00, na residência da D. 
Emerita. Se você quiser participar dessa 
atividade, procure o Breno ou o Pr. Ismael.

CONVOCAÇÃO de LÍDERES

Durante o mês de outubro, após o encerramento 
da Escola Dominical, os líderes dos grupos 
familiares serão, sucessivamente, convocados 
para conversar com o pastor sobre o andamento 
dos trabalhos.

BAZAR MISSIONÁRIO

A SAF realizará um bazar missionário na 
residência da irmã Marisa Nunes apenas com 
artigos infantis. As doações de brinquedos, 
roupas e sapatos podem ser entregues às irmãs 
Silvany, Thais Barboza ou Marisa. É possível 
também a contribuição em dinheiro. Vamos 
colaborar!

AGENDA da IGREJA

01/10 – Reunião de Oração – 8h00

02/10 – Ceia do Senhor – 18h30min

15/10 – Reunião de Oração – 8h00

15/10 – Reunião Plenária SAF – 9h00

15/10 – Reunião do Conselho – 14h00

15/10 – Passeio ao Zoológico – UCP

22/10 – Trabalho Evangelístico SAF

29/10 – Chá de Bebê

30/10 – Culto de Ação de Graças – 18h30min

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 a redenção do ser humano, em 
sua totalidade, no Brasil e no mundo. Ao orar, 
divulgar e contribuir, você se torna participante 
dessa obra.

FÉRIAS do PASTOR

De 26/09 a 10/10, o Pr. Ismael gozará de um 
período de férias. Durante esse tempo, qualquer 
questão urgente deverá ser encaminhada ao 
vice-presidente do Conselho.

REUNIÃO do CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
15/10, 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: 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
Bruno e Patrícia: cirurgia de Filipe
André: saúde do pai

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

04/10
04/10
06/10
07/10

Lucas e Célia
Paulo Roberto e Marcela
Marcio e Lilian
Tony e Pauliane

Rebeca 
(filha Rev.Gilberto Coelho)-Romênia

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

08/10

ANIVERSÁRIO do MÊS

Pauliane Costa Fontes Carneiro
Flávio Martins Lima
Noel Mendes de Lima
Kelcy Guimarães R. de Paula Rachid
Cleene Nunes Cabral Silva
Suzana Barbosa Fernandes Flores
Elenice Rdrigues Franco
Luis Henrique F. Pereira Ribeiro
Ruth Veríssimo Lima
Hugo Franco Rocha
Maria José Collin dos Santos
Rodolfo da Silva Morais
Luiza Lopes Machado

01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
17/10
18/10
20/10
21/10
21/10
22/10
27/10


