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DADOS BANCÁRIOS
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Presb. Vanderlei

Auxiliar
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Pr. Nilson

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 05/03

Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior

Pr. Filipe Fontes
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Eliel Braga
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Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva
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Azarias Braga

Breno Silva Oliveira

Denis Rodrigues Siqueira

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Márcio Marques da Silva

contato@ipbfo.org.br

É impossível ver de olhos vendados. Com os olhos vendados, somos privados 
de enxergar a realidade que existe além deles e só conseguimos “ver” o 
escuro.  
Considerando o ensino bíblico acerca da Queda do homem em pecado, 
podemos afirmar que todo homem nasce com os “olhos do coração” 
vendados, e consequentemente, privados de enxergar as maravilhas da lei de 
Deus. Com a expressão “olhos do coração”, nos referimos àquilo que faz a 
ligação entre o centro mais profundo da existência humana – o nosso coração 
-  e Deus, o nosso Criador. Sendo assim, precisamos que alguém tire a venda 
de nossos olhos.  
Temos no Salmo 119.18, uma oração maravilhosamente transformadora: 
“Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei”. 
Trata-se de um pedido, que quando atendido, leva ao cumprimento de uma 
promessa, que por sua vez, proporciona ao pedinte uma experiência 
vivificadora.
O pedido é para que Deus tire a venda que impede os olhos de enxergarem 
algo. A promessa é que na lei de Deus existem maravilhas, maravilhas essas 
que serão contempladas por aqueles que forem agraciados pelo 
desvendamento dos seus olhos. 
É o pecado que nos faz entender a lei como algo ruim. No salmo 19.7 lemos 
que: “A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o testemunho do SENHOR 
é fiel e dá sabedoria aos símplices”. Se o Senhor garante que sua lei é perfeita, 
restaura a alma, que é fiel e que dá sabedoria aos símplices e ao mesmo 
tempo eu a vejo como algo ruim, então é óbvio que o erro está em mim e não 
nela. 
As maravilhas da lei de Deus só serão contempladas quando nossas vendas 
forem retiradas e os nossos olhos forem diariamente cuidados pelo próprio 
Senhor.  
É possível que uma pessoa cega de seus olhos naturais, experimente o 
desvendar dos olhos do coração e contemple as maravilhas da lei de Deus. Por 
outro lado, é possível que alguém que enxergue bem com seus olhos naturais, 
passe a vida toda sem experimentar as maravilhas da lei do SENHOR, pelo fato 
de seus olhos espirituais estarem vendados. 
A questão é: meus olhos já contemplaram e contemplam as maravilhas da lei 
do SENHOR? Se sim, glorifique a Deus e peça que o colírio da graça continue 
a auxiliá-lo nesse maravilhoso contemplar. Entretanto, se a resposta for 
negativa, ainda há esperança. Se prostre e clame com todo o seu coração a 
oração do salmista: “Desvenda os meus olhos para que eu contemple as 
maravilhas da tua lei”. 
Lembre-se que quem possibilita o contemplar das maravilhas da lei de Deus 
para nós é aquele que pagou o preço de nossos pecados, cumpriu toda a lei 
nos reconciliou com o Pai: o Senhor Jesus Cristo. Cristo torna possível o 
desvendar e o contemplar das maravilhas que só existem por causa Dele. 
Uma igreja formada por pessoas que fazem essa oração e experimenta o seu 
cumprimento irá querer orar mais, ler mais as Escrituras, ouvir mais pregações 
bíblicas, congregar mais, testemunhar, evangelizar, terá mais convicção de 
seus pecados e se maravilhará mais com o Senhor Jesus Cristo e sua obra na 
cruz. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a experimentar as 
maravilhas de Sua lei. Em Cristo. Amém

DÍZIMOS e OFERTAS

Temos envelopes disponíveis no templo para 
você entregar o seu dízimo ou fazer a sua 
oferta.

Bom demais para ser 
verdade – autor 
Michael Horton – 
Editora FIEL.

Pensamentos secretos 
de uma convertida 
improvável – autora: 
Rosaria Champagne 
Butterfield – Editora: 
Monergismo

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.

Pr. Nilson R. Luz Jr.

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos, daqueles que se 
preparam para professar a fé e receber o batismo 
ou crescerem nas doutrinas reformadas. 
Havendo interesse, solicitamos que procure o 
Pastor.

Denis
Júlio
Breno
Azarias

Denis
Júlio
Breno
Azarias

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

Eliel

Rogério

Vanderlei

Tony

Olhos desvendados, maravilhas reveladas



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
04/03 e 18/03, 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. 

BOLETIM

O Boletim é um dos meios importantes de 
divulgações das Programações, dos Eventos; 
outras informações de interesse coletivo da 
nossa igreja; bem como também um meio de 
Evangelização. Se você tiver alguma informação 
que deseja divulgar por esta mídia; favor passar 
para pessoal de Marketing até o terceiro 
domingo de cada mês.

AGENDA da IGREJA

04/03 – Reunião de Oração – 8h00.

04/03 – Clube do livro: conversa sobre o livro 

“A Revolução dos bichos” – 19:00. 

05/03 – Ceia do Senhor – 18h30min.

18/03 – Reunião de Oração – 8h00.

25/03 – Reunião do Conselho – 14:00. 

A “Casa do Aconchego”, ela  é uma Casa de 
Apoio localizada próxima ao Hospital das 
Clinicas, que recebe uma média diária de 50 a 
60 pessoas para tratamento de saúde vindas de 
várias Cidades e Estados. A SAF, a Sociedade 
Auxiliadora Feminina,  da nossa  e de outras 
igrejas do Presbitério Unido que neste 
momento, até inclusive o dia 30 de abril, 
estarão recebendo doações de  “Escovas de 
Dente”. Quem puder auxiliar procure uma das 
nossas mulheres da SAF para entregar a sua 
doação.

VOCÊ PODE AJUDAR!!!

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 
25/03, às 14h00, na Igreja.

GRUPOS FAMILIARES

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

DIRETORIA da JUNTA DIACONAL PARA 2017

Em eleição realizada entre os Diáconos, foram 
votados e escolhidos para Diretoria para o ano 
de 2017:

Presidente – Diác Denis Rodrigues Siqueira

Vice Presidente – Diác. Júlio César Giovanelli

1º Secretário – Diác. Breno Silva Oliveira

2º Secretário – Diác. Lucas Caetano Ferreira

Tesoureiro – Azarias Braga

Oremos pelos Irmãos em Cristo desejando uma 
gestão sob a graça e Paz de Nosso Senhor.

ESCOLA de MÚSICA

A nossa igreja abriu inscrições para o ensino da 
música e instrumentos musicais às nossas 
crianças, jovens e adultos até 100 anos. 
Informações e cadastro solicitamos procurarem 
o Pb. Osmar ou Rev. Nilson. - “Disse Davi aos 
chefes dos levitas que constituíssem a seus 
irmãos, cantores, para que, com instrumentos 
de música, com alaúdes, harpas e címbalos, se 
fizessem ouvir, e levantassem a voz com 
alegria.” 1.Crônicas 15.16

ATENÇÃO

Procuremos chegar com antecedência aos 
trabalhos na Igreja. Se programe antes, saia 
mais cedo e chegue no horário adequado. 
Quando chegar, veja se é necessário ir ao 
banheiro ou beber água. Depois de 
cumprimentar os irmãos, escolha o seu lugar e 
separe os últimos minutos para meditar em 
algum trecho da Palavra e orar para que Deus 
seja glorificado e nossas vidas sejam 
transformadas. Que o Senhor os abençoe.

SAF - INFORMAÇÕES e NOTÍCIAS

“Mulheres da Bíblia com pés formosos” – Tema 

da Federação para o Quadriênio da 

Confederação Nacional; com base no texto 

Bíblico de Isaias 52.7 “Que formosos são sobre 
os montes os pés do que anuncia as 
boas-novas. ”

A SAF da IPUFÓ é parte ativa na Federação é 

representada na Secretaria de Ação Social, 
através da irmã Maria das Graças, nossa atual 

Presidente.

Agenda 2017,  informem-se com as Irmãs da 

SAF, participem dos eventos, o próximo 

acontecerá dia 11/03 na Igreja do Limão, com 

almoço, será o 1º encontro das Igrejas que 

compõem a Federação.

DÊ CARONA A QUEM TEM DIFICULDADE DE 
LOCOMOÇÃO DEVIDO À IDADE OU OUTRO 
MOTIVO.

Os pedidos de oração devem ser dirigidos ao 
Pr. Nilson.

D. Vivian: saúde

D. Margarida: neto Otávio

Tite: saúde

Kelcy: saúde da mãe

Pr. Ismael: saúde da mãe

D. Margarida: saúde

Angeline: saúde

Nilma: saúde da mãe

Dênis: saúde dos pais

Srª.Geni: filhos

D. Alvina: saúde

MOTIVOS ESPECÍFICOS de ORAÇÃO

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)

10/03 Artur
(filho Rev.Raimundo - Albânia)

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

ANIVERSÁRIO do MÊS

Regiane Cheschini Giovanelli

Thaís Abrahão Barboza

Aline Cardoso Braga

Reynaldo Fleckner 

Oswaldo Oliveira Silva

Márcio Marques da Silva

Henrique Braga

Ricardo Luis de Oliveira Cheschini

Pedro dos Santos Vieira

01/03

02/03

08/03

09/03

13/03

18/03

20/03

20/03

22/03

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br


