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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Pr. Nilson
Pr. Filipe
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Pr. Nilson

Manhã

Presb. Ricardo
Presb. Tony
Presb. Vanderlei 
Presb. Rogério

Auxiliar

Pr. Nilson *
Pr. Filipe
Pr. Nilson
Sem. Ricardo

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 03/09

Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior

Pr. Filipe Fontes

Ricardo de Castro Cardoso

Eliel Braga

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

DÍZIMOS e OFERTAS

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

Título: O apóstolo dos 
pés sangrentos
Autor: Boanerges Ribeiro
Editora: CPAD

Título: Filhos da promessa 
– A defesa bíblica do 
batismo dos filhos dos 
crentes - Autor: Geoffrey 
W. Bromiley
Editora: Cultura Cristã

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. Hernandes Dias Lopes

CLASSE de CATECÚMENOS

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

Júlio
Azarias
Lucas
Breno

Júlio
Azarias
Lucas
Breno

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

Pb. Eliel

Pb. Vanderlei

Pb. Ricardo

Pb. Tony

O Batismo dos Filhos dos Crentes
Embora o batismo de crianças tenha sido uma prática importante no cristianismo 
histórico, sua validade tem sido solenemente desafiada por cristãos piedosos de 
várias denominações. A questão em torno do batismo de crianças baseia-se em 
vários aspectos. O Novo Testamento não ordena explicitamente que as crianças 
sejam batizadas, nem explicitamente proíbe que sejam batizadas. O debate se 
concentra em questões que geram em torno do significado do batismo e do grau de 
continuidade entre a Antiga e a Nova Aliança.
A mais crucial objeção por parte daqueles que se opõem ao batismo de crianças é 
que o sacramento do batismo pertence aos membros da igreja, e que a igreja é uma 
companhia de crentes. Visto que as crianças são incapazes de exercer fé, não 
devem ser batizadas. Enfatiza-se também que dos batismos registrados no Novo 
Testamento não há nenhuma referência específica a crianças. Uma outra objeção é 
que a Antiga Aliança, embora não comunique a salvação por via biológica, pela 
linhagem de sangue, não obstante envolvia uma ênfase étnica à nação de Israel. A 
aliança era transmitida através dos laços familiares e nacionais. No Novo Testamento 
a aliança tornou-se mais abrangente, admitindo os gentios na comunidade da fé. 
Este sinal de descontinuidade estabelece uma diferença entre a circuncisão e o 
batismo.
Por outro lado, aqueles que são favoráveis ao batismo de crianças enfatizam seu 
paralelo com a circuncisão. Embora o batismo e a circuncisão não sejam idênticos, 
têm pontos cruciais em comum. Ambos são sinais da aliança e ambos são sinais da 
fé. No caso de Abraão, ele abraçou a fé depois de adulto e fez uma profissão de fé 
antes de ser circuncidado. Ele tinha fé antes de receber o sinal desta fé. Seu filho 
Isaque, por outro lado, recebeu o sinal da fé antes que tivesse a fé que o sinal 
simbolizava (como foi o caso de todos os outros filhos da aliança).
O ponto crucial é que no Antigo Testamento Deus ordenou que o sinal da fé fosse 
dado antes que a fé estivesse presente. Visto que esse era claramente o caso, seria 
um equívoco argumentar em princípio que é errado administrar um sinal de fé antes 
que a fé esteja presente.
É também importante observar que os relatos de batismos no Novo Testamento 
foram de adultos que anteriormente eram incrédulos. Pertenciam à primeira geração 
de cristãos. Além disso, sempre tem sido a regra que convertidos adultos (que não 
eram filhos de crentes em sua infância) devem primeiro fazer a profissão de fé antes 
de receberem o batismo, o qual é o sinal de sua fé.
Cerca de um quarto dos batismos mencionados no Novo Testamento indica que 
famílias inteiras foram batizadas. Isso sugere fortemente, embora não o prove, que as 
crianças eram incluídas entre os que eram batizados. Visto que o Novo Testamento 
não exclui explicitamente as crianças do sinal da aliança (e foram incluídas por 
milhares de anos enquanto o sinal da aliança era a circuncisão), naturalmente 
podemos presumir que na igreja primitiva as crianças deviam receber o sinal da 
aliança.
A história testemunha a favor dessa suposição. A primeira menção direta ao batismo 
de criança aconteceu por volta da metade do segundo século. O que é digno de nota 
nessa referência é que ela pressupõe que o batismo de crianças era uma prática 
universal da igreja. Se o batismo de crianças não fosse uma prática na igreja do 
primeiro século, como e por que este afastamento da ortodoxia aconteceu tão rápido 
e de forma tão prevalecente? Não só a difusão foi rápida e universal, como também 
a literatura remanescente daquela época não reflete qualquer controvérsia 
concernente a esta questão.
Em geral, a Nova Aliança é mais inclusiva do que a Antiga Aliança. Aqueles que 
contestam a validade do batismo de crianças estão tornando a Nova Aliança menos 
inclusiva com relação às crianças, a despeito da ausência de qualquer proibição 
bíblica contra o batismo de crianças.
Sumário
1. O Novo Testamento não ordena nem proíbe explicitamente o batismo de crianças.
2. Os defensores do batismo de filhos de crentes apontam para a continuidade entre a circuncisão e o batismo 
como sinais da fé.
3. A maioria dos batismos registrados no Novo Testamento era de adultos convertidos, da primeira geração de 
cristãos, os quais, é claro, não poderiam ter sido batizados quando crianças.
4. O registro dos batismos no Novo Testamento inclui batismo de "famílias", as quais provavelmente incluíam as 
crianças.
5. A história da igreja testifica quanto à prática universal, sem controvérsias, do batismo de filhos de crentes no 
segundo século.
Fonte: R.C. Sproul, Verdades Essenciais da Fé Cristã, Cultura Cristã.

Textos: Gênesis 17:1-14; Atos 2:38,39; Atos 16:25-34



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
09/09 e 23/09, 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.

BOLETIM

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

AGENDA da IGREJA

02/09 – Clube do Livro às 17:30 hs

03/09 – Ceia do Senhor

09/09 – Reunião de oração às 8:00 hs

09/09 – Cinema com pipoca. – Filme: 
“A cabana” – 18:00 hs 

23/09 – Reunião de oração às 8:00 hs

23/09 – Espaço UMP

MISSÕES - Todos Podem Fazer Missões

“Saiam pelo mundo. Vão a toda parte e anun-
ciem a Mensagem com as boas notícias de 
Deus para todos” – (Marcos 16.15 linguagem 
contemporânea). 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.

ESTUDOS nos LARES

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 junta-
mente com a sua família, vizinhos e amigos 
(as). Tem sido uma benção esta maneira de 
também adquirir o conhecimento da Palavra 
de Deus e o convívio entre os irmãos.

Buscamos na Palavra de Deus, aprender 
estudando, abordando, obtendo através do 
conhecimento dos ensinos de Cristo e sua 
graça transformadora.

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 cumpri-
mentar 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 trans-
formadas. Que o Senhor os abençoe.

PARA REFLETIR

Como você tem se envolvido nos trabalhos 
da Igreja? Como você tem exercido o seu 
ministério? Qual é o seu chamado? Pense 
seriamente nessas questões. Coloque-se 
diante de Deus, peça a Ele para esclarecer 
essas questões e viva para a glória de Deus. 
Uma igreja saudável, entre outras coisas, é 
formada por pessoas que exercem seu 
chamado para a glória de Deus e para o bem 
do próximo. A Deus toda a glória. 

CLUBE de LEITURA

A UMP com a finalidade de incentivar a leitura 
e o debate dos temas dos livros lidos; sempre 
no primeiro sábado de cada mês, às 18:00hs. 
Proporciona um encontro aberto aos jovens e 
também a toda igreja. Vem participar com a 
gente.

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)

02/09

18/09

30/09

Robson e Elenice

Ivonildo e Ruth

Flavio e Delma

ESCOLA de MÚSICA

O ensino da música e instrumentos musicais 
às crianças, jovens e adultos tem sido de um 
bom nível. Os alunos têm mostrado evolução 
a cada semana. Continuem sendo persever-
antes e incentivadores uns aos outros.

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

ANIVERSÁRIO do MÊS de  SETEMBRO

Elenita Aparecida de O. Cheschini

Felipe Queiróz Lima

Delma Queiróz Lima

Isaac Ferreira Nunes

Ademar Barboza

Ivonildo Teixeira Lima

Júlia Cortez Machado

02/09

02/09

06/09

17/09

22/09

23/09

27/09

15/09 David (filho Rev.Raimundo)

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

Montenegro-Albânia
VISITEM NOSSO SITE!
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