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Grupos Familiares
NOSSA PROGRAMAÇÃO

Rua Estácio Ferreira, 166
São Paulo, 02926-050
Tel.: 11 4564-8508

ENDEREÇO

Banco Itaú S.A. 341
Agência: 0354 – C/C 05006-4
CNPJ: 01.895.211/0001-00

DADOS BANCÁRIOS
Cultos DominicaisPb. Rogério - coordenador

Pb. Ademar - auxiliar

MARKETING

PASTOR

BOA LEITURA ESCALA JUNTA DIACONAL

SEMINARISTA

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS
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Breno

07/01
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28/01

07/01
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ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Rev. Nilson
Pb. Ricardo
Rev. Filipe
Rev. Nilson

Manhã

Presb. Eliel
Presb. Ademar
Presb. Ricardo
Presb. Tony

Auxiliar

Rev. Nilson*
Sem. Günther
Rev. Filipe 
Rev. Filipe 

PregadorNoite

Ceia do Senhor - responsável pela preparação

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 

Noite

Escola Bíblica Dominical 9h00

Culto Solene 18h30mim

07/01
14/01
21/01
28/01

Rev. Nilson
Sem. Günther
Rev. Filipe
Rev. Nilson

Escala para a Classe Conjunta 
Adultos/Jovens/Adolescentes

*Ceia do Senhor 07/01

Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior

Pr. Filipe Fontes

Günther August Zanchi Nagel

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: Revitalização de 
Igrejas: avaliando a 
vitalidade de igrejas locais.
Autor: Ronaldo Lidório
Editora: Vida Nova

Título: Ter fé na cidade: o 
diálogo entre uma pequena 
igreja de bairro e a cultura.
Autores: Tiago Cavaco, 
Anabela Mota Ribeiro, 
Henrique Raposo, Nuno 
Markl e Samuel Úria. 
Editora: Vida Nova

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.

Autor: Stephen Altrogge

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos é formada por aque-
les que se preparam para professar a fé e/ou 
receber o batismo. Havendo interesse, solicita-
mos que procure o Pastor.

Azarias
Denis
Lucas
Júlio

Azarias
Denis
Lucas
Júlio

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. Ricardo

Pb. Vanderlei

Pb. Rogério

Pequenas mudanças com grandes 
resultados para o ano novo

Há alguma coisa sobre estabelecer objetivos que me deixa empolgado e animado. 
Talvez seja a expectativa de fazer algo incrível no próximo ano, como correr numa 
maratona, ler a Bíblia inteira ou finalmente escrever aquele livro em que tenho 
pensado. Ou talvez seja a expectativa de finalmente chutar aqueles maus hábitos 
que tenho como acordar muito tarde ou comer regularmente coisas que 
provavelmente encurtarão minha vida em longo prazo. Eu gosto de estabelecer 
grandes objetivos que irão me desafiar.
No entanto, nos últimos anos comecei a notar algo sobre mim mesmo: pequenos 
objetivos combinados com fidelidade produzem os maiores resultados. Um 
exemplo: eu não acho que um dia correrei numa maratona. Eu gostaria, mas tenho 
um joelho ruim e não tenho o tempo requerido para treinar para uma maratona. No 
entanto, com a ajuda de Deus, eu posso disciplinar-me para correr por 20-25 
minutos algumas vezes por semana. Outro exemplo: eu tenho dificuldade em ler a 
Bíblia inteira em um ano. Já li, mas isso particularmente não funciona bem para mim 
e minha personalidade. No entanto, consigo ler a Bíblia e orar por 35-45 minutos na 
maioria dos dias antes de o meu dia começar. Um último exemplo: eu não tenho 
horas e horas para gastar trabalhando em um livro, música ou qualquer outro projeto 
criativo. No entanto, eu consigo encontrar 20-30 minutos algumas vezes por 
semana.
Eu comecei a perceber que procurar ser fiel nessas pequenas áreas tem resultados 
maravilhosos em longo prazo. Quanto mais eu corro, melhor me sinto. Quanto mais 
consistentemente leio minha Bíblia, mais eu cresço em minha caminhada com Deus. 
Quanto mais eu trabalho a escrita, melhor me torno. Tenho duas crianças pequenas, 
uma a caminho e sou pastor em uma igreja. Eu não tenho grandes quantias de tempo 
para dedicar às coisas. Porém, posso ser fiel e Deus honra fidelidade, até mesmo em 
coisas pequenas.
Em Lucas 16.10, Jesus disse: “Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; quem 
é injusto no mínimo, também é injusto no muito”. 
Provérbios 13.4 diz: “A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a 
alma dos diligentes se farta”.
Repetidamente a Escritura enfatiza o valor da diligência. Deus recompensa a 
diligência, a fidelidade e o trabalho duro. Nós provavelmente não veremos os 
resultados imediatamente, mas ao longo do tempo veremos. É como construir uma 
casa. Quando você coloca os primeiros tijolos, não parece nada com uma casa. 
Porém, conforme você lentamente e metodicamente trabalha em direção ao seu 
objetivo, as coisas começam a tomar forma.
Então, permita-me indicar a você alguns passos a serem dados:
 - Determine um ou dois pequenos objetivos que, se você fizesse-os regularmente, 
faria uma grande diferença.
- Confie esses objetivos ao Senhor. Ore a respeito deles e peça a Deus que o ajuda a 
ser fiel e a fazer essas coisas para a glória de Deus e não para a sua própria glória.
- Permita que outra pessoa saiba sobre seus objetivos. É útil ter outra pessoa te 
apoiando, orando por você e talvez até mesmo perseguindo os objetivos com você. 
Se você é casado, deixe seu cônjuge saber. Se você não é casado, deixe um amigo 
próximo saber.
- Tente encontrar um horário regular para trabalhar nos seus objetivos. Talvez seja a 
primeira coisa a se fazer na manhã, talvez seja exatamente antes de ir para a cama, 
talvez seja no seu horário de almoço. Tenha um horário definido e cumpra-o.
- Se você tiver um dia, uma semana ou um mês ruim, não se recrimine. Deleite-se no 
evangelho, deleite-se no perdão gratuito que temos em Cristo e, então, levante-se e 
comece a mexer-se novamente.
- Agradeça a Deus pelos pequenos sucessos.
Ok, agora é a sua vez. Quais pequenos objetivos você perseguirá este ano?

AOS VISITANTES

Se você tem visitado a nossa igreja, se 
identificado conosco e quer fazer parte de 
nossa comunidade, procure o pastor ou 
algum dos presbíteros. Nós podemos 
ajudá-lo. 



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês nos 
reunimos na Igreja para buscar o Senhor, 
humilhar-nos na sua presença e entregar-lhe 
as nossas aflições.

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

04/01: Reunião de Oração às 20:00.

06/01: Reunião de Oração às 08:00.

07/01: Ceia do Senhor. 

27/01: Reunião do Conselho às 14:00.

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.

Aproximando-nos durante a Semana

Nossa igreja tem desenvolvido durante a 
semana, normalmente na quintas-feiras, os 
nossos Grupos Familiares. São reuniões nos 
lares onde buscamos comunhão com Deus e 
com o próximo, através da oração e do 
estudo da Palavra. São momentos preciosos 
de crescimento. Venha fazer parte em um 
destes grupos familiares. Informem-se com o 
pastor ou algum dos presbíteros. Provavel-
mente haverá um próximo de você. Aproveite 
e convide seus familiares, amigos e vizinhos. 

ATENÇÃO

Procure 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 de diversos temas, A data do 
próximo encontro é 03/02, às 18:00hs na 
IPUFÓ. O livro desse mês é o "“1984” ", 
escrito por George Orwell. Nossos encontros 
são abertos para toda a igreja e para 
visitantes também. Mesmo que você não 
tenha lido o livro, será um prazer tê-lo 
conosco. 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)

16/01
17/01
18/01

Chiquinho e Cleene
Denis e Luiza
Tite e Leila 

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.

FRASE para REFLETIR

"Os pecados secretos, à semelhança de 
conspiradores secretos, precisam ser 
expulsos." 

GRUPOS FAMILIARES

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

ANIVERSÁRIO do MÊS de  JANEIRO

Geni Martins Lima
Marli Camargo Soares Nunes Ribeiro
Cassia Caetano Torres
Mariana de Araujo Silva
Aluana Marjan Barboza de Moraes
Guilherme Barboza de Moraes
José Fernandes Batista
Thais Terra Ciaccio
Bárbara Terra
Azarias Braga
Eunice Martins Lima
Ana Julia Matos de Padua
Rafael Pereira Barbosa
Denis Rodrigues Siqueira
Andréia Oliveira Pinto Ribeiro
Agnailda da Silva
Marina Nogueira
Nadir de Oliveira Terra
Pedro Queiróz Lima

06/01
10/01
11/01
12/01
14/01
14/01
14/01
16/01
17/01
18/01
18/01
19/01
19/01
22/01
23/01
24/01
24/01
30/01
30/01

13/01 Felipe (filho Rev.Raimundo)

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

Albânia

28/01 Ester (esposa Rev.Raimundo)
Albânia

VISITEM NOSSO SITE!

www. ipbfo .org .br

(Charles H. Spurgeon)


