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mudar: o poder transformador de Deus para nosso
comportamento pecaminoso
e nossas emoções negativas.
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ESCALA JUNTA DIACONAL

Título: A vida abundante: 18
lições para novos convertidos.
Autores: SEAN International
Editora: Vida Nova

Manhã
04/02
11/02
18/02
25/02

Azarias
Breno
Júlio
Denis

Noite
04/02
11/02
18/02
25/02

Azarias
Breno
Júlio
Denis

Ceia do Senhor - responsável pela preparação
Lucas

ESCALA CULTOS DOMINICAIS
Escola Bíblica Dominical 9h00

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA
Pb. Osmar

Pb. Vanderlei

Pb. Ademar

Pb. Ricardo

Manhã
04/02
11/02
18/02
25/02

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

Obs: Precisando ausentar-se, favor
providenciar substituto

CLASSE de CATECÚMENOS

Culto Solene 18h30mim
Noite

Auxiliar

Pregador

04/02
11/02
18/02
25/02

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

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

A classe de catecúmenos é formada por aqueles que se preparam para professar a fé e/ou
receber o batismo. Havendo interesse, solicitamos que procure o Pastor.

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

*Ceia do Senhor 04/02

AOS VISITANTES

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.

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.

w w w. i p b f o . o r g . b r
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Compromissos de membros
Ser membro de uma igreja local implica em benefícios e responsabilidades. Normalmente gostarmos e até
celebramos os benefícios como: assistência espiritual, aprendizado pela exposição e ensino da Palavra de
Deus, comunhão com os irmãos, a condição de poder votar e ser votado para diferentes cargos na igreja etc.
Todavia, nenhuma associação consiste apenas de benefícios. Os deveres também fazem parte de qualquer
relacionamento e isso não é diferente na vida cristã.
O crescimento e amadurecimento espiritual do cristão ocorre na medida em que ele experimenta a graça e
a verdade de Deus aplicadas à sua vida diária. Há diferentes maneiras de isso acontecer, mas uma delas é
por meio do comprometimento com uma igreja local. Assim, abaixo há uma relação de cinco compromissos
a serem assumidos pelos membros de qualquer igreja local que evidenciam as atitudes de verdadeiros
discípulos de Cristo.
Adoração e participação no culto público
Compreendo que o culto a Deus, tanto o comunitário com o individual, é uma maneira importante de
expressar amor e gratidão a Ele, o cristão se compromete a participar sistematicamente do culto público. É
verdade que pela leitura diária da Bíblia e orações regulares, o crente cresce por meio de seu culto diário. No
entanto, a participação do culto público faz com que o discípulo de Cristo seja exposto à exposição das
Escrituras, desfrute da comunhão, alegria e entusiasmo do povo de Deus no louvor ao Deus vivo! Por isso, a
Bíblia exorta ao cristão que não deixe de congregar (cf. Hebreus 10.25).
Pureza de vida e santidade prática
A vontade do Senhor para os seus filhos é que eles vivam em santidade, ou seja, diferente dos incrédulos e
dedicados a Ele (cf. 1Tessalonissenses 4.3). Além do mais, o próprio Deus exorta que os crentes sejam
santos porque ele é Santo (cf. 1Pedro 1.16). Santidade para o cristão não significa “perfeição nesse mundo”,
mas pureza de vida e separação das práticas do mundo em rebelião contra Deus. Por essa razão, o discípulo
de Cristo se compromete a se esforçar para viver diariamente em pureza de vida e santidade para a glória do
Senhor.
Serviço e orações pelos demais membros da igreja
Deus concede talentos e dons espirituais aos seus servos, os quais devem ser empregados em prol da
saúde e crescimento da igreja, que é o corpo vivo de Cristo (cf. 1Coríntios 12.7). Também, como uma família,
os membros de uma igreja se comprometem a servir e interceder uns pelos outros. De fato, quando outro
membro do corpo sofre, todos sofrem com ele e quando um se alegra, todos com ele se regozijam. Logo,
quem assume o compromisso de membresia com uma igreja local deve usar seus talentos e dons para servir
a outros e contribuir com a edificação da igreja de Cristo.
Testemunho cristão
Na Bíblia, o crente é chamado de “testemunha” de Cristo (cf. Lucas 24.48 e Atos 1.8). Em outras palavras, o
discípulo de Cristo é aquele que testifica do que o Senhor tem feito em sua vida e expressa as mudanças
resultantes dessa intervenção por meio de suas atitudes e comportamento diário. Aquele que procura viver
segundo os princípios bíblicos dá um bom testemunho diário, mas aquele que contraria os ensinamentos de
Cristo em seu comportamento se torna motivo de escândalo e péssimo testemunho! O verdadeiro crente
tem a responsabilidade de compartilhar sua fé em Cristo com outras pessoas, tanto em sua família, local de
trabalho e estudos, círculos de amizade e onde se encontrar. Essa atitude não consiste apenas de palavras,
mas é substanciada pelo testemunho de vida.
Sustento e contribuições
Talvez esse seja um dos assuntos mais delicados em relação à membresia da igreja nos últimos dias.
Algumas pessoas se recusam a contribuir devido aos escândalos causados por líderes gananciosos e
desonestos. Outros, porém, são motivados pela própria avareza e falta de generosidade. Ocorre, porém, que
contribuições financeiras (dízimos e ofertas) são, não apenas uma necessidade da igreja local, mas práticas
estabelecidas na Escritura Sagrada com respeito à vida comum do povo de Deus. Por isso, o discípulo de
Cristo expressa sua maturidade quando assume o compromisso financeiro de maneira generosa e com
alegria (2Coríntios 8 e 9).
É possível perceber que alguns deveres cristãos são facilmente ignorados e desconsiderados. No entanto,
seguir a Cristo como membro de uma igreja local implica em se desfazer da mentalidade de consumidor (só
receber) e adotar a perspectiva do colaborador (aquele que se compromete) e principalmente de discípulo
(aquele que serve ao Senhor Jesus). Somente assim é possível afirmar que procuramos realmente obedecer
às orientações bíblicas sobre a vida cristã.
Considerando o que foi dito acima, como você avalia a sua vida? Coloque-se diante de Deus e peça a Ele
para transformar o que deve ser transformado. Tome atitudes que demonstrem amor a Deus e a sua igreja,
de fato. Que Deus o abençoe para que você também seja benção.

Adaptado do texto do Rev. Valdeci Santos.

ENDEREÇO

DADOS BANCÁRIOS

MARKETING

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

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

Pb. Rogério - coordenador
Pb. Ademar - auxiliar
contato@ipbfo.org.br

Cultos Dominicais

NOSSA PROGRAMAÇÃO
Grupos Familiares

EBD - 9h00
Noite - 18h30min

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

REUNIÃO de ORAÇÃO
No primeiro e terceiro sábados do mês, dias
03/02 e 17/02, 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.

MOTIVOS ESPECÍFICOS de ORAÇÃO
Os pedidos de oração devem ser dirigidos ao
Pr. Nilson.
nilsonribeiroluz@yahoo.com.br
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

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

AGENDA da IGREJA
03/02: Reunião de Oração às 08:00.
03/02: Reunião de Planejamento da EBD às 17:00.

ESTUDOS nos LARES

04/02: Assembleia Ordinária.

Convidamos você para frequentar um dos
Grupos Familiares de nossa Igreja. Converse
com o Pastor ou Presbíteros e encontre o
grupo mais conveniente, mais próximo de sua
casa, para participar juntamente 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.

04/02: Ceia do Senhor.
10/02: Clube de Leitura às 17:30.
17/02: Reunião de Oração às 08:00.
17/02: Programação da UMP às 19:00.

O grupo de visitação da nossa igreja deseja
estar cada vez mais próximo do serviço ao
SENHOR, buscando comunhão e levando a
Palavra de Deus à você, ao teu familiar e ao
teu próximo. Entre em contato com um dos
membros e agende. Nos alegramos sempre
naquele que nos ama, nos fortalece e nos
capacita a viver tempos de restauração, paz e
alegria em Cristo Jesus.

As nomeações de cargos para este ano de
2018 estão relacionadas em listas fixadas no
mural da igreja.
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

Srª.Geni: filhos
D. Alvina: saúde

MOTIVOS de ORAÇÃO
1)

Grupos familiares

2)

Sociedades Inter. e Departa. da Igreja

3)

Missionários

4)

Coral e Equipe de louvor

5)

Escola Dominical e Culto Público

6)

Vizinhança e afastados

7)

Evangelização

8)

Grupo de Teatro “RE9”

9)

Oficiais da Igreja

CONFERÊNCIA FIEL JOVENS 2018

CLUBE do LIVRO
O próximo encontro do Clube do Livro será
no dia 10/02, ás 17:00. O livro analisado será
o "1984" de George Orwell.

VISITEM NOSSOS SITES!
Igreja da Freguesia do Ó:
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FRASE para REFLETIR

10) Famílias da Igreja
11) Desempregados

Temos a intenção de nos organizar para
participar da Conferencia FIEL de jovens
desse ano. O tema dessa ano é "Inconformados: renovando a nossa mente". Será realizada do dia 31 de maio a 03 de junho em Poços
de Caldas. Para maiores informações sobre a
conferência, entre no site: http://ministeriofiel.com.br/jovens/2018/. Se você tem interesse de participar, procure o Pr. Nilson.

Igreja Presbiteriana do Brasil:

GRUPOS FAMILIARES
Nossos Grupos Familiares voltarão
atividades a partir do dia 22/02.

às

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.

ANIVERSÁRIO do MÊS de FEVEREIRO

23/02: Reunião do Conselho às 20:00.

NOMEAÇÃO DE CARGOS PARA
O ANO 2018

VISITAÇÃO

PARA REFLETIR

"Dizer "Esqueça a doutrina, vamos
evangelizar" é tão ridículo quanto uma equipe
de futebol que diz "Esqueça a bola, vamos
continuar o jogo".
(Peter Lewis)

02/02
04/02
05/02
07/02
08/02
08/02
08/02
09/02
12/02
12/02
15/02
18/02
18/02
18/02
19/02
22/02
23/02
25/02
29/02

Erick César Matos de Padua
Adinir Mazzucatto Antunes
Liliane Cardoso Braga
Eliana Martins Lima
Angelina dos Santos Grzadziel
Guilherme Cortez Machado
Osmar de Camargo Franco
Maria do Carmo Cardoso Braga
Gabriela Dantas de Araujo Silva
Raquel Cortez Machado
Claudinei Nunes Ribeiro
Antonieta Costa Matos
Lucas Caetano Ferreira Júnior
Nilma Barbosa Machado
Leila Machado Franco.
Leila Cortez de Souza Machado
Luciano de Padua Lima Rodrigues
Norberto Blecha
Regiane Cheschini Giovanelli

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO
02/02
04/02
05/02
06/02
17/02
18/02
18/02

Nilson e Fernanda
Luciano e Viviam
Angelina e Marian
José Fernandes e Marina
Ricardo e Laura
Nelson e Suzana
Vanderlei e Nilma

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA
01/02

Jacir (esposa Rev.Jorge Neves)
Oriente Médio

