
Noite passada tivemos um agradável momento de cânticos e oração juntos como igreja – antes de lanchar. 
Fazemos isso uma vez por mês na New Covenant. Este encontro funciona como uma reunião de oração 
mensal. Os outros momentos de oração na vida de nossa igreja são no culto matutino e durante nossos 
pequenos grupos semanais/quinzenais. Quase sempre nossa reunião mensal de oração tem boa 
frequência. Suspeito que seja, pelo menos em parte, porque temos lanche. Entretanto, é uma triste 
realidade da igreja ocidental que a reunião de oração seja “o encontro menos frequentado da igreja”. Eu 
experimentei essa triste realidade em primeira mão como membro de uma igreja de mais de 1000 pessoas 
onde 9 a 10 pessoas apareciam para a reunião semanal de oração. Não demorou para perceber que a falta 
de oração é um dos principais pecados e sintomas de uma igreja anêmica. Eu lutei contra este pecado em 
meu próprio coração, em minha própria vida. O resultado final de uma igreja que não ora é que ela se torna, 
inevitavelmente, uma igreja sem poder.
Deus ordenou as coisas em sua igreja de tal forma que oração é um dos principais meios pelos quais ele 
dá ao seu povo poder espiritual e vitalidade para o avanço de seu Reino por meio da pregação do 
evangelho e das obras de amor e misericórdia. Por que, então, a igreja ocidental falha tão miseravelmente 
em vir ao trono da graça para receber a graça e misericórdia necessárias semanalmente e diariamente 
(Hebreus 4.16)? Eu sugiro quatro razões a seguir:
A Igreja Ocidental é Rica Demais. Da mesma forma que no casamento, o dinheiro pode esconder 
deficiências e defeitos na igreja. Se o dinheiro não estivesse lá, nós veríamos exatamente como as coisas 
são. Ter dinheiro e recursos o suficiente pode manter igrejas e ministérios funcionando por muito tempo. 
Ser capaz de construir prédios grandes o suficiente, ter uma equipe boa o suficiente e ter alguém que 
consegue pregar de maneira suficientemente habilidosa pode mandar uma mensagem sutil de que tudo 
está em perfeita saúde. Uma das situações mais perigosas para uma igreja é estar em uma posição de 
prosperidade material. Não é um pecado uma igreja ter grandes construções, uma equipe robusta e 
pastor(es) talentoso(s) – mas é cheio de perigos. Se isso é verdade na igreja ocidental, então precisamos 
enfatizar quão importante a reunião de oração é para a vida da igreja local de que fazemos parte.
A Igreja Ocidental é Ambiciosa Demais. Oração é, de uma forma bem real, um afastar-se das ocupações 
da vida e curvar-se diante de Deus o Pai e aos pés do Senhor Jesus Cristo. É a cessação do trabalho e a 
entrada na presença do vivo e verdadeiro Deus com o objetivo de pedir que ele “trabalhe para nós” (Isaías 
64.4). Vivemos em uma cultura de produção incessante. Muitas das igrejas em nossa cultura são movidas 
pela busca de mais. O resultado de tal cultura é que a igreja é infectada pela inquietação. Outro evento 
missionário, outra produção musical, outro culto especial ou projeto de serviço toma o assento do 
motorista enquanto nós expulsamos a reunião de oração para fora do carro. Precisamos colocar a reunião 
de oração no banco do carona, ao lado do culto.
A Igreja Ocidental é Frenética Demais. Vivemos, indiscutivelmente, na época mais ativa da história 
humana. Quando há centenas de eventos ocorrendo simultaneamente, crentes professos frequentemente 
cedem à pressão social de estar no próximo evento social em suas comunidades em vez de estar com o 
povo de Deus em adoração e oração. A reunião de oração é um glorioso corretivo a esta cultura frenética 
ao nosso redor. A reunião de oração ajuda a aquietar nossas mentes à medida que dirigimos nossos 
pensamentos e orações ao Deus do céu. Afinal ele prometeu conservar em perfeita paz aquele que confia 
nele (Isaías 26.3).
A Igreja Ocidental é Terrena Demais. O fascínio da cultura frenética geralmente é impulsionado pelo fato 
de que membros da igreja ocidental são frequentemente muito terrenos. Há uma grave falta de 
mentalidade celestial em nossas vidas. Aqueles que têm uma mentalidade celestial anelam estar com o 
povo de Deus quando se reúnem para estar na presença de Deus. Eles reconhecem que este mundo está 
passando e os eventos da cultura ao seu redor são insignificantes em comparação com a relevância eterna 
da adoração e oração ao Deus eterno que é nosso eterno lar. Eles estão se dirigindo determinadamente a 
Sião com cânticos e orações acompanhando sua peregrinação. Como diz o ditado, precisamos ter uma 
mentalidade tão celestial que finalmente possamos ter alguma utilidade terrena. Mentalidade celestial é 
fomentada e se manifesta, primária e principalmente, na adoração e na reunião de oração.
Muito mais poderia ser dito sobre esse assunto, mas eu gostaria apenas de fazer um apelo a quem estiver 
lendo: não negligencie a reunião de oração. Faça questão de reconhecer que temos um enorme privilégio 
e responsabilidade em nos reunirmos como povo de Deus para invocar o Deus de toda a graça para 
pedirmos o poder que precisamos para participar com ele do avanço de seu Reino por meio do ministério 
da Palavra, oração e adoração. Nós temos um Deus no céu que nos deu o privilégio ímpar de “lançar sobre 
ele as nossas necessidades” sabendo que “ele cuida de nós”. Que ele dê à sua igreja – especialmente a 
ocidental – a graça de entrar neste precioso meio de graça para a sua glória, nossa frutificação e o avanço 
de seu Reino.
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CLASSE de CATECÚMENOS

Você que tem frequentado a IPUFÓ, se 
identificado conosco e quer ser membro de 
nossa igreja, procure os pastores ou os 
presbíteros e matricule-se na Classe de 
Catecúmenos. Essa classe também é 
direcionada àqueles que querem ser batizados 
e aos que querem professar a sua fé. Estamos 
à disposição para auxiliá-lo. 
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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
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Noite - 18h30min

Presb. Rogério Presb. Ricardo

Presb. Vanderlei Presb. Eliel
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VERDADE e VIDA

Todos os Sábado

às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias LopesFRASE para REFLETIR

“Se alguém achar que a mensagem bíblica é 
irrelevante, e for com essa opinião para o 
túmulo, um dia irá descobrir que não existia 
nenhuma outra coisa que fosse mais 
relevante”. (D. M. Lloyd-Jones)

"Se você não tem alegria na vida cristã, existe 
vazamento em algum lugar de seu 
cristianismo". (Billy Sunday)



ESCOLA de MÚSICA
A Escola de Música da IPUFÓ retomará as 
suas atividades em fevereiro. Além das aulas 
de Piano, haverá também aulas de violão. Os 
interessados devem procurar o Pb. Vanderlei. 

AGENDA da IGREJA

01 e 02/02: Reunião do Presbitério Unido. 
02/02: Clube do Livro às 17:30 na casa do Caíque. 
02/02: Reunião de Oração às 08:00 na igreja. 
03/02: Ceia do Senhor no Culto Vespertino às 
18:30.  
16/02: Reunião de Oração às 08:00 na igreja. 
10/02: Café da manhã – Dia do homem presbiteri-
ano e da mulher presbiteriana.
10/02: EBD Classe Conjunta com a Missionária 
Eliane (Angola). 
23/02: Início dos trabalhos da Federação de UMPs 
às 18:00 na IPUFÓ. 
24/02: Reunião Ordinária de prestação de contas – 
IPUFÓ. 

IPUFÓ no Facebook 

Visitem a página da IPUFÓ no Facebook! 
Curtam e convidem amigos para curti-la 
também!

A PROMESSA É PARA VOCÊS 
E PARA OS SEUS FILHOS

O aspecto realmente notável do mandamento de Deus a 
Abraão não foi o mandamento de ser circuncidado, mas 
o mandamento de também circuncidar seus filhos. A 
circuncisão era uma prática bastante difundida entre 
outros povos no Antigo Oriente. Entretanto, em outras 
religiões, normalmente era um ritual de purificação 
associado com a puberdade, não algo feito na infância. 
Ainda assim, quando Deus escolheu Abraão, ele não 
escolheu apenas ele; ele escolheu também seus filhos. 
Deus não é apenas o Deus de Abraão, mas também o 

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

MOTIVOS ESPECÍFICOS de ORAÇÃO

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares
Sociedades Inter. e Departa. da Igreja
Missionários
Coral e Ministério de Música
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)

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

ANIVERSÁRIO do MÊS

Erick César Matos de Padua
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
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18
18
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29

D. Vivian: saúde
D. Margarida: neto Otávio
Tite: saúde
D. Margarida: saúde
Angelina: saúde
Nilma: saúde da mãe
Srª.Geni: filhos
D. Alvina: saúde
Vânia: saúde
Ellen (cunhada do Pb. Rogério): saúde
Sr. Júlio: saúde
Dona Odila (mãe da Marli): saúde
José Barbosa (tio da Silvany): saúde
Maria José (irmã da Maria do Carmo): saúde
Edimar (irmão da Silvany): saúde
Dona Dalva, mãe do Sr. Dorisvaldo: saúde. 
Fernando Lianza e família: saúde e orientação.
Jéssica ( sobrinha do Pb. Rogério)
Dona Antonieta, pela sua saúde.

Deus de Isaque e Jacó. É por isso que Abraão deveria 
circuncidar seus filhos: eles precisavam saber que não 
eram livres para escolher seus próprios deuses. Eles 
deveriam receber o sinal da aliança para mostrá-los que 
eram parte do povo da aliança. Eles pertenciam ao único 
Deus verdadeiro, e eles deveriam submeter-se a ele em 
um relacionamento pactual.
A circuncisão os salvava? Absolutamente não. Ismael foi 
circuncidado no mesmo dia que Abraão (Gn 17.26), mas 
ele não mostrou evidência de um coração renovado pela 
graça. Embora ele levasse o sinal da aliança, em última 
análise, não era parte do povo pactual de Deus. Quando 
ele cresceu, ele viveu contra (literalmente, “em face ao”) 
povo da aliança de Deus (16.12), não em amizade com 
eles. Como Gênesis 17.19-20 deixa claro, embora a 
bênção de Deus estivesse sobre Ismael e seus 
descendentes, sua aliança era com Isaque e seus 
descendentes. Da mesma forma, a circuncisão guiava os 
filhos de Israel ao único Deus da aliança que podia 
salvá-los. Se eles confiassem nele, como seu pai Abraão, 
eles encontrariam refúgio nele. Se eles recusassem esse 
Deus e se rebelassem contra ele, a própria circuncisão 
testificaria contra eles. Eles também seriam cortados da 
presença de Deus, assim como Ismael foi.
Circuncisão e Batismo - Esse é o contexto bíblico para 
batizarmos criancinhas pois, como Pedro declarou no 
dia de Pentecostes, o dom prometido do Espírito Santo 
salvador é para nossos filhos, assim como para nós (Atos 
2.39). O batismo salvará seus filhos? Não. Mas, o 
batismo os conduz, como conduz todos nós, a Jesus 
Cristo, cujo sangue purificador é simbolizado pela água. 
O batismo aponta para a necessidade de mudança que 
somente pode vir de fora, pois o batismo, como a 
circuncisão, só pode ser aplicado a você por outra 
pessoa. O batismo também aponta para o fato de que 
eles são parte do povo da aliança de Deus. Eles não são 
livres para escolher os deuses que lhe agradarem; eles 
devem se render ao único Deus verdadeiro ou encarar as 
consequências de uma separação eterna dele no inferno.
No batismo, nós pedimos ao único que pode salvar a nós 
e nossos filhos que aja em suas vidas.
Porém, o batismo é mais do que isso. O batismo é um 
ato de fé nas promessas de Deus. Se o batismo é seu 
testemunho de que você escolheu Deus, então é claro 
que não faz sentido batizar crianças. Elas não têm ideia 
do que está acontecendo com elas, não mais que Isaque 
entendia por que estava sendo circuncidado. Mas se o 
batismo é a promessa de Deus de que, por meio de 
Cristo, ele está disposto e é capaz de aceitar seu filho, 
então é um precioso lembrete da graça e da misericórdia 
de Deus por você e seus filhos. Ao circuncidar seus 
filhos, Abraão sabia que o ritual não era suficiente: eles 
também precisavam confiar em Deus pela fé, assim 
como ele fez. Então, da mesma forma, quando 
batizamos nossos filhos, declaramos a eles que a fé em 
Cristo também lhes é necessária. No batismo, nós 
declaramos a Deus em oração a declaração de Pedro no 
dia de Pentecostes, e pedimos ao único que pode salvar 
a nós e nossos filhos que ajam em suas vidas.
Pense sobre isso: qual o fundamento da sua esperança 
de que seu filho receba o Espírito Santo e cresça para 
tornar-se cristão? Talvez, você diga: “Bem, estou 
tentando fazer tudo certo. Eu o mando para a igreja; eu 
leio a Bíblia com ela; eu tento ser exemplo de vida cristã”. 
Eu espero que você faça todas essas coisas; elas são 
uma grande bênção. Mas, você não percebe? A única 
coisa que você pode fazer por conta própria pelos seus 
filhos é torná-los religiosos. Somente Deus pode dar a 
seus filhos o coração de que eles precisam. “Bem, é 
claro que ele fará isso”, você diz. Mas não há “é claro” 
nisso. Por natureza, a única coisa que podemos passar 
aos nossos filhos é uma natureza pecaminosa e um 
exemplo falho.
A Fidelidade de Deus - Entretanto, nosso Deus 
revelou-se como um Deus da aliança que relaciona-se 
fielmente conosco como famílias, não apenas indivíduos. 
É isso que proclamamos alegremente ao mundo quando 
batizamos nossos pequenos: que eles também podem 
buscar nosso Deus em arrependimento e fé, e receber o 
Espírito Santo prometido. Nós estamos reconhecendo, 
como pais e filhos, que não podemos salvá-los – mas 
também que Deus pode e irá, se eles o buscarem em 
arrependimento e fé, porque ele é um Deus que guarda a 
aliança e que não muda. A promessa de Deus 
permanece certa porque repousa em seu caráter, e não 
no nosso.
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Nilson e Fernanda
Luciano e Viviam
Angelina e Marian
José Fernandes e Marina
Ricardo e Laura
Nelson e Suzana
Vanderlei e Nilma

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

Ainda assim, podemos ser batizados exteriormente e 
deixar de viver o tipo de relacionamento de submissão e 
confiança que nosso batismo nos ensina. Observe 
Abraão. No começo do capítulo 17, ele se prostra em 
reverência e fé, respondendo corretamente à promessa 
divina de um relacionamento pactual. Alguns versos 
depois, contudo, nós o vemos caindo de novo, desta 
vez em dúvida, rindo incredulamente. Em vez de confiar 
na Palavra de Deus que declarava que Sara teria um 
filho que seria o filho da promessa, ele pergunta se o 
escolhido não poderia ser Ismael. Faltou-lhe fé, e ele 
tentou ensinar a Deus como ele deveria administrar seu 
reino.

Conosco geralmente acontece o mesmo. Seu batismo 
aponta para a purificação que Cristo providenciou para 
você, mas você ainda está atormentado pela culpa de 
seus pecados, incapaz de crer que o sangue de Cristo 
realmente pagou por todos eles. Como Abraão, você se 
encontra duvidando se Deus realmente pode fazer o 
impossível e perdoar alguém como você. Seu batismo 
declara que, em Cristo, você é uma nova criatura, mas 
você continua a viver como se seus pecados ainda 
possuíssem domínio. Você se prostra em adoração aos 
seus ídolos em vez de se prostrar em submissão a Deus. 
Seu batismo aponta para o Espírito Santo, que foi 
derramado em seu coração, mas você vive uma vida 
sem oração, como se sua força fosse suficiente. Que 
bagunça nós somos, reconhecendo o relacionamento 
com o Senhor soberano estabelecido em nosso 
batismo, mas vivendo como se Deus não fosse 
realmente parte de nossas vidas.

Cristo foi batizado com o batismo da ira de Deus para 
que pudéssemos receber o batismo para remissão de 
pecados.

É por isso que é tão crucial compreendermos que o 
relacionamento pactual de Deus fundamenta-se em sua 
fidelidade, não na nossa. Não foi a submissão fiel de 
Abraão que mereceu um relacionamento com Deus: foi 
a livre graça de Deus. Assim, também não é a minha 
promessa de seguir Jesus que traz segurança, mas sua 
promessa de nunca abandonar-me. É por isso que 
Jesus precisou ser circuncidado e batizado por nós. Ele 
fielmente cumpriu o chamado de obediência pactual, 
submetendo cada aspecto de sua vida a Deus, mesmo 
quando era o mais doloroso. Não houve área de sua vida 
que ele negou ao Pai. Nele, o simbolismo da circuncisão 
e do batismo torna-se uma realidade terrível, com o Pai 
literalmente o cortando pelos nossos pecados. Ele foi 
batizado com o batismo da ira de Deus contra o pecado 
para que pudéssemos receber as doces promessas do 
batismo para remissão de pecados. Aquele que 
verdadeiramente viveu inculpável diante do Senhor foi 
tratado como se fosse um rebelde traiçoeiro e um 
inimigo jurado do reino de Deus para que você e eu, que 
somos rebeldes, pudéssemos receber misericórdia.

Aqui está a fonte de sua esperança, o glorioso 
evangelho que nos chama a prostrar-se hoje e adorar 
nosso glorioso e fiel Deus. Em quem você pode confiar 
em meio as difíceis circunstâncias desse mundo em 
constante mudança? Em quem você pode confiar com 
sua vida? A quem você pode confiar seus filhos? Em 
quem você pode confiar com seu pecado e a contínua 
incapacidade de andar de modo inculpável? Em quem 
você pode confiar quando você se prostrar diariamente 
em adoração a outros deuses? A respostas a todas 
essas perguntas é “nosso Deus da aliança”. Venha até 
ele e entregue sua vida a ele em um relacionamento que 
durará para sempre. Receba o sinal que acompanha a 
promessa. E deleite-se na fidelidade de Deus que 
garante o cumprimento da promessa apesar de sua 
fraqueza e transgressão.

Por Iain Duguid


