
O reformador João Calvino dizia, baseado nas Escrituras, que o conhecimento do 
homem é verdadeiro na medida em que o homem se conhece em Deus, ou seja, é 
Deus quem possui autoridade e competência para dizer quem somos. E quem 
somos? 
Dentre os vários atributos que caracterizam o ser humano, queremos destacar dois: 
a dependência e a relacionalidade. O homem foi criado como um ser dependente e 
relacional. Antes da Queda, havia um relacionamento triplamente perfeito: entre o 
homem e Deus, o homem e sua companheira e o homem e a criação. Foi justamente 
quando quis tomar uma atitude independente de Deus que o homem caiu. Mesmo 
depois da Queda, o homem continuou vivendo num relacionamento triplo, agora não 
mais perfeito e harmonioso, mas manchado pelo pecado e em rebeldia para com 
Deus, bem como em desarmonia para com o próximo e com a ordem criada. Mesmo 
nesse estado - ou talvez ainda mais nesse estado - o ser humano continua 
totalmente dependente de Deus (até porque no homem não existe nenhuma 
possibilidade de alteração positiva de sua condição caída). Em Cristo Jesus, o 
Deus-Humano, o homem é redimido e salvo de sua triste condição, para uma vida 
restaurada e nova onde os relacionamentos – com Deus, com o próximo e com a 
criação – são redentivamente refeitos sob a soberana e graciosa supervisão Daquele 
que termina perfeitamente suas obras. Entretanto, o desfecho glorioso dos efeitos da 
obra redentora de Cristo será visto e experimentado em sua totalidade somente em 
sua Segunda Vinda. Até lá, vivemos a caminhada cristã, com suas lutas, vitórias, 
derrotas (que não tem a palavra final), sorrisos, lágrimas, decepções, angústias, 
alegrias, doenças, fraquezas, aprendizado, amadurecimento, inimigos, amigos, 
aflições, alívio, frieza, comunhão e todas as demais experiências que a Bíblia ensina 
que o povo de Deus ainda passará “do lado de cá da eternidade”. 
O apóstolo Paulo, sabendo, por experiência própria desses desafios, ensina que, 
tendo a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, nós devemos, com 
sabedoria, ter as seguintes atitudes: nos instruir e nos aconselhar mutuamente. 
Perceba que essa mutualidade na instrução e no aconselhamento está totalmente 
relacionada ao fato de que somos seres dependentes e relacionais, como dissemos 
no início. Sendo assim, destacamos as seguintes reflexões-aplicações:
- Nossa primeira, última e absoluta dependência sempre foi, é e sempre será de 
Deus. Contudo, como seres relacionais e dependentes que somos, precisamos de 
pessoas, cheias da palavra de Cristo, para nos instruir e nos aconselhar, 
redirecionando-nos para Deus, de quem somos totalmente dependentes. 
Precisamos não somente dessas pessoas, mas precisamos também ser essas 
pessoas. 
- Todos nós (e cada um de nós) necessitamos de outros que nos deem instrução e 
aconselhamento. Em quem você tem buscado instrução e aconselhamento?
- Todos nós (e cada um de nós) somos necessários na vida de alguém, para instruir 
e aconselhar. Quem você tem aconselhado e instruído?
Podemos afirmar que, ao mesmo tempo que somos necessitados, somos também 
necessários. Exercitar a mutualidade cristã na instrução e no aconselhamento, pede 
de nós obediência, fé, coragem e desprendimento para sermos usados para a glória 
de Deus na vida das pessoas ao nosso redor. 
Um servo de Deus chamado Paul Tripp, disse que nós somos instrumentos nas 
mãos do Redentor e que os cristãos são pessoas que precisam ser transformadas 
ajudando pessoas que precisam de transformação. Considerando essas verdades, 
que a nossa oração seja para que Deus nos desperte para o ministério da instrução 
e aconselhamento mútuo, a partir da Palavra, para a glória Dele, para a saúde e 
fortalecimento da igreja e para a nossa alegria Nele.   
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BOA LEITURA ESCALA JUNTA DIACONAL

03/03
10/03
17/03
24/03
31/03

Diác. Flávio

A Ceia nesse mês será celebrada 
excepcionalmente no segundo domingo, 
dia 10/03.

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 

Manhã

Escola Bíblica Dominical 9h00

03/03
10/03
17/03
24/03
31/03

Sem. Günther
Pr. Filipe 
Pr. Nilson
Pr. Filipe
Pr. Nilson

*Ceia do Senhor 

03/03
10/03
17/03
24/03
31/03

Pb. Ricardo
Sem. Günther
Pb. Vanderlei
Pb. Eliel
Pb. Rogério

Auxiliar

Sem. Günther
Pr. Filipe 
Pr. Nilson
Pr. Nilson
Pr. Nilson

PregadorNoite
Culto Solene 18h30mim

contato@ipbfo.org.br

Título: Calvinismo: as 
antigas doutrinas da graça
Autor: Paulo Anglada 
Editora: Knox Publicações

Título: O mistério do Espírito 
Santo 
Autor: R. C. Sproul 
Editora: Cultura Cristã

Pr. Nilson Junior

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. 

03/03
10/03
17/03
24/03
31/03

Noite

Dc. Flávio
Dc. Breno
Dc. Lucas
Dc. Júlio
Dc. Azarias

Dc. Flávio
Dc. Breno
Dc. Lucas
Dc. Júlio
Dc. 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

Presb. Rogério Presb. Ricardo

Presb. Vanderlei Presb. Eliel

Texto: “Habite, ricamente, em vós, a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos 
mutuamente em toda a sabedoria,...” (Cl.3.16 a)
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VISITEM NOSSOS SITES!

www. ipbfo .org .br

www. ipb .org .br

Igreja da Freguesia do Ó:  

Igreja Presbiteriana do Brasil: 

VERDADE e VIDA

Todos os Sábado

às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

FRASE para REFLETIR

"Uma masmorra com Cristo é um trono, e um 
trono sem Cristo é um inferno". (Martinho 
Lutero)

"O céu pagará qualquer prejuízo que 
possamos sofrer para ganhá-lo; mas nada 
pode pagar o prejuízo de perdê-lo". (Richard 
Baxter)

PASTOR

SEMINARISTA

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Pr. Nilson Ribeiro L. Júnior

Pr. Filipe Fontes

Günther A. Zanchi Nagel

Eliel Braga

Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva

Vanderlei Lopes Machado

Azarias Braga

Breno Silva Oliveira

Flávio Martins Lima

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira



AGENDA da IGREJA

02/03: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 
03/03: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ. 
08/03: Vigília de Oração da UMP. 
09/03: Clube do Livro, às 17:30 na casa do 
Caíque.
10/03: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, às 
18:30.  
16/03: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 
17/03: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ. 
15/03: Reunião do Conselho Missionário, às 
20:00 na casa da Célia.  
30/03: Tarde das amigas, às 15:00. 
30/03: Programação da UMP, às 18:00.  

IPUFÓ no Facebook 

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

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)

ANIVERSÁRIO do MÊS

DOIS CURSOS E UM SEMINÁRIO DE ACONSELHAMENTO BÍBLICO

Regiane Cheschini Giovanelli
Thaís Abrahão Barboza
Aline Cardoso Braga
Ariadne Marcosde Moraes Antraco
Oswaldo Oliveira Silva
Thais Terra Ciaccio
Henrique Braga
Ricardo Luis de Oliveira Cheschini
Pedro dos Santos Vieira

01
02
08
08
13
16
20
20
22

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

MOTIVOS ESPECÍFICOS de ORAÇÃO

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

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.

Toda quarta-feira e quinta-feira há estudos 
bíblicos nos Grupos Familiares. 

CLUBE do LIVRO
O Clube do Livro acontecerá no dia 09/03, às 
17:30 na IPUFÓ. O livro a ser debatido e 
analisado será o “Fome por Deus” de John 
Piper que trata do curioso, controverso e impor-
tante tema do jejum bíblico. Você sabe o que é 
jejum? Será que essa prática ainda é importante 
em nossos dias? Para que serve o jejum? Como 
fazer? Qual a sua finalidade? É correto fazer 
jejum somente de alguns alimentos ou no perío-
do do jejum é proibido a ingestão de qualquer 
substância? As pessoas devem saber que 
estamos fazendo jejum? Que mudança o jejum 
pode trazer em nossa vida? Quais devem ser as 
motivações para a prática do jejum? Há algum 
perigo em sua prática? Há algum perigo em 
tratarmos essa prática com indiferença? Essas e 
outras questões serão debatidas em nosso 
Clube. Participe conosco! Mesmo que você não 
tenha lido todo o livro, ou então tenha lido 
somente uma parte, você é muito bem-vindo! 
Obs: em nossos encontros, sempre tem um 
delicioso lanche, que dá um sabor especial às 
nossas reuniões; um verdadeiro teste para 
alguém que esteja em jejum... 

Entre os dias 06 a 11 de Maio, teremos na 
IPP os Módulos 01 e 02 do Curso de 
Aconselhamento Bíblico ministrado pela 
Associação Brasileira de Conselheiros 
Bíblicos.

Teremos aulas de segunda a sexta das 
19h00 às 22h35 e no sábado das 9h às 
16h30

Valor da Inscrição:

R$180,00 (incluso apostilas, certificado e 
almoço de sábado)

Formas de Pagamento:

No link: (usar o mesmo telefone /e-mail da 
inscrição)

https://www.siclospag.com.br/s-curso-
deaconselhamento2019

ou 

Depósito na conta:

Banco Bradesco

Igreja Presbiteriana de Pinheiros

Agência: 0031-0

Conta corrente: 118.599-3

CNPJ: 50.954.825/0001-13

(enviar comprovante para: aconselha-
mento@ippinheiros.org.br)

Para inscrição: 
http://bit.ly/aconselhamentoparatodos

Obs: A inscrição é feita enviando um email informando sobre 
o interesse em fazer o curso. 

Para inscrição: 
http://bit.ly/CursodeAconselhamento

O custo é de R$ 30,00 relativo à apostila.


