
O propósito de Deus é o evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o 
mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo todo, o método de Deus é a 
igreja toda e o tempo de Deus é agora. A evangelização é uma tarefa imperativa, 
intransferível e impostergável. A evangelização é uma tarefa inacabada e de 
consequências eternas. Em João 4.31-35 Jesus nos dá quatro princípios sobre a 
evangelização como uma tarefa de consequências eternas.

1. Precisamos ter visão – “… erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam 
para a ceifa” (Jo 4.35). Precisamos ter a visão de que o homem sem Cristo está 
perdido. Desde o ateu ao religioso, do doutor ao analfabeto, do homem das grandes 
metrópoles ao homem do campo. Precisamos ter a visão de que as falsas religiões 
proliferam rapidamente como um rastilho de pólvora. Precisamos ter a visão de que 
oportunidades não aproveitadas hoje podem se tornar em portas fechadas amanhã. 
Precisamos ter a visão de que o crescimento de um evangelho híbrido, heterodoxo e 
sincrético que cresce em nossa nação, não é portador de boas novas de vida eterna, 
pois na verdade, é um outro evangelho, uma mensagem desprovida de salvação.

2. Precisamos ter urgência – “Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer 
a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra” (Jo 4.34). Jesus estava com 
fome, mas tinha algo mais urgente para fazer do que se alimentar. Seu propósito era 
dar a água da vida para a mulher samaritana. Precisamos ter a mesma urgência de 
Jesus. O que nos impede de evangelizar não é tanto a falta de método, mas falta de 
paixão. Precisamos clamar como Raquel: “Dá-me filhos, senão eu morrerei”. 
Precisamos chorar como John Knox, o pai do presbiterianismo: “Dá-me a Escócia 
para Jesus, senão eu morro”. Precisamos gritar como Paulo: “Ai de mim se não 
pregar o evangelho”. Muitas vezes ouvimos a Palavra de Deus, frequentamos a 
Escola Dominical anos e mais anos, fazemos treinamento e até participamos de 
congressos, mas, não cruzamos a rua para falar de Jesus ao nosso vizinho. É tempo 
de falarmos de Cristo e isso com um profundo senso de urgência.

3. Precisamos ter compromisso – “… pois os campos já branquejam para a ceifa” 
(Jo 4.35). Um campo maduro para a ceifa exige do agricultor o compromisso de uma 
ação imediata. A evangelização é uma ordem e não uma opção. É um mandamento 
e não uma recomendação. A evangelização só pode ser feita pela igreja. Nenhuma 
outra instituição na terra pode cumprir essa tarefa. A igreja é o método de Deus(...). 
Se o ímpio morrer na sua impiedade, Deus cobrará de nós o seu sangue. A 
evangelização não pode esperar. Ela é impostergável. Se não ganharmos para Cristo 
esta geração, nesta geração, teremos fracassado.

4. Precisamos ter investimentos – “… pois os campos já branquejam para a ceifa” 
(Jo 4.35). Quando uma lavoura está madura, colhemos os frutos, ou perderemos a 
safra. Na evangelização não é diferente. Precisamos fazer dois tipos de 
investimentos. O primeiro deles é financeiro. O melhor investimento que podemos 
fazer é na evangelização. Quem ganha almas é sábio. Uma vida vale mais do que o 
mundo inteiro. O segundo investimento é o investimento da vida. Precisamos dar-nos 
a nós mesmos a esta obra de consequências eternas. A obra de Deus é feita não 
apenas com boas intenções, mas de ações concretas. Fomos chamados do mundo 
para sermos enviados ao mundo como ministros da reconciliação, embaixadores de 
Deus e portadores de boas novas de salvação. Jim Elliot, missionário mártir entre os 
índios do Equador, disse corretamente: “Não é tolo aquele que dá o que não pode 
reter para ganhar o que não pode perder”. Há uma grande alegria e uma gloriosa 
recompensa para os ganhadores de almas (Jo 4.36). Essa recompensa vale mais do 
que todo o ouro da terra!
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Diác. Breno

Ceia do Senhor no Culto Vespertino, dia 
07/04 às 18:30.

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto 
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Título: Quando a escuridão 
não passa. vivendo com 
esperança em Deus em 
meio á depressão. 
Autor: John Piper 
Editora: Vida Nova

Título: Tornando-se uma igreja 
acolhedora: como criar um 
ministério de acolhimento.
Autor: Thom Rainer  
Editora: CPAD

Rev. Hernandes Dias Lopes

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. 

07/04
14/04
21/04
28/04

Noite

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

Dc. Breno
Dc. Flávio
Dc. Lucas
Dc. 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

Presb. Rogério Presb. Ricardo

Presb. Vanderlei Presb. Eliel
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Igreja da Freguesia do Ó:  

Igreja Presbiteriana do Brasil: 

VERDADE e VIDA

Todos os Sábado

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

“Às vezes as verdades mais claras são os 
argumentos mais fortes em favor dos deveres 
mais difíceis.” Matthew Henry
“Se não tornarmos clara nossa posição, com 
palavras e obras, em favor da verdade e contra 
as falsas doutrinas, estaremos edificando um 
muro entre a próxima geração e o evangelho”. 
Francis Schaeffer
“Aquele que crê mal nunca pode viver bem, 
pois não tem alicerces”. Richard Sibbes

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

06/04: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 

06/04: Clube do Livro, às 17:30, na IPUFÓ. 

07/04: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.

07/04: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, às 
18:30.  

20/04: Café Missionário, às 09:30, na IPUFÓ. 

20/04: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 

20/04: Evangelismo no bairro, às 09:30 na 
IPUFÓ. 

20/04: Pequeno Grupo da UMP, às 18:00, na 
IPUFÓ. 

21/04: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.   

27/04: Programação da UMP, às 18:00.  

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)

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.

Pela situação de Moçambique e países 

vizinhos e pelos irmãos que ali se encontram.

IPUFÓ no Facebook 

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

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

Toda quarta-feira e quinta-feira 
há estudos bíblicos 

nos Grupos Familiares. 

CLUBE do LIVRO

O Clube do Livro acontecerá no dia 06/04, às 
17:30 na IPUFÓ. O livro a ser debatido e analisa-
do será o “O auto da compadecida” de Ariano 
Suassuna. Trata-se de um clássico recente da 
literatura nacional, que, com humor e inteligên-
cia, mostra a influência do catolicismo na cultura 
popular brasileira, marcando inclusive aqueles 
que não são católicos. Leia o livro e venha 
participar conosco! Mesmo que você só tenha 
assistido o filme, você está convidado também. 
“...e se eu não tiver nem lido o livro e nem 
assistido o filme?” Venha assim mesmo. Você 
será muito bem-vindo! 

1º EVANGELISMO IPUFÓ

No dia 20 de abril, sábado, às 09:30 na IPUFÓ, 

faremos o nosso primeiro evangelismo do ano. 

Desde às 08:00, nós estaremos em oração por 

essa ação evangelística. Depois tomaremos um 

café e receberemos breves instruções para o 

evangelismo no bairro da Freguesia do Ó. Todos 

os irmãos e irmãs, de todas as idades, estão 

convidados para essa ação evangelística. 

Oremos e participemos. Que Deus nos use para 

a glória Dele e para a salvação de outras vidas. 

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 

nações...” Mt.28.19

Link para inscrição: 
http://bit.ly/CursodeAconselhamento
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

ANIVERSÁRIO do MÊS

Adriana Maria da Silva Morais

Rosilda Pereira Blecha

João da Silva Campos

Beatriz Cheschini Giovanelli

Vanderlei Lopes Machado

Yargo Tolentino Leite

Caique Apolinário Gonsalves

Júlia de Souza Santiago

Maria Lucivania D. dos Santos Silva

Ireny Braga

Silvany Rodrigues Evangelista

Cláudia Thieme Vilela Shitsuka

Rosa Terra Ciaccio

Claudia Regina Capriolio Benevides
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Rogério e Vânia

Rev Ademir e Márcia


