
A família é um projeto de Deus. Foi a primeira instituição divina. E foi criada para a 
glória de Deus e nossa felicidade. Para que a família consiga esse elevado propósito, 
necessário se faz que observemos algumas prioridades.
Em primeiro lugar, Deus precisa vir antes das pessoas.
Devemos amar a Deus com toda a nossa alma e de toda a nossa força. Devemos 
buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Para ser um discípulo de Jesus 
é preciso estar disposto a deixar pai e mãe e amá-lo mais do que qualquer outra 
pessoa, por mais achegada que seja a nós. Deus ocupa o primeiro lugar em nossa 
vida, ou então, ainda não sabemos o que é segui-lo. O que é importante destacar é 
que, quanto mais amamos a Deus, mais amamos nossa família e mais fortes ficam 
nossos relacionamentos interpessoais. A nossa relação com Deus cimenta os 
demais relacionamentos, colocando-os dentro de uma correta perspectiva.
Em segundo lugar, o cônjuge precisa vir antes dos filhos.
Pecam contra o cônjuge e contra os filhos, aqueles que colocam os filhos em 
primeiro plano e o cônjuge em segundo plano. O maior presente que podemos dar 
aos nossos filhos é amar, com dedicação, o nosso cônjuge. A maior necessidade dos 
filhos é ver o exemplo dos pais. Não há família saudável onde os relacionamentos 
estão fora dos trilhos. Investimos nos filhos, quando investimos em nosso 
casamento. Cuidamos dos filhos, quando priorizamos nosso cônjuge.
Em terceiro lugar, os filhos precisam vir antes dos amigos.
Precisamos ter discernimento para buscarmos as primeiras coisas primeiro. Nossos 
amigos são importantes, mas nossos filhos são mais importantes. Aqueles que não 
cuidam da sua própria família estão em total descompasso com o projeto de Deus. 
Não podemos sacrificar nosso relacionamento com os filhos para dar mais atenção 
aos nossos amigos. Nenhum sucesso vale a pena quando o preço a pagar é o 
sacrifício dos nossos filhos. Os pais precisam entender que seus filhos são 
prioridade. Precisam investir neles o melhor do seu tempo e o melhor de seus 
recursos. Precisam criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Não podem 
provocá-los à ira para quem não fiquem desanimados.
Em quarto lugar, as pessoas devem vir antes das coisas.
Vivemos numa sociedade materialista e consumista. As prioridades estão invertidas. 
As pessoas esquecem-se de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Devemos, 
ao contrário, adorar a Deus, amar a pessoas e usar as coisas. Quando colocamos 
coisas no lugar de pessoas tornamo-nos insensíveis e apartamo-nos do projeto de 
Deus. Há pessoas que, infelizmente, têm mais cuidado com o carro do que com os 
membros da família. São mais zelosos com seus objetos pessoais do que com os 
relacionamentos dentro de casa. Amam mais os bens materiais do que os membros 
da família.
Em quinto lugar, o reino de Deus precisa vir antes dos nossos projetos.
Temos visto muitos crentes dando para a Deus a sobra dos seus bens, de seus 
talentos e do seu tempo. São pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas. 
Correm atrás de seus próprios interesses enquanto a obra de Deus fica relegada a 
segundo plano. Essas mesmas pessoas, nas palavras do profeta Ageu, semeiam 
muito e colhem pouco; vestem-se, mas não se aquecem; comem, mas não se 
satisfazem; e o salário que recebem, colocam-no num saco furado. O pouco que 
trazem, Deus o assopra, porque não aceita sobras, uma vez que requer primícias. 
Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Precisamos investir as 
primícias da nossa renda na promoção do reino de Deus. Precisamos investir em 
causas de consequências eternas. Nossa felicidade pessoal e familiar alcançarão 
sua plena realização, quando essas prioridades estiverem alinhadas em nossa vida!
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MARKETING

BOA LEITURA ESCALA JUNTA DIACONAL

05/05
12/05
19/05
26/05

Diác. Azarias

Ceia do Senhor no Culto Vespertino, dia 
05/05 às 18:30.

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto Manhã

Escola Bíblica Dominical 9h00

05/05
12/05
19/05
26/05

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

*Ceia do Senhor 

05/05
12/05
19/05
26/05

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

Auxiliar

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

PregadorNoite
Culto Solene 18h30mim

contato@ipbfo.org.br

Título: Antes de partir: 
encarando a morte com 
confiança em Deus. 
Autor: Nancy Guthrie   
Editora: FIEL

Título: As misericórdias do 
Senhor renovam-se a cada 
manhã: leituras diárias centradas 
na mensagem do Evangelho
Autor: Paul David Tripp  
Editora: Editora Peregrino

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, 
tornando-se assim, membros da igreja. 
Estamos à disposição para auxiliá-lo. 

05/05
12/05
19/05
26/05

Noite

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

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

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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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

“Você foi criado num mundo que parece ser 
tudo sobre você. Mas não é. É tudo sobre 
Cristo.” Paul Washer

 “Onde o pecado não é encarado como pecado, 
a graça não pode ser graça. Que necessidade 
de expiação poderiam ter homens e mulheres 
quando lhes é dito que o seu problema mais 
profundo é algo menos do que aquilo que a 
Bíblia ensina explicitamente? O ensino fraco 
sobre o pecado leva à graça barata e não 
conduz ao evangelho.” (Albert Molher)

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

04/05: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 

04/05: Clube do Livro, às 17:30, na IPUFÓ.

05/05: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, às 
18:30.  

05/05: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.

17/05: Reunião do Conselho Missionário, às 
20:00. 

18/05: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 

18/05: UMPlay – Tarde de jogos às 14:00 na 
IPUFÓ. 

19/05: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.   

25/05: Pequeno Grupo 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

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.
06/05 Samuel (filho Rev. Jorge Neves)

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

Oriente Médio

18/05 Talita(filha Rev.Daniel Camargo)
MT Sul

18/05 Timóteo (filho Rev.Jorge Oliveira)
Oriente Médio

IPUFÓ no Facebook 

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

ANIVERSÁRIO de CASAMENTOToda quarta-feira e quinta-feira 
há estudos bíblicos 

nos Grupos Familiares. 

CLUBE do LIVRO

O Clube do Livro acontecerá no dia 04/05, às 
17:30 na IPUFÓ. O livro a ser debatido e 
analisado será uma obra do pensador cristão 
Francis Schaeffer chamada “Morte na cidade”. 
Quais são os desafios e as oportunidades que 
os cristãos experimentam no dia a dia? Como 
responder biblicamente às demandas presentes 
em um mundo cuja cultura é caracterizada pela 
rebeldia e abandono à Deus? Essas e outras 
questões são tratadas em nosso encontro. 
Mesmo que você não tenha lido o livro ou que 
tenha lido somente uma parte, venha assim 
mesmo. Você será muito bem-vindo! 

ORE PELA NOSSA VIZINHANÇA 
e PELO NOSSO BAIRRO

A IPUFÓ é uma agência do Reino de Deus no 
bairro da Freguesia do Ó. Sendo assim, quere-
mos que os nossos vizinhos conheçam o 
evangelho do Senhor Jesus Cristo que traz 
perdão, salvação e vida eterna. Cada cristão é 
chamado a participar desse projeto de evangeli-
zação. Oremos, anunciemos e testemunhemos 
do Senhor Jesus Cristo. “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

André Taveira de Oliveira

Andressa de Oliveira

Rogério de Araujo Silva

Lucas Terra Ciaccio

Elizabeth Pereira dos Santos

André Roberto Antraco

Giselle Cortez Machado

Rebeca Marcondes Pinto

Fábio Antonio dos Santos

Fernanda Sampaio Luz

Ewerton Caetano da Silva

Ricardo da Silva Morais

03

03

04

08

10

11

12

19

23

23

25

26

01
07
15
16
18
29

Fábio e Ana Carolina
Wagner e Celeni
Sandro e Claudia
Eliel e Maria do Carmo
Ademar e Maria das Graças
Wilson e Nadi




