
Uma das minhas coisas favoritas a respeito das epístolas do Novo Testamento é os 
momentos pessoais, as interações pessoais entre o autor e sua audiência. Amo ler a 
lista “não esqueça o leite” de Paulo no final de 2 Timóteo. Eu amo ler suas saudações 
calorosas e lembranças ao final de Romanos.

Um grande momento ocorre em 2 Timóteo 3. Paulo escreve para Timóteo e o recorda 
do privilégio que ele teve quando mais novo: “Tu, porém, permanece naquilo que 
aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, 
desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a 
salvação, pela fé que há em Cristo Jesus” (2 Timóteo 3.14-15).

Paulo relembra Timóteo das duas pessoas mais influentes na sua infância — sua 
mãe e sua avó (veja também 2 Timóteo 1:5). Nós aprendemos que Timóteo teve o 
distinto privilégio de ter sido criado em um lar cristão, e Paulo quer que ele considere 
o que isso fez à ele e nele.

O que foi que a mãe e a avó de Timóteo fizeram para que elas merecessem o elogio 
de Paulo? O que fizeram elas que fez tanta diferença na vida de Timóteo? Não foi 
fazer com que Timóteo estudasse e memorizasse seu catecismo. Não foi ensiná-lo 
teologia sistemática. Paulo não o elogiou por todos os versículos Bíblicos que ele 
havia memorizado nem por todos os hinos que ele sabia. Ele nem mesmo 
mencionou Timóteo como tendo um mentor ou alguém que o tomou debaixo das 
suas asas. Estas coisas são todas boas, mas não foram as coisas que interessaram 
Paulo aqui.

Paulo somente diz isto: que a mãe e avó de Timóteo introduziram ele à Bíblia, o que 
ele se refere como “as sagradas letras”. E a Bíblia havia feito uma obra em Timóteo. 
A Bíblia havia feito toda a diferença. Havia feito de Timóteo um homem sábio para a 
salvação pela fé em Cristo Jesus. Havia salvado a sua alma e o tornado no homem 
que ele se tornou.

Julgo isso ser um encorajamento doce e oportuno. Há tantos meios pelos quais eu 
sinto o meu fracasso como pai. Há tantas coisas que eu escuto outros pais fazendo 
e eu me vejo desejando que eu estivesse fazendo tais coisas também. Porém, nas 
palavras de Paulo, eu sou lembrado que o meu papel primordial como pai é 
simplesmente expor os meus filhos à palavra de Deus. Não importa as outra coisa 
que eu faça, eu preciso fazer isso. E isso eu faço. Dia após dia nós lemos a palavra 
de Deus juntos e semana após semana nós ouvimos juntos a palavra pregada e 
ensinada. À medida que nós podemos, nós fazemos do nosso lar um lugar onde a 
Palavra está presente e é honrada.

Estou mais convencido que nunca de que nada fará maior diferença na vida dos 
meus filhos do que isso: expô-los à perfeita e poderosa Palavra de Deus. Se eu fizer 
isto, eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo a melhor coisa. Eu estou 
fazendo o mais importante
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Ceia do Senhor no Culto Vespertino, às 18:30.
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Ceia do Senhor:
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Título: Aconselhando uns 
aos outros: 8 maneiras de 
cultivar relacionamentos 
saudáveis dentro da igreja. 
Autor: Edward T. Welch  
Editora: FIEL

Título: Verdadeira Espirituali-
dade: uma vida cheia de beleza, 
que edifica e inspira.
Autor: Francis Schaeffer    
Editora: Cultura Cristã

Tim Challies

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. 
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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

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 Lopes

FRASE para REFLETIR

“O cristianismo, se for falso, não tem valor; se 
for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa 
que lhe é impossível é ser ‘mais ou menos’ 
importante.” (C. S. Lewis)

“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)
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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 Do que sua igreja precisa?

01/06: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 

01/06: Clube do Livro, às 17:30, na IPUFÓ.

02/06: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, às 
18:30.  

02/06: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.

05/06: Oficina de Artesanato, das 13:00 às 
16:00 na IPUFÓ.   

07/06: Vigília de Oração da UMP, às 21:00 na 
IPUFÓ. 

12/06: Oficina de Artesanato, das 13:00 às 
16:00 na IPUFÓ.   

15/06: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 

15/06: Programação da UMP na casa dos 
irmãos Paulo e Marcela, às 18:30.

16/06: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.

19/06: Oficina de Artesanato, das 13:00 às 
16:00 na IPUFÓ.   

26/06: Oficina de Artesanato, das 13:00 às 
16:00 na IPUFÓ.   

29/06: Pequeno Grupo da UMP, às 18:00. 

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

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
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.

Toda quarta-feira e quinta-feira 
há estudos bíblicos 

nos Grupos Familiares. 

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

Quando a igreja que pastoreava completou 10 
anos, o pastor terminou sua mensagem com as 
seguintes palavras:
“Queridos, essa é a igreja que Deus quer que nós 
sejamos, e nós só vamos ser essa igreja se você 
buscar em Jesus a capacitação para ser esse 
tipo de cristão.
Uma igreja como essa é formada por membros 
como esses…
A nossa igreja está completando dez anos, e o 
que falta à nossa igreja não são mais programas, 
mais atividades, um prédio maior ou qualquer 
outra coisa.
O que a nossa igreja mais precisa é de membros 
e líderes que:
Possuam profunda compaixão,
Sejam bondosos,
Considerem os outros como superiores,
Saibam controlar sua força, restringir seu poder,
Suportem sofrer injustiças,
Amem a ponto de suportar pessoas desa-
gradáveis,
Tenham entendido e saboreado o perdão de 
Jesus a ponto de estarem dispostos a perdoar e 
a pedir perdão sempre que necessário.
Nossa igreja precisa de membros e líderes gratos 
e satisfeitos que abram caminho para a paz de 
Cristo reinar em nosso meio.
Nossa igreja precisa que todos os membros 
sejam cheios da Palavra e dispostos a usar a 
Palavra para edificar a vida uns dos outros.
Nossa igreja precisa de membros e líderes que 
vivam a vida de Jesus aqui na comunidade de fé 
chamada Igreja Presbiteriana Unida da Freguesia 
do Ó. Nós precisamos de mais Jesus em nossas 
vidas.
Senhor, nos faça ser esses membros e líderes 
que, por estarem tão focados e satisfeitos na 
cruz de Jesus, se tornam pessoas que transbor-
dam gratidão e amor e que podem viver a vida de 
Jesus aqui na comunidade de fé onde fomos 
colocados por Jesus.”
Hoje, ao reler estas palavras, o pastor pôde dizer 
a Deus: Obrigado e Amém.

(Adaptado de Filipe Niel)
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ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

ANIVERSÁRIO do MÊS

Etelvina de Oliveira Assunção

Luiz Carlos Machado

Vivian Ceccopieri Gatti

Filipe Moraes Antraco

Herotildes Alves Costa dos Reis

Maíza Alvina Nascimento Nagel

Margarida Vieira da Silva

Emerita Augusta da Silva

Neide Machado Franco

Celso Giorlano

Eduarda Machado Benevidest

Ricardo e Aluana

Rev Filipe e Lenice




