
O livro de Atos registra o crescimento da igreja primitiva. Não apenas fala dos 
números robustos, mas, também, das estratégias de crescimento. Oração e 
pregação foram os dois vetores do crescimento da igreja. Uma igreja que ora e prega 
no poder do Espírito Santo cresce. Destaco aqui, dois pontos vitais:

Em primeiro lugar, o expressivo crescimento numérico da igreja. O livro de Atos 
começa falando dos cento e vinte discípulos reunidos no cenáculo, perseverando 
unânimes em oração, aguardando a promessa do revestimento de poder (Lc 24.49; 
At 1.8; 1.14,15). Depois do derramamento do Espírito, o apóstolo Pedro pregou uma 
mensagem Cristocêntrica e a igreja recebeu cerca de três mil novos convertidos (At 
2.41). Vieram as perseguições, mas estas não calaram a voz dos apóstolos. A igreja 
deu mais um salto de crescimento, subindo o número de homens, além de mulheres 
e crianças a quase cinco mil (At 4.4). O historiador Lucas deixa de falar de números 
específicos, para dizer que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens 
como mulheres, agregados ao Senhor (At 5.14). Lucas registra, ainda, a multiplicação 
do número dos discípulos (At 6.1). O crescimento exponencial da igreja foi resultado 
do crescimento da palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos 
discípulos (At 6.7). Os convertidos não estavam apenas entre o povo, mas também, 
muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé (At 6.7b). A igreja de Jerusalém, viu tanto o 
martírio de Estêvão como a conversão de seu carrasco, Saulo de Tarso. Mesmo 
passando por lutas, a igreja tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do 
Senhor, e, no conforto do Espírito Santo. A igreja crescia em números (At 9.31). 
Mesmo fora de Jerusalém, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam 
em número (At 16.5). A igreja que começara com cento e vinte membros em 
Jerusalém, espalha-se para Samaria, Damasco e Cesareia. Chega às cidades das 
províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Em menos de cinquenta 
anos, o evangelho chegou até Roma, a capital do império, num colossal e vertiginoso 
crescimento.

Em segundo lugar, os instrumentos para o crescimento saudável da igreja. Hoje a 
igreja oscila entre a numerolatria e a numerofobia. Há igrejas que buscam o 
crescimento a qualquer custo e comprometem a integridade da pregação. Há outras 
que se conformam com a ausência de crescimento e comprometem a urgência da 
pregação. A igreja primitiva cresceu como resultado da oração, pregação e 
revestimento do poder do Espírito Santo. A igreja primitiva cresceu porque em vez de 
criar conflitos raciais ou culturais, pavimentou o caminho da comunhão do 
evangelho. Os odiados samaritanos foram evangelizados. Os rejeitados gentios 
foram aceitos na igreja como irmãos. A igreja tinha doutrina e vida, ortodoxia e 
piedade, credo e conduta. Os crentes não negociavam a verdade nem abriam mão 
da comunhão (At 2.42). A igreja era fiel à doutrina, mas também perseverava nas 
orações (At 2.42b). Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum 
(At 2.43). Havia um profundo senso da presença de Deus entre eles, a ponto de em 
cada alma haver temor. Naquela igreja o poder de Deus não era apenas um artigo de 
fé, mas uma experiência diária (At 2.43b). Estar na casa de Deus não era um peso. 
Unanimemente os crentes estavam na casa Deus e, isso, diariamente (At 2.46). O 
louvor da igreja agradava a Deus e a vida dos crentes impactava os que estavam fora 
da igreja  (At 2.47). O resultado desse estilo de vida foi o crescimento diário da igreja. 
O próprio Deus, acrescentava-lhes, dia a dia, os que iam sendo salvos (At 2.47b).

Se o nosso alvo é o crescimento saudável da igreja, não devemos ir atrás das 
técnicas modernas engendradas pelos homens. Devemos, sim, voltarmo-nos para o 
livro de Atos dos apóstolos. Ali está a receita para o verdadeiro crescimento da igreja.
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Diác. Breno

A Ceia do Senhor será servida nesse mês 
de julho excepcionalmente no segundo 
domingo, dia 14/07. 

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto Manhã

Escola Bíblica Dominical 9h00
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Pr. Filipe Fontes
Sem. Günther Nagel
Pr. Nilson Junior

PregadorNoite
Culto Solene 18h30mim

contato@ipbfo.org.br

Título: Crescimento 
espiritual: como amadure-
cer em Cristo.
Autor: Jerry Bridges    
Editora: Vida Nova 

Título: A igreja centrada na 
Palavra: como as Escrituras dão 
vida a crescimento ao povo de 
Deus.
Autor: Jonathan Leeman     
Editora: Vida Nova

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. 
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28/07

Noite

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

Dc. Breno
Dc. Azarias
Dc. Júlio
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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VERDADE e VIDA

Todos os Sábado

às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

FRASE para REFLETIR

“Uma das coisas mais raras que vemos hoje, é 
as pessoas chorarem por seus pecados”. 
Russel Shedd

“Pensei que o velho homem tinha morrido nas 
águas do batismo, mas descobri que o infeliz 
sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os 
dias”. Martinho Lutero 

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 EBF – ESCOLA BÍBLICA de FÉRIAS CALDO MISSIONÁRIO

06/07: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 

06/07: Festa do Milho, às 18:00, na IPUFÓ. 

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

13/07: Clube do Livro, às 17:30, na IPUFÓ.

14/07: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, às 
18:30.   

20/07: Caldo Missionário, às 18:00, na IPUFÓ.  

20/07: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 

21/07: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.  

25, 26 e 27/09: Escola Bíblica de Férias das 
14:00 às 17:00 na IPUFÓ. 

27/07: Programação dos jovens.  

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. 

CLUBE do LIVRO
O nosso próximo Clube do Livro será realizado 
no dia 13/07, às 17:30, na igreja. O livro a ser 
analisado é a obra de John Piper chamada 
“Deus deseja que todos sejam salvos?” Trata-se 
de um tema que levanta muitas questões para a 
nossa reflexão. Você é nosso convidado! Partici-
pe conosco!

ELEIÇÕES para o PASTORADO da IPUFO

Nossa igreja está passando por um processo de 
eleição pastoral para o triênio 2020-2022. Ore 
sinceramente a Deus suplicando auxílio e 
direção. Busque conhecer e participar do 
processo de modo cristão. Conheça os candi-
datos e converse com eles. Não faça campanha 
ou comentários pecaminosos baseados em seu 
gosto pessoal. Não participe e não dê sequência 
à conversas baseadas em informações distorci-
das. Busque fazer parte da solução e não do 
problema. Que Deus tenha misericórdia de nós e 
guarde esse processo eleitoral.

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

Separe essa data: 20 de julho. Teremos uma 
noite especial de caldos deliciosos! Quanto 
custa? O preço que você achar justo. Tem 
mais? Sim, haverá um bom papo com os irmãos 
e amigos. Tem mais? Sim, você terá oportuni-
dade de convidar um amigo ou vizinho. Tem 
mais? Sim, você estará ajudando a obra 
missionária. Participe desse momento espe-
cial! 

Gostaríamos de convidar seus filhos para partic-
iparem nos dias 25 a 27 de julho da Escola 
Bíblica de Férias “Quem é Jesus?". Tragam seus 
filhos e convidem os amigos. Teremos momen-
tos de evangelização, brincadeiras, lanche e 
muita, muita diversão. Também contamos com 
ajuda dos irmãos nas orações e na realização do 
trabalho.  Aqueles irmãos que puderem nos 
ajudar entrem em contato com a Fernanda.
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ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

ANIVERSÁRIO do MÊS

Elisabete Lopes Machado Siqueira

Valderly Nogueira da Silva

Thamiris Rodrigues Narcizo Caetano

Antonio Carlos Marcondes

Fernando Lianza Rodrigues

Enzo Franco Rocha

Deise Dutra

Marisa Nunes de Souza

André Ciaccio

Júlio e Regiane




