
Três igrejas no livro de Atos exerceram grande influência missionária no primeiro 
século: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Aqui, queremos destacar a igreja de Antioquia, 
ressaltando três marcas dessa igreja.

Em primeiro lugar, uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus (At 11.26). 
Antioquia era a capital da Síria. Naquele tempo era a terceira maior cidade do mundo. 
O evangelho chegou até lá e floresceu de tal maneira que aquela igreja superou 
Jerusalém no ardor missionário, e através dela missionários foram enviados a várias 
partes do mundo, para plantar igrejas. Os crentes daquela importante igreja eram tão 
parecidos com Jesus que, os discípulos ali, pela primeira vez, foram chamados 
cristãos. Quando as pessoas olhavam para aqueles crentes, sentiam que estavam 
olhando para o próprio Jesus. A vida deles referendava sua pregação. O testemunho 
deles era avalista de suas palavras. Se quisermos ser uma igreja que influencia a 
cidade e impacta o mundo, precisaremos, de igual modo, andar com Cristo, 
vivermos em sua presença e sermos parecidos com ele. A vida piedosa é a base do 
testemunho eficaz. Precisamos pregar aos ouvidos e também aos olhos. Precisamos 
falar e fazer. Nosso testemunho vai à frente de nossa pregação. Por causa do 
impacto da vida daqueles crentes, uma numerosa multidão se agregou àquela igreja 
para receber o ensino da palavra de Deus.

Em segundo lugar, uma igreja que nasceu debaixo de grande perseguição (At 
11.19-25). A igreja de Jerusalém atendeu à agenda missionária estabelecida por 
Jesus (At 1.8) depois do martírio do diácono Estêvão. Naquele tempo de amarga 
perseguição, exceto os apóstolos, todos foram dispersos de Jerusalém (At 8.1). 
Porém, os que foram dispersos não saíram lamentando, mas iam por toda a parte 
pregando a palavra (At 8.4). Cada crente era um missionário. Esses crentes que 
foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estêvão, se espalharam até 
à Fenícia, Chipre e Antioquia. As boas novas do evangelho chegaram àquele território 
gentio por causa do vento da perseguição (At 11.19,20). Diz a Escritura, entretanto, 
que a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor 
(At 11.21). A graça de Deus em ação naquela cidade alegrou o coração do 
missionário Barnabé, enviado pela igreja de Jerusalém, e ele, sentiu necessidade de 
buscar Saulo em Tarso, para ajudá-lo naquele próspero trabalho. Ali, por todo um 
ano, eles ensinaram numerosa multidão (At 11.22-26). A perseguição não destrói a 
semente do evangelho, apenas a espalha. A igreja perseguida é a mesma que conta 
com a mão do Senhor e com a sua graça. Essa igreja, mesmo no meio da dor, vê 
multidões chegando para receber a instrução da palavra de Deus.

Em terceiro lugar, uma igreja que prioriza a obra missionária (At 13.1-3). A igreja de 
Antioquia recebe a instrução da palavra, ora e jejua. O Espírito diz a essa igreja para 
separar seus dois pastores principais para a obra missionária. A igreja não questiona 
nem adia a pronta obediência. Barnabé e Saulo receberam a imposição de mãos e 
foram despedidos para o campo missionário. Muito embora Antioquia fosse uma 
grande metrópole, os crentes entenderam, por direção do Espírito Santo, que o 
evangelho precisava ir além, atravessando fronteiras, chegando até aos confins da 
terra. Oh, como precisamos entender que o propósito de Deus é o evangelho todo, 
por toda a igreja, em todo o mundo. Cada igreja deve ser uma agência missionária e 
cada crente deve ser uma testemunha. Antioquia não reteve apenas para si o que 
recebeu. O evangelho precisa ser anunciado a tempo e a fora de tempo, aqui, ali e 
além fronteiras. Essa é uma tarefa imperativa, impostergável e intransferível. 
Precisamos saber que o campo é o mundo, a igreja é método de Deus e o tempo de 
Deus é agora!
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Diác. Flávio

Ceia do Senhor no Culto Vespertino, dia 
04/08 às 18:30.

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto Manhã
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Editora: FIEL

Título: Homens...além do 
churrasco e futebol.
Autor: Patrick Morley, David 
Delk e Brett Clemmer     
Editora: United Press

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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Noite

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

Dc. Flávio
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

AS MARCAS DE UMA IGREJA QUE IMPACTOU O MUNDO
“… em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos” (At 11.26).
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VERDADE e VIDA

Todos os Sábado

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

“Cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo 
clama ao homem a deixar os cuidados fúteis 
desse mundo e meditar sobre a eternidade e 
preparar-se a encontrar com Deus”. 
Paul Washer 

 “Não importa se você é músico, teólogo ou 
doutor. No culto o centro é Deus e você está lá 
para adorá-lo como todos os outros”. 
Augustus Nicodemos 

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

03/08: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ.

03/08: UPA – DNA no Mackenzie, às 09:00.  

03/08: Programação dos jovens.  

04/08: Conferência Missionária IPUFÓ na 
IPUFÓ, às 09:00 e às 18:30.  

04/08: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.

04/08: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, 
às 18:30.

10/08: UPA – Visita à Casa de Repouso, às 
14:00. 

10/08: Clube do Livro, às 17:30, na IPUFÓ. 

11/08: Eleição para o pastorado da IPUFÓ 
(2020-2022), depois da devocional da EBD. 

17/08: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ. 

17/08: Programação dos jovens. 

18/08: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.  

27/08: 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
Tite: saúde
D. Margarida: saúde
Angelina: saúde
Nilma: saúde da mãe
Srª.Geni: filhos
D. Alvina: 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 10/08, às 17:30, na igreja. O livro a ser 
analisado é a clássica obra de Graciliano 
Ramos, “Vidas Secas”. Garantimos uma boa 
conversa, altas reflexões e comes e bebes 
deliciosos. Você é nosso convidado! Participe 
conosco!

CATECISMO de HEIDELBERG 
Pergunta 1 - Qual é o seu único 
fundamento, na vida e na morte? 

O meu único fundamento é meu fiel Salvador 
Jesus Cristo (l). A Ele pertenço, em corpo e 
alma, na vida e na morte (2) , e não pertenço a 
mim mesmo (3). Com seu precioso sangue Ele 
pagou (4) por todos os meus pecados e me 
libertou de todo o domínio do diabo (5). Agora 
Ele me protege de tal maneira (6) que, sem a 
vontade do meu Pai do céu, não perderei nem 
um fio de cabelo (7). Além disto, tudo coopera 
para o meu bem (8). Por isso, pelo Espírito 
Santo, Ele também me garante a vida eterna (9) 
e me torna disposto a viver para Ele, daqui em 
diante, de todo o coração (10).
(1) 1Co 3:23; Tt 2:14. (2) Rm 14:8; 1Ts 5:9,10. (3) 
1Co 6:19,20. (4) 1Pe 1:18,19; 1Jo 1:7; 1Jo 
2:2,12. (5) Jo 8:34-36; Hb 2:14,15; 1Jo 3:8. (6) Jo 
6:39; Jo 10:27-30; 2Ts 3:3; 1Pe 1:5. (7) Mt 
10:29,30; Lc 21:18. (8) Rm 8:28. (9) Rm 8:16; 
2Co 1:22; 2Co 5:5; Ef 1:13,14. (10) Rm 8:14; 1Jo 
3:3.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA da IPUFÓ

No primeiro domingo de agosto (04/08), será 
realizada em nossa igreja a 1ª Conferência 
Missionária da IPUFÓ. Receberemos pela 
manhã a Missionária Conceição Fidêncio, e por 
ocasião do Culto Vespertino, receberemos o 
Missionário Luiz Mattos. Ambos os obreiros 
trabalham na organização Portas Abertas. Serão 
momentos de adoração, comunhão, informação 
e conscientização missionária. Participe!

ELEIÇÕES para o PASTORADO da IPUFÓ

Nossa igreja está passando por um processo de 
eleição pastoral para o triênio 2020-2022. A 
eleição será realizada no dia 11/08, depois da 
devocional da EBD. Todos os membros da 
IPUFÓ estão convocados para participarem 
desse momento importante na vida da igreja. 

Ore sinceramente a Deus suplicando auxílio e 
direção do alto. Participe com a consciência de 
que você está diante de Deus. 

Que Deus seja conosco e conduza a IPUFÓ.  
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
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Raquel Capriolio Benevides
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