
Quando trata-se de sinceridade moral, este é o ponto de partida: a negação 
está enraizada no medo e a confissão está enraizada na esperança. Você não 
pode abraçar a radical esperança da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo 
e apresentar-se como alguém sem esperança. Mas muitos de nós ainda não 
entenderam isso. Quando confrontados com nossos pecados, imediatamente 
nos desculpamos ou transferimos a culpa. Quando nossa consciência nos 
incomoda, nós escondemos nossos erros como Adão e Eva se esconderam de 
Deus no jardim, ou tentamos nos convencer de que o que fizemos, apesar de 
tudo, não é tão ruim. 

Agora, por viver em um mundo tão grande criado por Deus, sempre haverá 
lugares para se esconder e, por viver em um mundo em que as coisas não 
operam como Deus planejou, sempre haverá pessoas e coisas para culpar, mas 
todas essas coisas são uma grande, irracional e triste mentira. Por que você e 
eu trabalharíamos tão duro para esconder ou negar o que tem sido 
completamente, inteiramente e eternamente perdoado? Por que nos 
esforçaríamos tanto para fingir que não temos pecados, quando o evangelho de 
Cristo aceita e perdoa pecadores? Por que nos esconderíamos na culpa 
quando Jesus a tem suportado inteiramente? Por que nos permitiríamos ser 
assombrados pela vergonha, quando Jesus esteve disposto a carregá-la 
completamente? Por que usaríamos uma máscara de justiça quando Jesus nos 
tem dado a sua justiça? Por que temeríamos a ira de Deus quando Jesus levou 
todo o seu peso na cruz, em nosso lugar? Por que nos importaríamos com o 
que os outros pensariam de nós se formos honestos sobre os nossos pecados, 
quando o único que tem todo o nosso futuro em suas mãos tem nos perdoado 
e aceitado? Por que agimos como se fôssemos alguém que não somos, 
quando a graça nos conhece perfeitamente? Por que agimos como se ninguém 
nos entendesse, quando nos foi dado um fiel e compreensivo sacerdote que se 
solidariza com nossas fraquezas? Por que agimos como se não houvesse 
esperança para pessoas como nós, quando nosso Salvador venceu a morte e 
o pecado por nós? Por que cantamos a verdade do evangelho aos domingos e 
o negamos durante a semana com atos comuns de negação, desculpas e 
culpa? Por que amamos defender nosso ponto de vista, ainda que errado, e não 
pedimos desculpas quando os outros descobrem nosso erro? 

Paulo encoraja os crentes em Colossenses, “permaneceis na fé, alicerçados e 
firmes, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes” 
(Cl.1.23). Abandone as desculpas, negação e todos os atos de irracionalidade 
que diminuem o tamanho do seu pecado. Dessa forma, você jamais esquecerá 
a maravilhosa esperança que lhe tem sido dada em Jesus.  
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MARKETING

BOA LEITURA ESCALA JUNTA DIACONAL

01/09
08/09
15/09
22/09
29/09

Diác. Breno

Ceia do Senhor no Culto Vespertino, 
às 18:30 dia 01/09.

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto Manhã

Escola Bíblica Dominical 9h00

01/09
08/09
15/09
22/09
29/09

Pr. Filipe Fontes
Pr. Nilson Junior
Pb. Ricardo Morais
Pr. Filipe Fontes
Pr. Nilson Junior

*Ceia do Senhor 

01/09
08/09
15/09
22/09
29/09

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

Auxiliar

Sem. Günther 
Pr. Nilson Junior
Pr. Nilson Junior
Pr. Filipe Fontes 
Sem. Günther 

PregadorNoite
Culto Solene 18h30mim

contato@ipbfo.org.br

Título: Egoísmo: do amor a 
si mesmo ao amor ao 
próximo.
Autor: Lou Priolo    
Editora: NUTRA

Título: Por que você acredita?
Autor: K. Scott Oliphint     
Editora: Thomas Nelson Brasil

David Paul Tripp

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. 

01/09
08/09
15/09
22/09
29/09

Noite
Dc. Breno
Dc. Flávio
Dc. Azarias
Dc. Lucas
Dc. Júlio

Dc. Breno
Dc. Flávio
Dc. Azarias
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

A GRAÇA COMO FUNDAMENTO DA ESPERANÇA E DA CONFISSÃO 
www. ipbfo .org .br Setembro de 2019 número 0072

VISITEM NOSSOS SITES!
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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

“Senhor, dá-me 100 homens que odeiem o 
pecado e não desejem mais nada além de Ti, 
então eu abalarei o mundo”. 
John Wesley

 “Senhor, dá-me a graça para fazer o que Tu 
ordenas, e então ordene o que quiseres”. 
”. Agostinho de Hipona 

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

01/09: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.
01/09: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, às 
18:30.
07/09: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ.  
07/09: Clube do Livro, às 17:30, na IPUFÓ. 
13/09 a 15/09: UMPraia – Acampamento da 
UMP.   
21/09: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ.  
18/08: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.  
21/09: Pic Nic da UPA. 
28/09: PG dos jovens. 
Toda quarta-feira e/ou 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
Tite: saúde
D. Margarida: saúde
Daniel (aluno do Pr. Nilson): saúde
Angelina: saúde
Nilma: saúde da mãe
Srª.Geni: filhos
D. Alvina: saúde
Dona Odila (mãe da Marli): saúde
Jussara: recuperação da cirurgia 
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
Vantuir (tio do André Taveira): saúde

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 07/09, às 17:30, na igreja. Iremos conver-
sar sobre a obra, “O Deus Pródigo”, de Timothy 
Keller. Boa conversa, altas reflexões e comes e 
bebes deliciosos são garantidos. Você é nosso 
convidado! Participe conosco!

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!

ALTERAÇÃO do NOME da IGREJA

O nome de uma igreja é algo que a identifica e 
comunica informações fundamentais sobre ela. 
A ideia é que, quanto mais claro se é nessa 
comunicação, melhor. Nossa igreja local 
chama-se IGREJA PRESBITERIANA UNIDA DA 
FREGUESIA DO Ó. Por que temos esse nome? 
De forma resumida, somos “Igreja”, porque 
somos uma assembleia de pessoas que confes-
sam Cristo Jesus como Senhor. “Presbiteriana”, 
pois adotamos o modelo presbiteriano de 
governo e a teologia reformada. “Unida”, pois 
somos fruto de uma união de duas outras igrejas 
que já não existem mais: a Igreja Presbiteriana 
da Freguesia do Ó e a Igreja Presbiteriana 
Hebrom. “da Freguesia do Ó”, pois esse é o 
bairro no qual a igreja está situada geografica-
mente. 
O título “UNIDA”, é uma expressão que, como já 
dissemos, serviu para retratar um momento 
específico e importante na história dessa igreja, 
que foi a união de duas igrejas numa só. Hoje, 
nos encontramos numa outra realidade, a saber, 
já somos uma só igreja. Fora isso, existe uma 
denominação chamada Igreja Presbiteriana 
Unida (IPU), que não faz parte da IPB e que 
defende posições doutrinárias heréticas, 
posições essas que em muito diferem da teolo-
gia que defendemos. 
Os pastores da igreja já foram questionados 
sobre esse tema e tiveram que se explicar que 
não fazem parte de uma IPU, mas de uma IPB. 
Há também o fato de que, alguém que queira 
visitar uma IPB, talvez se confunda com o título 
“UNIDA”, no nome da igreja, deixando assim de 
visitar-nos. Pensando seriamente nessas 
questões, considerando que o título “UNIDA” 
cumpriu o seu propósito durante um período da 
história dessa igreja, mas que agora provoca um 
ruído em sua comunicação e identificação, o 
Conselho da Igreja decidiu retirar a expressão 
“UNIDA” do nome da igreja. De agora em diante, 
a igreja passa a se chamar IGREJA PRESBITE-
RIANA DA FREGUESIA DO Ó. 
Reiteramos que nosso propósito ao tomar essa 
atitude é de garantir uma comunicação mais 
clara, sem nenhum ruído, no nome da igreja. 
O Conselho da IPFÓ fica à disposição para 
qualquer esclarecimento. 

ELEIÇÃO PARA O PASTORADO DO 
TRIÊNIO 2020-2022 DA IPUFÓ:

No último dia 11/08, a Igreja Presbiteriana Unida 
da Freguesia do Ó realizou a eleição para o 
pastorado do triênio 2020-2022. Foi eleito o Pr. 
Alceu Lourenço. Rogamos as mais ricas 
bençãos sobre o Pr. Alceu Lourenço, sua família 
e ministério, bem como ao Pr. Hélio Rios, sua 
família e ministério. Que Deus derrame 
misericórdia e graça sobre a Igreja Presbiteriana 
Unida da Freguesia do Ó para que seja uma 
igreja que cumpra a missão que fazer discípulos 
de Cristo e seja uma agência do Reino de Deus. 

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

02
06
11
17
22
23
27

ANIVERSÁRIO do MÊS

Felipe Queiróz Lima
Delma Queiróz Lima
Lucas de Souza Santiago
Isaac Ferreira Nunes
Ademar Barboza
Ivonildo Teixeira Lima
Júlia Cortez Machado

02
08
18

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

Robson e Elenice
Celso e Leila Giorlano
Ivonildo e Ruth


