
Está um belo dia lá fora, (olhe pela janela) seja ele seco ou úmido, quente ou frio 
é um belo dia feito pelo maior artista de todos. Talvez no caminho para cá 
alguns pardais voaram sobre você e seu carro e você não tenha percebido, 
alguns morreram hoje, outros tantos nasceram, alguns fizeram uma briga 
furiosa por uma minhoca roubada num momento de desatenção, alguns fizeram 
mais pardaizinhos e pensaram se vão ter que ampliar o ninho, outros decidiram 
voar para paisagens desconhecidas em busca de aventura ou de mais comida, 
alguns passaram por apuros fugindo de predadores, e alguns simplesmente 
decidiram te acordar mostrando sua nova composição. 

Talvez você não tenha percebido essas grandes histórias de seres tão frágeis, 
mas elas aconteceram. Talvez no lugar disso você tenha visto no seu 
smartphonne que se a foto de uma criança com fome na África tiver 10.000 
curtidas o Facebook vai doar certo valor para elas (até parece) ou como fazer 
uma deliciosa receita com produtos que você nunca vai encontrar em mercados 
brasileiros, ou mais uma imagem criticando a corrupção na política rumo aos 
100.000 compartilhamentos (por que números redondos?) muito interessante 
não é? 

“Não se vendem dois pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem 
o consentimento de vosso Pai. E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da 
cabeça estão contados. Não temais, pois! Bem mais valeis vós do que muitos 
pardais. Mt 10.29-31”

Um Homem da Galileia, 2.000 anos atrás disse para pessoas como eu e você 
que não sabem olhar para fora da telinha das preocupações, ou no caso dos 
que ouviram sua voz para as distrações da vida, para olhar pela janela um 
pouco, deixar nossas preocupações de lado, nossos medos de lado e 
entendermos que Ele cuida de cada um dos protagonistas dessas pequenas e 
ignoradas historias, e faz com que todas elas tenham andamento, pois Ele é o 
escritor delas, e se ele dirige e sustenta tantas belas historias todos os 
instantes, porque Ele não faria isso com a sua? Você pode não cantar ou fazer 
ninhos tão bem como eles, mas com certeza o diretor dessas histórias vai 
cuidar muito bem da sua! Largue um pouco o smartphone, deite-se na rede, 
observe os pardais e descanse nele! 
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MARKETING

BOA LEITURA ESCALA JUNTA DIACONAL

03/11
10/11
17/11
24/11

Diác. Júlio

Ceia do Senhor no Culto Vespertino, 
às 18:30 dia 03/11.

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto Manhã

Escola Bíblica Dominical 9h00

03/11
10/11
17/11
24/11

Pr. Filipe Fontes
Pr. Nilson Junior
Pr. Filipe Fontes
Pr. Nilson Junior

*Ceia do Senhor 

03/11
10/11
17/11
24/11

Pb. Rogério
Sem. Günter
Pb. Vanderlei
Pb.Eliel

Auxiliar

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

PregadorNoite
Culto Solene 18h30mim

contato@ipbfo.org.br

Título: O custo do 
discipulado: a doutrina da 
imitação de Cristo.
Autores: JJonas Madureira
Editora: FIEL 

Título: O sorriso escondido de 
Deus: o fruto da aflição na vida 
de John Bunyan, David Brainerd 
e Willian Cowper.  
Autor: Jon Piper     
Editora: Shedd Publicações

Sem. Günther Nagel 

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. 

03/11
10/11
17/11
24/11

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

Dc. Júlio
Dc. Breno
Dc. Flávio
Dc. Azarias

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

SEU SMARTPHONE E OS PARDAIS
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VISITEM NOSSOS SITES!
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VERDADE e VIDA

Todos os Sábado

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

- “Não há uma condição mais elevada do que 
se levantar de seus joelhos sabendo que Deus 
perdoou todos os seus pecados que você já 
cometeu”. R. C. Sproul

- “Ame as pessoas difíceis, você é uma delas”. 
Josemar Bessa

- “O que foi perdido e foi salvo, é salvo de ser 
perdido novamente”. 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

02/11: Reunião de Oração, às 08:00 na IPFÓ.  

03/11: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPFÓ.

03/11: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, às 
18:30.

06/11: Oficina de Artesanato, das 13:00 às 16:00. 

09/11: UPA na praia – saída às 06:00 na igreja. 

13/11: Oficina de Artesanato, das 13:00 às 16:00.

16/11: Reunião de Oração, às 08:00 na IPFÓ.  

16/11: PG da UPA, às 18:00. 

17/11: Ensaio do Coral, ás 17:00 na IPFÓ. 

20/11: Oficina de Artesanato, das 13:00 às 16:00.

23/11: Clube do Livro, às 17:30, na IPFÓ.

27/11: Oficina de Artesanato, das 13:00 às 16:00.

30/11: Programação 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

Angelina: saúde

Nilma: saúde da mãe

Srª.Geni: filhos

D. Alvina: saúde

Dona Odila (mãe da Marli): 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

Dona Antonieta, pela sua saúde

Vantuir (tio do André Taveira): saúde

Priscila e Micheli (filhas da Marisa do Artesana-

to): 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 23/11, às 17:30, na igreja. O livro que 
guiará a nossa conversa será “Egoísmo: do amor 
a si mesmo ao amor ao próximo”, escrito por 
Lou Priolo, da Editora NUTRA. Certamente você 
será desafiado e edificado na leitura do livro e na 
conversa no nosso Clube. Garantimos uma boa 
conversa e um lanchinho especial. Você é nosso 
convidado! Participe conosco!

Por que só agora você veio?
Estávamos em Krasnodar, no sul da Rússia, de 
onde iríamos de trem para Grosni, capital de 
Chechênia em uma viagem missionária. Devido 
ao intenso bombardeio das tropas russas, nos foi 
dito que não seria permitido entrar em Grosni, 
pois os ataques estavam muito intensos, e os 
irmãos russos, que haviam nos convidado, 
temiam por nossa segurança. Então, tivemos 
que fazer nosso trabalho nas adjacências da 
cidade. Foi nesse período que tomamos conhec-
imento de um acampamento de refugiados da 
guerra, cerca de 380 pessoas, que estariam 
dispostas a ouvir o que tínhamos para dizer. A 
maioria delas nunca havia escutado sobre Deus 
e sua palavra. Para eles, Jesus era algum 
funcionário da ONU que teria vindo para tratar do 
conflito armado entre a República Separatista da 
Chechênia e a Federação Russa.
Foi nesse acampamento, após jogar futebol e 
falar do Brasil, que nos foi concedida a oportuni-

ORE PELA NOSSA VIZINHANÇA 
e PELO NOSSO BAIRRO

A IPFÓ 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

18 Waldete(esposa Rev.Daniel)

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

MT Sul

27 Rev. Gilberto Campos 
Romênia

04
06
08
09
10
11
14
15
21
21
24
24
25
26
26
26

ANIVERSÁRIO do MÊS

Viviam Matos de Padua
Marina Terra Batista
Luis Gustavo Cortez Machado
Caio Gonsalves Apolinário
Israel Teixeira Lima 
Lenice Laitz Cardoso Fontes
Sophia Namie Tsukahara
Sandro Barbosa Benevides
Isabela Capriolio Benevides
Paulo Roberto de Araujo Silva
Lucas Caetano Ferreira
Maria das Graças Abrahão Barboza
Rebeca Soares Nunes Ribeiro
Alvina Pereira dos Santos
Dorisvaldo de Souza Oliveira 
Lucas Pastor dos Santos

15
25

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

Norberto e Rosilda
Flavio/Delma

dade de falar do amor de Jesus para essas 
pessoas, de quem a violência da guerra já havia 
tirado toda e qualquer esperança. 
Eu falei de Jesus como a luz do mundo. O texto 
era João 8.12 e o tema do sermão era: “Jesus, a 
luz do mundo”. Empolgado diante de tamanha 
oportunidade de pregar para um povo não 
alcançado, esmerei-me na organização do 
sermão. Preguei falando com ousadia. O sermão 
foi empolgante e tive a atenção de todos os 
meus ouvintes durante todo o tempo da 
pregação, sendo que a ênfase era a mesma: 
Jesus é a única e verdadeira luz capaz de dar 
brilho à vida do homem perdido. Então, após o 
sermão, quando ainda recebia os cumprimentos, 
um ancião da aldeia veio andando em minha 
direção e, olhando nos meus olhos, fez as três 
perguntas que mais marcaram e têm marcaram a 
minha vida e ministério. 
Ele me perguntou: “Marcelo, há quanto tempo 
você é crente em Jesus?”
Eu respondi: “Há muito tempo. Nasci numa 
família evangélica, sou a quarta geração de 
protestantes de minha família e quando nasci 
minha mãe saiu da escola dominical para a 
maternidade. Sou crente há muito tempo”, disse 
eu sorrindo. 
Então, ele continuou: “Há quanto tempo você 
sabe sobre nós?” 
Eu respondi: “Há muito tempo, penso que desde 
a minha adolescência quando estudei geografia e 
história.” Ele me pegou pela roupa e, olhando 
dentro dos meus olhos, disse: “Marcelo, eu tinha 
um único filho e ele morreu duas semanas atrás 
em meus braços. Suas últimas palavras foram: 
pai está tudo escuro...Dê-me luz pai, eu preciso 
de luz! Por favor, eu quero luz!” (e o meu sermão 
havia sido exatamente sobre “Jesus, a luz do 
mundo”). Então, agarrando-me pelas vestes 
perguntou: “Se você é crente há tanto tempo, 
se há tanto tempo você sabia que nós existi-
mos, por que só agora você veio?”
Meu único filho morreu há poucos dias me 
pedindo luz e hoje você falou sobre Jesus que é 
a verdadeira luz do mundo. Por que, Marcelo só 
agora você veio? 
Foi nesse momento que eu, com toda minha 
homilética, sistemática e dogmática, procurei um 
buraco no chão para entrar, tamanha vergonha 
diante daquele homem. Como explicar-lhe que 
muitos conhecem a Jesus há muito tempo, 
sabem da existência de povos não alcançados, 
mas não têm ido anunciar a Cristo?
Aqui está nosso grande desafio, nossa imensa 
oportunidade. Como igreja de Cristo, sejamos 
fiéis anunciadores e testemunhas da verdadeira 
Luz, Cristo Jesus. 
(experiência vivida pelo Miss. Marcelo Maurício 
Santos)


