Boa Leitura

Escala Junta Diaconal

O que Deus realmente diz
sobre as mulheres? Há uma
maneira
de
ver
essa
mensagem
não
somente
como algo que deve ser crido,
mas também algo a ser
apreciado? Neste agradável
livro em formato de conversa,
Kathleen
Nielson
analisa
aquelas
passagens
da
Escritura com as quais as mulheres mais lutam,
seja de forma aberta ou não, principalmente
dentro das igrejas: ministério, submissão,
abusos, etc., buscando entender e expor a
beleza do plano de Deus para as mulheres.
Nestes tempos em que vozes seculares
procuram conduzir as mulheres pelo caminho
do “empoderamento”, é essencial que as
mulheres cristãs redescubram o caminho
bíblico.
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Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.
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PASTOR
Alceu Lourenço
de Souza Junior

Dc. Breno

Frase para Refletir

Eliel Braga

Presb. Rogério

Presb. Vanderlei

Presb. Eliel

Não devemos insistir em uma perfeição
absoluta em nossos companheiros cristãos, por
mais que lutemos nós mesmos por consegui-la.
Se instituíssemos uma norma de perfeição total
para os cristãos, não existiria nenhuma igreja,
posto que todos nós estamos muito longe de
sermos verdadeiramente cristãos ideais.

Todos os Sábados

Pregador

01/03
08/03
15/03
22/03
29/03

Pb. Rogério
Pb. Ricardo
Pr. Alceu
Pb. Vanderlei
Pb. Eliel

Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel
Pr. Alceu Lourenço
Pr. Alceu Lourenço

No dia oito de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, uma ocasião
para refletirmos e celebrarmos a dignidade das mulheres e o importante papel
que desempenham em nossa sociedade. Desde 1975 a data é impulsionada
pela Organização das Nações Unidas, que escolheu aquele ano como Ano
Internacional da Mulher, com diversas ações para combater a discriminação e
violência contra a mulher em todo o mundo.

Obs: Precisando ausentar-se, favor
providenciar substituto

Presb. Ricardo

PRESBÍTEROS

Sim – infelizmente a luta pela valorização da mulher no século 20 acabou
liderada por correntes marxistas, que pregam que a relação da mulher com o
homem é uma opressão antinatural, que os filhos são um peso social e
Ricardo da Silva Morais
econômico, e que o cuidado da família é uma escravidão que impede sua
realização pessoal. Ironicamente, essa “libertação” do lar só tornou muitas
Rogério de Araujo Silva
mulheres escravas do mercado de trabalho – sem mencionar a tal jornada
Vanderlei Lopes Machado dupla, que ainda sobrecarrega tantas delas.

Verdade e Vida

Auxiliar

DIA INTERNACIONAL DA MULHER VIRTUOSA

SEMINARISTA

DIÁCONOS

Noite

número 0078

Contudo, a origem da celebração é bem anterior, datando do início do século
20, quando pipocavam em diversos países, como Estados Unidos, Inglaterra e
Günther A. Zanchi Nagel Rússia, manifestações por melhores condições de trabalho nas indústrias.
Fisicamente mais frágeis e acumulando a responsabilidade pelas tarefas
domésticas, as mulheres que trabalhavam nas fábricas aderiram ao movimento,
sendo apoiadas por entidades sindicais, partidos socialistas e organizações
feministas.

Escala para Serviço da Ceia

João Calvino, pastor de Genebra (1509-1564)

Culto Solene 18h30mim

Março de 2020

às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

Azarias Braga
Breno Silva Oliveira
Flávio Martins Lima
Júlio César Giovanelli
Lucas Caetano Ferreira

Visitem nossos sites!
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Santa Ceia no Culto Vespertino às 18h30
dia 01/03.

Igreja Presbiteriana do Brasil:

O fato é que quase três mil anos atrás o sábio Salomão descreveu a
mulher-sabedoria como uma trabalhadora incansável, dentro e fora de casa (Pv
31.13-27). Porém, sua grande virtude estava em perceber no cuidado de sua
família a mais nobre missão que Deus lhe dera, e em encontrar sua maior
recompensa na aprovação de seu marido e filhos perante o Senhor
(v.11,23,28,29).
Que, não apenas na data marcada, os homens crentes sábios possam celebrar
e valorizar as mulheres como expressão da bondade do nosso Deus sobre a
humanidade, nossa igreja e nossas famílias; e que, a cada dia, mulheres crentes
virtuosas possam ter o temor do Senhor como seu maior valor (Pv 31.10).

Igreja da Freguesia do Ó

*Ceia do Senhor

Como cristãos, nós reconhecemos a enorme capacidade de trabalho
concedida pelo Criador às mulheres, almejamos que cada trabalhadora seja
tratada e recompensada com justiça por seu trabalho e confessamos que toda
mulher merece ser protegida e valorizada (Gn 2.18; Dt 24.14,15; Jó 31.13-15;
1Pe 3.7). Se a igreja de Cristo tivesse sido mais atuante e coerente com seus
valores no século passado, talvez hoje não houvesse tantas jovens mulheres
buscando sua identidade no Feminismo – inclusive no meio do povo de Deus!
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ENDEREÇO

DADOS BANCÁRIOS

MARKETING

Rua Estácio Ferreira, 166
São Paulo, 02926-050
Tel.: 11 4564-8508

Banco Itaú S.A. 341
Agência: 0354 – C/C 05006-4
CNPJ: 01.895.211/0001-00

Pb. Rogério - coordenador
Pb. Ademar - auxiliar
contato@ipbfo.org.br

Pr. Alceu Lourenço
Cultos Dominicais

NOSSA PROGRAMAÇÃO
Grupos Familiares

EBD - 9h00
Noite - 18h30min

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

Motivos Específicos de Oração

Jerusalém, Samaria...
e até na Freguesia do Ó

Os pedidos de oração devem ser dirigidos ao
Pr. Alceu.
alceulourencos@gmail.com
Saúde: D. Vivian; Tite; Edmar (irmão da Silvany); D. Dalva (mãe do Dorisvaldo); Priscila (filha
da Marisa, do artesanato); Priscila (esposa do
Rev. Edson); João Lucas (sobrinho neto da
Graça); Sr José (primo da Maria das Graças).

Classe para Novos Membros

Catecismo de Heidelberg

Se você tem frequentado a IPFÓ, tem sido
edificado e transformado pela Palavra de Deus
e quer ser membro de nossa igreja, procure o
pastor ou um dos presbíteros e matricule-se na
Classe de Catecúmenos. Essa classe é direcionada àqueles que querem ser batizados e aos
que querem professar a sua fé, tornando-se
assim, membros da igreja. Informe-se com o
pastor ou um dos presbíteros.

O Catecismo de Heildelberg foi escrito em 1563
por Zacarias Ursinus, professor da faculdade de
teologia de Heildelberg, e por Caspar Olevianus,
pregador da corte, teve sucesso imediato,
tornando-se um dos mais importantes símbolos
de fé das igrejas reformadas em todo o mundo.
Com seu formato de perguntas e respostas, foi
muito utilizado pelos pais reformados para
instruir seus filhos na fé em casa.

Motivos de Oração Geral

Dia do Senhor 3

Aniversários do Mês

1) Grupos Familiares

Pergunta 3: Mas Deus criou o homem tão mau e
perverso?

A IPFÓ é uma agência do Reino de Deus no
bairro da Freguesia do Ó. Sendo assim,
3) Missionários
queremos que os nossos vizinhos conheçam o
4) Coral e Ministério de Música
evangelho do Senhor Jesus Cristo que traz
5) Escola Bíblica Dominical e Culto público
perdão, salvação e vida eterna. Cada cristão é
6) Pelos vizinhos e policiais militares de nossa região chamado a participar desse projeto de
evangelização.
Oremos,
anunciemos
e
7) Membros afastados
testemunhemos do Senhor Jesus Cristo.
8) Evangelização
“E sereis minhas testemunhas tanto em
9) Oficiais da igreja (nossos Presbíteros e Diáconos) Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e
até aos confins da terra” (At 1.8)
10) Famílias da igreja (relacionamentos)

02

Thaís Abrahão Barboza

06

Pedro Henrique Lourenço de Souza

08

Aline Cardoso Braga

08

Ariadne Marcos de Moraes Antraco

13

Giancarlo Zanella Lombardi

13

Oswaldo Oliveira Silva

Resposta: Não, Deus criou o homem bom1 e à
sua imagem2, isto é, em verdadeira justiça e
santidade, para conhecer corretamente a Deus
seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver
com ele em eterna felicidade, para louvá-lo e
glorificá-lo3.

15

César Alberto Soares Santiago

1

20

Henrique Braga

20

Ricardo Luis de Oliveira Cheschini

11) Desempregados

30

Fátima dos Santos Souza

2) Sociedades Internas e departamentos da igreja

12) Artesanato

Agenda da Igreja
01/03: Ensaio do Coral às 17h
01/03: Santa Ceia no Culto Vespertino às 18h30

Atendimento pastoral
O Pastor Alceu está à disposição dos irmãos
durante a semana para aconselhamento e
visitas, folgando às terças-feiras. Agende pelo
telefone ou Whatsapp: 96784-5089.

Aniversários de Casamento
Não temos neste mês

Gn 1.31. 2Gn 1.26,27. 32Co 3.18; Ef 4.24; Cl
3.10.
Pergunta 4: De onde vem, então, esta natureza
corrompida do homem?
Resposta: Da queda e desobediência de nossos
primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso1. Ali,
nossa natureza tornou-se tão envenenada, que
todos nós somos concebidos e nascidos em
pecado2.

1

07/03: Reunião de Oração às 8h, na igreja
07/03: Clube de Leitura, às 17h30, na igreja
14/03: Encontro das mulheres às 8h, na IP Jd.
Califórnia
14/03: Encontro dos jovens às 19h, na igreja
15/03: Ensaio do Coral às 17h
20/03: Acampadentro dos adolescentes, 19h30
na igreja

Clube de Leitura
Os encontros do nosso Clube de Leitura
continuam se realizando a cada primeiro sábado
do mês para lermos obras religiosas e seculares
e batermos um papo enquanto tomamos um
lanche. Informe-se sobre o livro do mês com
Caíque ou a Raquel.

OFICINA de ARTESANATO

1
Gn 6.5; Gn 8.21; Jó 14.4; Jo 15.14,16,35; Is
53.6; Tt 3.3. 2Jo 3.3,5; 1Co 12.3; 2Co 3.5.

21/03: Encontro das mulheres às 15h, na igreja

27/03: Encontro dos jovens às 21h, na igreja
28/03: Reunião do Conselho às 8h

Pergunta 5: Mas nós somos tão corrompidos
que não podemos fazer bem algum e que somos
inclinados a todo mal?
Resposta: Somos sim1, se não nascermos de
novo pelo Espírito de Deus2.

21/03: Reunião de Oração às 8h, na igreja
21/03: Encontro dos adolescentes às 18h, na IP
da Vila Bonilha

Gn 3; Rm 5.12,18,19. 2Sl 51.5; Jo 3.6.

Todas as Quartas-Feiras
das 13h às 16h

