Uma família de discípulos de Jesus Cristo
comprometida com a Bíblia
Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto
Rua Prudente de Moraes 2664, Boa Vista, 15025-045, São José do Rio Preto, SP
(17) 98149-4334 - (17) 3214-1410 | secretariaipbriopreto@gmail.com

www.ipbriopreto.org.br | soundcloud.com/ipriopreto.

Oficiais
Pastor efetivo (titular): Misael B. Nascimento 98149-4342 • misaelbn@me.com
Pastor auxiliar: Rev. Gilberto Lima Franco 99149-3021 • gilbertoipb@yahoo.com.br
Pastor auxiliar: Rev. Allen Ribeiro Porto 99139-4464 • allenporto@gmail.com
Vice-pres. Conselho: Antônio C. M. Filho 99744-0874 • cabrera@grupocabrera.com.br
Seminarista: Diác. Robson O. Ferreira 99229-6513 • robby.ferreira@hotmail.comPresidente Junta Diaconal: Diác. Sinval V. Netto 9194-7060 • bnetton@gmail.com

Sociedades internas
Presidente adolescentes (UPA): Ana Luisa de Almeida Vianna 3238-2450
Orientadores UPA: Welington Neves 99220-7668 e Damaris 98827-8560
Presidente crianças (UCP): Júlia de Paula Guerra 3305-5635 e 99744-4830
Orientadores UCP: Diác. Robson 99229-6513 e Gabrieli 99106-4457
Presidente jovens (UMP): Alcenir B. M. Neto 99152-2839 • alcenir.neto@hotmail.com
Conselheiro UMP: Rev. Allen Porto 99139-4464 • allenporto@gmail.com
Presidente mulheres (SAF): Maria Lúcia M. Paula 99744-4831
Conselheiro SAF: Presb. José F. Gandolfi 99772-8148 • jfgandolfi@terra.com.br

Ministérios
ASELB: Paulo Dalbino Bovério 99703-3142 • p.boverio@terra.com.br
Almoxarifado: Márcia Lopes 98105-5812 • shalon_msl@hotmail. com
Chácara: Julio C. Nunes 98822-1771 • drjulionunes@hotmail.com
Culto infantil: Ivonete Silva Porto 99161-2589 • isilva67@hotmail.com
Escola dominical (ED) – Depto adulto: Presb. Henrique 98137-0729
ED - Depto infantil: Gessilene R. O. Fidelis 99221-3917 • ge_silene@hotmail.com
Grupos GIS: Douglas Ângelo dos Santos 99199-0862 • douglasangelo@terra.com.br
Junta de missões: presb. Alceu M. Silva 99774-7506 • alceumoreiraadv@gmail.com
Livraria: Diego Augusto de Souza 99205-9909 • diegoreinoo@gmail.com
Música: Carolina Talon M. Cruz 99614-2483 • camta@ig.com.br
Recepção: Débora C. Oliveira 98124-2677 • dekrika@hotmail.com
Secretário da igreja: Renan Bortolucci de Carvalho 98149-4334 3214-1410
Som e multimídia: Luis Cesar Zanuzzo 98122-0083 • luiscesarzanuzzo@gmail.com
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A consolação única e suficiente
Um grupo de pastores compartilhou os seguintes questionamentos, na última quinta-feira:
Cremos na soberania de Deus, cremos que ele governa sobre tudo e sobre todos e cremos que nada
acontece nesta terra se o céu não liberar. A pergunta é: Por que [o] Senhor nos privar da presença de
suas ovelhas? Será que Deus não estava aguentando
os nossos cultos e mandou cancelá-los? Tudo isso é
muito triste! Alguém tem alguma resposta para acalentar o meu coração?

Eis minha resposta: A primeira coisa a dizer é que nós não
somos habilitados, nem nunca seremos, a adentrar nos recônditos do Conselho de Deus. Dele só conhecemos o que nos é revelado em sua Palavra. O que podemos é arrazoar. E cuidar para
que nosso arrazoado seja edificante, para saúde de nossa alma.
Podemos cogitar, quanto à primeira pergunta, que não é
implausível Deus nos conduzir para que aprendamos a viver
“nele”, desenvolvendo interioridade e profundidade. A graça
de Deus pode estar trabalhando em nós corações que se voltam mais intensamente para Deus e são supridos nele.
A segunda questão, sobre um possível descontentamento divino sobre nossos cultos, é simplesmente impossível de
ser aferida, muito menos respondida em um contexto de pandemia global. O mais adequado é, nesta hora, traçar o círculo
em torno de nós mesmos, fazer confissão pessoal de pecados,
Continua na pg. 2.

encomendar nosso coração aos cuidados do Espírito Santo e
prosseguir adorando e sendo úteis uns aos outros em amor. A
consolação para nosso coração nesta hora (única e suficiente) é o evangelho. Deus nos amou. Está conosco até a consumação. E estará eternamente (Jo 3.16; Mt 28.20; Jo 14.1-3).
Pr. Misael.

Plano de leitura M’Cheyne

Conecte-se

Estamos conectados on-line. Devocionais, cultos, estudos, roteiros para edificação e outros recursos durante o protocolo do novo coronavírus em:
Acesso rápido a tudo: www.ipbriopreto.org.br.
Acesso direto aos vídeos: https://vimeo.com/channels/ipbriopreto.

Agenda fixa da igreja

Cultos: Domingos, 9h e 19h30. Quartas, 20h (somente on-line).
Escola dominical: Domingos 10h15. Em recesso (coronavírus).
Reunião de oração das mulheres: Quintas, 14h30. Em recesso (coronavírus).
Grupos da Igreja Simples: Terças, 20h - Sextas, 23h. Em recesso (coronavírus).
Sociedades e ministérios: Dias e horários diversos.

Isso faremos, se Deus permitir (Hb 6.3)
Hoje

Dia Nacional de Jejum e Oração da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Cultos dominicais on-line, em razão do novo coronavírus.

Aniversariantes desta semana

22 - Cleuza B. Oliveira (99721-6976). 23 - Bruno A. Maset (99172-1251); Amanda N. Magnani (98820-0834). 24 - Glória Elisa F. Mendes. 25 - Lóide A. C. I. Domingos (3225-4362); Maria
Eduarda R. Conceição; Joceli A. Souza (99186-3347); Sheila M. Gonzaga (99771-6435). 26
- Manoel A. G. Netto (99149-5483); Gabriela F. Prisco dos Santos (99705-0174); Liliane S.
Tejero (98172-8035). 27 - Maria Lucia Maia de Paula (99744-4831).

Avisos
Atividades da igreja: Instruções em nosso
Boletim e site. Cultos no site.
Doações: Na Secretaria (seg. a sexta).
Dízimos e ofertas: As demandas financeiras da igreja e dos nossos missionários e
causas permanecem. Por isso, não deixe de
honrar a Deus com seus dízimos e ofertas.
Você pode proceder de duas formas: [1]
Deposite o seu dízimo e/ou oferta via internet banking, transferindo para a seguin2 / 22 / 0 3 / 2 0 2 0

Oremos pelo Diác. Robson, Seminarista de nossa igreja!

te conta: Banco Bradesco. Agência 1271.
Conta-corrente 8255-4. Em nome de Igreja
Presbiteriana de São José do Rio Preto.
CNPJ: 51.858.181/0001-22. [2] Entregue na
Secretaria da Igreja, durante o horário comercial. Nesse caso, ligue antes e combine
com o Renan, pelos fones (17) 3214-1410,
(17) 98149-4334 e (17) 99126-1896.
Escola de música: Aulas suspensas por
tempo indeterminado.

Em um ano, leia 1 vez o AT e 2 vezes os Salmos e o NT. Domingo (22) Êx 33; Jo 12; Pv 9; Ef
2. Segunda (23) Êx 34; Jo 13; Pv 10; Ef 3. Terça (24) Êx 35; Jo 14; Pv 11; Ef 4. Quarta (25) Êx
36; Jo 15; Pv 12; Ef 5. Quinta (26) Êx 37; Jo 16; Pv 13; Ef 6. Sexta (27) Êx 38; Jo 17; Pv 14; Fp
1. Sábado (28) Êx 39; Jo 18; Pv 15; Fp 2.

Pedidos de oração

Pela vitória sobre o novo coronavírus. Autoridades (governos): Sabedoria na tomada
e articulação de providências. Cientistas e pesquisadores: Desenvolvimento de vacina
eficaz. Profissionais de saúde: proteção nos atendimentos e para que sejam instrumentos de Deus no cuidado dos enfermos. População: saúde emocional e equilíbrio diante do
desafio do isolamento social. Que não haja histeria ou pânico. Economia: soluções para os
inúmeros desafios macro e microeconômicos, decorrentes da pandemia global.
Por avivamento bíblico. IPB: Supremo Concílio, Sínodo de Bauru e Presbitério (PRIP).
Por nossa igreja local: • Pela saúde emocional e espiritual da igreja durante o isolamento
forçado pelo protocolo do novo coronavírus • Para que suportemos as dificuldades com
paciência e funcionemos como família efetiva de Deus durante esta crise • Por integridade,
união e sabedoria espiritual de nossa liderança • Para que, mesmo nos cultos on-line, adoremos com sinceridade e fervor, pelas equipes dos cultos on-line e para que Deus converta,
santifique e console as pessoas que ouvirem a Palavra pela internet.
Pela Junta de missões da IPB Rio Preto, pelos obreiros e causas apoiadas: • Para que
não deixemos de apoiar a causa missionária • Rev. Marcos Severo (Projeto Rumo ao Sertão) • Helena Maria Coelho (Índia) • Rev. Gilberto Coelho, Solange, Jônatas, Raquel e Rebeca (Mangália Judetul Constanta - Romênia) • Adriano, Fabiana, Davi e Lucas (Tailândia)
• Horácio, Martha Mulhule, e família (Maputo - Moçambique) • Luciano Azevedo (instituto
bíblico em Maputo - Moçambique) • Maria Marta Domingos e Brenda (Aldeia de Marari, índios Yanomami - AM) • Rev. Maurício L. Rolim Júnior, Sandra Martins, Calebe e Ana Tereza
(Uruguai) • Cristina e Davi [You YunDong] (China) • Robson, Gabi, Rebeca e Bia (Seminário
em Campinas) • Gideões Internacionais • Missão Vida (Polo Rio Preto).
Por saúde: • Pelo Dario e Moisés da chácara (cirurgias) • Percília • Fernanda sobrinha-neta
da Verinha (gratidão) • Armando, cunhado do Rev. Gilberto • Idosos: • Alzirinha • José, pai
da Solange • Joana Vizintim • Rubens Vianna • Orozina (mãe do Julio).
Enlutados: • Família do Rev. Álvaro • Família da irmã Marly • Família da Maria Ines Beline.
Outros pedidos: • Pelos jovens • Pelo sustento da igreja (dízimos e ofertas) • Para que Deus
nos guarde do medo e desânimo • Por São José do Rio Preto e Estado de São Paulo • Pela
Câmara dos Deputados e Senado • Pelo Presidente e equipe de governo.
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A partir deste domingo, não teremos cultos dominicais presenciais.
Estará no templo apenas a equipe mínima para transmissão dos cultos
on-line.

Recomendações para o Dia Nacional de Jejum e Oração
Faremos em três períodos do dia, divididos da seguinte forma:
• Das 6h às 12h.
• Das 12h às 18h.
• Das 18h até meia-noite.
Escolha um dos períodos acima e aja da seguinte forma: abstenha-se de qualquer alimento e procure investir esse tempo em comunhão com Deus.
• Leia a Bíblia durante o período.
• Ouça e cante louvores a Deus.
• Separe períodos de oração em favor das seguintes causas:
• Pela sua igreja e liderança.
• Pela sua casa e família.
• Pelo livramento do novo coronavírus.
• Pela sua cidade.
• Pelas famílias da sua igreja.
• Por todos os profissionais de saúde.
• Pelas autoridades e governantes do Brasil.
• Por um avivamento genuíno em nossa nação.
Jejuar não é apenas um ato de abster-se de alimentos, antes, é
um exercício de fé e dependência de Deus.

Recomendações da IPB Rio Preto
•
•
•
•

•

O jejum pode ser total (abster-se de todo alimento, com exceção de água) ou parcial (abster-se de alguns alimentos).
Devem ser respeitadas as recomendações médicas (só faça
jejum se isso não comprometer seu estado de saúde).
Você pode utilizar as leituras recomendadas em nosso plano
de leituras do Boletim, ou devocionários como Cada Dia ou
Pão Diário.
Cante os hinos de nosso hinário e caderno de cânticos.
Você pode baixar versões digitais do hinário e caderno de
cânticos em: http://www.ipbriopreto.org.br/baixar/#documentos-da-igreja.
Os pastores estão disponíveis para tirar qualquer dúvida.
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Culto da noite (Rev. Allen)

Culto da manhã (Rev. Misael)

Prelúdio
Início

Prelúdio
Início

Leitura bíblica (Rm 8.31-39)
Hino “Louvor ao Deus de Abraão”
(NC nº 21)
Confissão e adoração

A verdade em amor (Ef 4.15-16)
Cântico “Eis-me Aqui” (CC nº 73)
Confissão e consagração

Edificação

Sermão: “A fala de Zofar [ou Jó não
passa de um revoltado]” (Jó 20.1-29)

Dedicação

Hino “Firmeza na fé” (NC nº 93)
Uma palavra sobre transferência
bancária e contribuição durante o
protocolo do novo coronavírus
Oração diaconal

Dedicação

Hino “Escuridão e Luz” (NC nº 308)
Uma palavra sobre transferência
bancária e contribuição durante o
protocolo do novo coronavírus
Oração diaconal

Conclusão
Cumprimentos e avisos
Cântico: “Porque Ele Vive”
(CC nº 181)
Oração e bênção

Edificação

Sermão com Rev. Allen

Louvores

Cânticos: “Firme, então minha alma”
(CC nº 100); “Só em Jesus confiarei”
(CC nº 232)

Conclusão

Cumprimentos e avisos
Cântico “Tua Palavra” (CC nº 257)
Oração, bênção e amém tríplice

Não haverá Escola Dominical

Poslúdio

Cultos do próximo domingo
29/03m.Dirigente: Rev. Allen. Prelúdio | Início: Leitura bíblica (Sl 96.10). Hino “Deus
seja louvado” (NC nº 17). Oração de confissão e adoração | Edificação: Sermão com
Rev. Allen | Dedicação: Cântico “A majestade do Senhor” (CC nº 4). Uma palavra sobre transferência bancária e contribuição durante o protocolo do novo coronavírus.
Oração diaconal | Conclusão: Cumprimentos e avisos. Oração e bênção | Não haverá
escola dominical.
29/03n. Dirigente: Rev. Misael. Prelúdio | Início: Leitura bíblica (Rm 1.16-17). Cântico “É Tua Graça” (CC nº 72). Confissão e louvor pela graça de Deus | Dedicação: Hino
“Culto à Trindade” (NC nº 4). Uma palavra sobre transferência bancária e contribuição
durante o protocolo do novo coronavírus. Oração diaconal | Edificação: Sermão: “Fim
do segundo ciclo de diálogos: o evangelho vence o vazio” (Jó 21.1-34) | Louvor: Dois
cânticos: “Colossenses 1” (CC nº 43); “Comigo Estás” (CC nº 44) | Conclusão: Cumprimentos e avisos. Cântico “Porque Ele Vive” (CC nº 181). Oração, bênção e amém tríplice | Poslúdio.
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