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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 IPB Rio Preto e o novo coronavírus
Nesta hora em que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
decreta pandemia (doença epidêmica difundida amplamente)
e o mundo se mobiliza para compreender e combater o novo
coronavírus (chamado também de Sars-Cov-2), temos de proceder como cristãos.
Ao longo da história, a igreja prosseguiu ministrando o
amor e os cuidados de Deus, ajudando no enfrentamento de
pestes de alcance amplo e fulminante. Agora nosso Senhor
nos capacitará a servir e dar o testemunho devido. Vamos
confiar nele. E como consta em nossos Princípios de Liturgia,
a ocasião é propícia para jejuar e orar, suplicando a bênção de
Deus sobre nossa nação e o mundo.
Além disso, temos de fazer o possível para evitar a propagação do vírus. Em Atos 20.2-3, o apóstolo Paulo mudou de
caminho, a fim de preservar seu bem-estar físico.
Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os
discípulos com muitas exortações, [Paulo] dirigiu-se
para a Grécia, onde se demorou três meses. Tendo
havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria,
determinou voltar pela Macedônia.

O cuidado com a saúde não é pecado. Pelo contrário, somos instruídos a cuidar de nós mesmos, para que possamos
ajudar outras pessoas.
Porque ninguém jamais odiou a própria carne; antes, a
Continua na pg. 2.

alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com
a igreja (Ef 5.29).
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres; porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti
mesmo como aos teus ouvintes (1Tm 4.16).

Sendo assim, o Conselho decidiu o seguinte:
I. Grupos da Igreja Simples: Estabelecer recesso por
tempo indeterminado a partir de 17/03.
II. Reuniões de oração: Estabelecer recesso por tempo
indeterminado a partir de 18 e 19/03.
III. Cultos dominicais: Solicitamos que as pessoas
acompanhem os cultos pela internet. Você pode acessar os
cultos na página inicial da igreja, em www.ipbriopreto.org.br.
Seguiremos as instruções do Ministério da Saúde:
• Lavar as mãos com frequência, com água e sabão ou
higienizar com álcool em gel 70%.
• Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou
com o braço, e não com as mãos.
• Se estiver doente, evitar contato físico com outras
pessoas e ficar em casa até melhorar.
• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lavar sempre as mãos como já indicado.
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
• Evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados.
Pessoas gripadas, com baixa imunidade, pneumopatia,
diabetes, câncer renal, cardiopatia (insuficiência cardíaca) ou
idade a partir de 60 anos devem permanecer em casa. Não
haverá o momento de cumprimentos ao fim dos cultos.
IV. Escola dominical: Aulas presenciais canceladas. Professores que quiserem gravar um vídeo de suas aulas podem
Continua na pg. 3.
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Oremos pelo Diác. Robson, Seminarista de nossa igreja!

Plano de leitura M’Cheyne

Em um ano, leia 1 vez o AT e 2 vezes os Salmos e o NT. Domingo (15) Êx 26; Jo 5; Pv 2; Gl 1.
Segunda (16) Êx 27; Jo 6; Pv 3; Gl 2. Terça (17) Êx 28; Jo 7; Pv 4; Gl 3. Quarta (18) Êx 29; Jo
8; Pv 5; Gl 4. Quinta (19) Êx 30; Jo 9; Pv 6; Gl 5. Sexta (20) Êx 31; Jo 10; Pv 7; Gl 6. Sábado
(21) Êx 32; Jo 11; Pv 8; Ef 1.

Pedidos de oração

Por avivamento bíblico. IPB: Supremo Concílio, Sínodo de Bauru e Presbitério (PRIP).
Por nossa igreja local: • Pelas classes da Escola Dominical, Culto Infantil e mês de aniversário da igreja • Por um despertamento genuíno para oração • Pelas famílias da igreja • Por
integridade, união e sabedoria espiritual de nossa liderança • Para que adoremos com sinceridade e fervor; para que os músicos e pastores sirvam com excelência e para que Deus
converta, santifique e console as pessoas que ouvirem a Palavra em nosso meio; pela vida
e estudos da irmão Evani, na Missão Vida.
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: • Isabel Cristina (esposa Rev. Gilberto) • Dona Alzirinha (infecção urinária) • Marli (mãe da Renata Sócio) • Sr. Moisés (zelador chácara, submetido a cirurgia) • Lívia (filha
Evani) • Rev. Álvaro • Percília • Fernanda sobrinha-neta da Verinha (gratidão) • Armando,
cunhado do Rev. Gilberto • Idosos: • José, pai da Solange • Joana Vizintim • Rubens Vianna •
Orozina (mãe do Julio) • Gratidão: • Rev. Gilberto e Christina, livramento.
Enlutados — famílias: • Família da Renata Sócio (falecimento da irmã Marly) • Família da
Maria Ines Beline.
Outros pedidos: • Pelos jovens (vida universitária) • Pelo sustento da igreja (dízimos e ofertas) • Pelo aumento de arrecadação para novos projetos e envio de seminaristas • Sustento
material diário (emprego) e pelos que sofrem privações • Para que Deus nos guarde do
medo e desânimo e assim andemos diariamente pela fé • Por São José do Rio Preto e Estado de São Paulo • Pela Câmara dos Deputados e Senado • Pelo Presidente, equipe de
governo e Ministros de Estado, para que Deus os livre de confusão, refreie o mal e oriente
para o bem.
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Culto da manhã (Rev. Allen)

Culto da noite (Rev. Misael)

Prelúdio
Início
Leitura bíblica (Sl 18.25-29)
Hino “O Deus Fiel às Suas
Promessas” (NC nº 32)
Oração de confissão
Saída das crianças (até 6 anos)
para culto infantil
Edificação
Sermão com Rev. Allen
Momento missionário e dedicação
Informação e oração missionária
Ofertório
Cântico “Hosana” (CC nº 110)
Oração diaconal
Conclusão
Cumprimentos e avisos
Oração e bênção
Não haverá Escola Dominical

Prelúdio
Início
Leitura bíblica (Sl 37.40)
Hino “Adoração à Trindade”
(NC nº 8)
Confissão e gratidão
Momento missionário e dedicação
Informação e oração missionária
Ofertório
Cântico “Deus Trino, Onisciente e
Soberano” (CC nº 65)
Oração diaconal
Saída das crianças (culto infantil)
Edificação
Sermão: “O homem quebrado
ressuscitará” (Jó 19.1-29)
Louvores
Dorinha e Fátima: “Meu Jesus
Maravilhoso é”
Equipe: “Teu Amor Não Falha” (CC
nº 243), mais um cântico escolhido
Conclusão
Cumprimentos e avisos
Hino “Aleluia ao Cristo Redivivo”
(NC nº 272)
Oração, bênção e amém tríplice
Poslúdio

Pai, faz-nos um
Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba que enviaste
Jesus. Pai, faz-nos um.
Ó como é bom! Ó como é bom nós
vivermos todos irmanados em paz!
Ó como é bom!
Cântico antigo e dos bons

Cultos do próximo domingo
22/03m. Rev. Misael | Prelúdio | Início: 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 “Escuridão e Luz”
(NC nº 308). Oração diaconal | Conclusão: Cumprimentos e avisos. Oração e bênção.
22/03n. Dirigente: Rev. Allen | Prelúdio | Início: Leitura bíblica (Rm 8.31-39). Hino “Louvor ao Deus de Abraão” (NC nº 21). Confissão e adoração | Dedicação: Ofertório. Hino
“Firmeza na fé” (NC nº 93). Oração diaconal | Edificação: Sermão | Louvor: Dois 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 | Poslúdio.
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enviar o link ou arquivo em pen drive para os reverendos Allen
ou Misael até as 20h de hoje. As aulas serão publicadas na
página inicial do site da igreja.
Prosseguiremos dependendo de Deus e seguindo as diretrizes de nossos irmãos médicos.
Pr. Misael.

Conecte-se

Seja muito bem-vindo (a). Envie uma mensagem, preencha sua ficha de cadastro, ouça os sermões, conheça nossa liderança, sociedades e internas e ministérios em nosso site: www.ipbriopreto.org.br.

Agenda fixa da igreja

Cultos: Domingos, 9h e 19h30 — Cultos das quartas em recesso (coronavírus).
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
21/03

Início de medidas contra o coronavírus. Domingo missionário.
Adolescentes (UPA) às 17h. Jovens (UMP) às 20h.

Aniversariantes desta semana

15 - Evani Maria A. Padilha (99138-8888). 16 - Carolaine de Jesus dos S. Pedroza (992606295). 17 - Thaila Nagamine. (18 3622-3686); Lucas Silva Carrera (99133-3332). 18 - Leonardo Ciacareli (99169-4220). 19 - Giovana Pivotto Cabrera Mano (99192-5768). 20 - Joana
Vicentini Mingorance (3216-7656); Talita B. de Lima Romero (99733-1036); Lúcia Silva Porto; Rafael G. Abdala (99787-0022).

Avisos
Atividades da igreja: Fique atento
para as instruções em nosso Boletim e
site. Cultos e aulas no site da igreja.
Cesta básica e roupas: Faça sua contribuição. Procure a Junta Diaconal.
Culto infantil (crianças de até 6 anos):
Evite trazer seu filho se estiver gripado.
Curso do CTP: O Cristão Frutífero: A
Doutrina dos Ministérios e Dons (parte
2). Adiado por tempo indeterminado.

Escola de música: Piano e teclado.
Converse sobre as aulas com Carol e
Lilian.
Falecimento: Nossa irmã Maria Marly,
mãe da Renata Sócio, foi chamada à
presença de Deus na última quinta-feira. Oremos pela família.
Igreja real na cultura digital: Transfira os estudos e audiolivro no site da
igreja.
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