ESCALAS

ORDEM DOS CULTOS

Culto da Manhã

HOJE
Culto infantil (4 a 6 anos) Ruth e Scarlet
Culto infantil (7 a 9 anos) Helena
Culto juniores (10 a 12 anos) Eduardo
Parquinho (m/n) Natalie / Steffi / Geise
Berçário (m/n) Valéria(N) / Bárbara / Nilceia
Introdutores Steffi e Lorena
Cantina Ester e Viviane - Ricardo
Livraria Agenor
Som e projeção Víctor e Ricardo
Direção dos Cultos Gilberto e Níckolas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRÓXIMO DOMINGO – 24/6
Culto infantil (4 a 6 anos)
Culto infantil (7 a 9 anos)
Culto juniores (10 a 12 anos)
Parquinho (m/n)
Berçário (m/n)
Introdutores
Cantina
Livraria
Som e projeção
Direção dos Cultos

Ruth e Scarlet
Helena
Fúlvio
Aline / Bianca / Fabi S.
Carol / Rosana / Yasmin
Gilberto e Marli
Márcia e Dinah - Eduardo
Rosely
Níckolas e Victor
Ricardo e Robson

20/6

27/6

4/7

11/7

19h-21h30

Jimmy

Isaac C.

Maurício

Haroldo

Dever

23/6

30/6

7/7

14/7

19h-21h30

Ricardo

CADETE

Renato F.

Márcio N.

Cadete

7h30-10h

10h-13h

13h-16h

16h-18h

30/6

Rodrigo

Gilberto

Fernando

Júlio

Domingo

17/6

9h-11h
11h-13h
18h-20h
20h-22h

Edelúcio
Mateus
Fábio
Eduardo

24/6
José Ap.
Flávio
Luciano
Valdir

1/7

Dirigente: NÍCKOLAS RAMOS BORGES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rafael
Guandalini
Agenor
Ronaldo R.

VIGILÂNCIA AOS DOMINGOS (19h-21h30)
17/6

24/6

Alex,
Anderson

João B.,
Claudio

1/7
Reginaldo,
Valter

Renato F.,
Williams

IBR SEDE – SÃO PAULO (ZONA NORTE)
Av. Gal. Ataliba Leonel, 3780 – Parada Inglesa
Pr. Marcos Granconato
granconato@igrejaredencao.org.br
IBR PINHEIROS – SÃO PAULO (ZONA OESTE)
Hotel Golden Tower, R. Dep. Lacerda Franco, 14 – Pinheiros
ibr_pinheiros@igrejaredencao.org.br
IBR GRANDE LOS ANGELES – CALIFÓRNIA (EUA)
Ev. Leandro Boer – leandroboer@igrejaredencao.org.br
EDUCAÇÃO TEOLÓGICA E INTERNET
Pr. Thomas Tronco
thomastronco@igrejaredencao.org.br

Prelúdio (oração silenciosa)
Hino
Oração
Cântico
Leitura bíblica: Tiago 1
Cântico – momento de oração
Leitura bíblica: texto base
Hino – ofertório
Pregação
Hino
Oração final e despedida
Poslúdio (oração silenciosa)

HORÁRIOS DE CULTOS E REUNIÕES
DOMINGOS
Culto manhã
Culto noite
Classe novos membros
9h30 às 11h
19h às 20h30
11h30
QUARTAS-FEIRAS
Reunião de estudo e oração
19h30 às 21h
DEVER
10h às 12h30

“Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração.
Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.” Essa
estrofe faz parte de um corinho antigo que as crianças
aprendem na Escola Bíblica Dominical. Em linguagem
infantil, os pequenos são ensinados que a devocional,
executada por meio da leitura bíblica e um momento de
oração, é sempre um imprescindível meio de alimentação
do cristão.
Entretanto, com o advento da Internet e, posteriormente,
das redes sociais, um novo fenômeno tem surgido no
meio evangélico. A tecnologia, por assim dizer, produziu
um novo “alimento” espiritual com diversos sabores para
os diferentes paladares ao gosto do cliente, digo, do
crente moderno. As opções são inúmeras e se dividem
entre frases de efeito, testemunhos, pequenos textos
devocionais,
artigos
acadêmicos,
livros
de
aconselhamento — tudo com o devido respaldo bíblico e
teor teológico.

Querido visitante, obrigado por vir à nossa igreja.
Por favor, faça seu cadastro no kiosk eletrônico.
Leva apenas um minuto.

8/7

SEDE, NÚCLEOS E MINISTROS DA IBR

SALGADINHO NÃO ALIMENTA

Culto da Noite

8/7

Eder
Wellington
Amorim
Paulo

Prelúdio (oração silenciosa)
Oração
Leitura bíblica: Hebreus 13
Hino
Estudo bíblico
Hino – ofertório e aniversariantes
Oração final
Poslúdio (oração silenciosa)

HOJE TEREMOS A CLASSE DE NOVOS MEMBROS
ÀS 11H30.

ESCALA DA SEGURANÇA
Quarta
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SÁBADOS
Reunião de jovens (DARASH)
19h

HORÁRIOS DE ABERTURA DA IGREJA
DOMINGO
QUARTA
SÁBADO
MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

NOITE

9h

17h30

19h

9h30

18h

Todo esse conteúdo, criado diariamente por um
descomedido número de pessoas, tem relevância e
utilidade na vida diária do cristão. Contudo, o que se tem
visto com frequência no meio evangélico são crentes que
trocaram o precioso tempo devocional por horas de
navegação na Internet. Ali experimentam, de vez em
quando, um petisco teológico e se declaram satisfeitas
com essa pequena degustação da Palavra de Deus.
Não há dúvidas acerca do bom proveito que um cristão
pode fazer desses recursos, mas afirmar que isso é
alimento espiritual e que pode substituir a devocional
diária bíblica é comparar a capacidade nutritiva de um
virado à paulista a um saco de salgadinho Fandangos.
De maneira nenhuma o crente que quer crescer pode
viver exclusivamente à base de salgadinhos de “isopor”.
As mesmas crianças que aprenderam a canção acima
são ensinadas desde cedo que a devocional é o

momento em que ouvimos a voz de Deus (leitura da
Bíblia) e falamos com ele (oração), e essa receita
compõe o prato principal, responsável pela nutrição do
crente. Tal como uma criança que não cresce sem a
alimentação correta e certamente desenvolve doenças,
o cristão que vive tangenciando o prato principal e
mantém uma dieta baseada em salgadinhos não cresce
espiritualmente e incorre em diversos pecados.
O salmista conclama a satisfação que a Palavra de Deus
confere ao cristão saudável (Sl 1.2) e, da mesma forma,
aponta para a maturidade e crescimento que ela provê
(Sl 119.98-100). O próprio Senhor Jesus, ao citar
Deuteronômio 8.3, ressaltou a indispensabilidade da
Palavra de Deus na dieta do crente (Mt 4.4). O apóstolo
Paulo arremata asseverando a utilidade da Escritura na
completa nutrição e capacitação do homem de Deus
(2Tm 3.16).
A Bíblia é farta ao apontar o indispensável papel da
oração no desenvolvimento espiritual do crente. Essa
verdade é averiguada na vida de Daniel, que crescia no
relacionamento com Deus por meio da oração (Dn 6.1011). Além disso, os escritores do Novo Testamento
oferecem preceitos diretos acerca da necessidade de
conservar uma vida de oração (Rm 12.12; Cl 4.2, 12; Fp
4.6; 1Pe 4.7).
A história bíblica também relata a destruição que o
abandono da lei do Senhor causa ao povo de Deus (Os
4.6). Fica evidente, portanto, que o crente que despreza
o hábito da alimentação diária por meio da devocional,
trocando-a por algumas migalhas encontradas na
Internet ou nas redes sociais, está fatalmente fadado à
desnutrição espiritual.
A música que inicia essa reflexão tem mais uma estrofe:
“Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia
não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê diminuirá”. O
enfraquecimento é o destino certo daqueles que
trocaram a nutrição saudável, por meio da leitura da
Palavra e da oração, pelo pacote de Cheetos das redes
sociais, Internet, livros e textos devocionais. Essas
coisas podem servir de lanche no meio da tarde, mas
todos sabem que salgadinho não alimenta.
Isaac A. Pereira
IBR Pinheiros

ANIVERSARIANTES
Helena Fernandes Guandalini
Eron Silva dos Santos
João Ivo Matos da Silva

22/jun
23/jun
23/jun

DATAS IMPORTANTES
16
17
23
24
30
29

JUNHO
Remar
EBD: Evangelismo
Dever Especial (Aniversariantes)
Reunião de Casais (Júlio e Ruth)
Assembleia Ordinária / Ceia (n)
Cadete (Antropologia)
JULHO
Ceia (m) / Assembleia Ordinária

RELATÓRIO SERMONAUDIO
No mês de maio, os 792 sermões da IBR disponíveis em
nossa plataforma Sermonaudio obtiveram 2.597 downloads
dos quais 2.513 (96,8%) foram feitos por meio de dispositivos
móveis como smartphones ou tablets usando o app da IBR
disponível em sua loja de aplicativos gratuitamente. Os países
que mais contribuíram para o número de downloads foram:
Brasil, Estados Unidos, Portugal, Japão, Angola e Reino
Unido. A IBR mantém o alcance de 121 países. Novidade:
Nossa participação no Sermonaudio está aumentado a cada
dia e em breve os futuros sermões em vídeo também estarão
disponíveis devido a mudanças na política de preços do
serviço. Com relação aos cultos online, os países que mais
contribuíram para a audiência foram: Brasil, Estados Unidos,
Reino Unido, Japão e Canadá.
A CARTILHA DO DISCÍPULO
Nossa igreja preparou um material especial para evangelismo
e instrução de novos convertidos. O nome é “A Cartilha do
Discípulo”. Trata-se de algo simples e de fácil compreensão,
abrangendo cinco temas básicos da doutrina cristã. Se você
tem algum amigo ou parente com quem quer compartilhar o
evangelho, mas não sabe como, use “A Cartilha do Discípulo”.
Fale conosco.
REUNIÃO DE CASAIS
No sábado que vem (23/06), às 19:30, teremos a reunião de
casais do mês de junho. Os facilitadores são o Júlio e a Ruth.
Como cardápio teremos quatro tipos de caldos,
acompanhamentos, sucos, refrigerantes e sobremesas. O
preço por casal é R$ 45,00. Inscrições até o dia 20 de junho.
NOTA DE PESAR 1
Faleceu no dia 07 de junho, às 15h30, a irmã Aparecida
Francisca da Conceição. Ela tinha 71 anos de idade e estava
internada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli
(Hospital Vermelhinho). A causa foi câncer no pâncreas. A
irmã Aparecida era mãe do irmão Celso Luiz da Conceição, o
Celsinho. Orem por ele e pelos demais familiares.

NOTA DE PESAR 2
Faleceu no dia 07 de junho, vítima de pancreatite aguda, a irmã
Delma Lustosa Nogueira, bisavó do nosso irmão Matheus
Sena Aguiar. A irmã Delma tinha 91 anos e estava acamada
fazia três anos. Ela estava no Hospital Municipal Vereador
José Storopolli (Hospital Vermelhinho), onde faleceu por volta
das 18:00 do último dia 07. Orem pelos familiares.
CULTOS DE QUARTA-FEIRA
Nossos cultos de quarta-feira têm sido muito especiais. O
tempo com os irmãos tem sido precioso. Nós oramos uns pelos
outros e também por diversos pedidos. Cantamos dois ou três
hinos e estudamos a Palavra juntos. Na última reunião
terminamos os estudos na Carta de Judas. Estamos agora
prestes a iniciar a análise de um novo livro. Venha se reunir
conosco nas quartas-feiras. Horário: 19:30.
IBR PINHEIROS: NOVO CANAL
A IBR Pinheiros tem agora um canal no YouTube em que
podem ser encontrados todos os sermões pregados nas
manhãs de domingo pelo Isaac e pelo Robson. O canal pode
ser acessado pelo site da igreja (www.igrejaredencao.org.br)
na aba “Vídeos”, opção “Sermões IBR Pinheiros”, ou direto
pelo YouTube. Nesse caso, basta buscar por IBR Pinheiros.
Divulguem e orem por este trabalho!
VIAGEM A ISRAEL
Nos dias 9 a 19 de janeiro de 2019, o Pr. Marcos vai
acompanhar um grupo em viagem para Istambul e Israel. Ele
vai atuar como um dos orientadores, mostrando a relação dos
locais visitados com as passagens bíblicas. Vários irmãos têm
demonstrado interesse em participar dessa viagem. No
entanto, alguns têm certas dúvidas. Por isso, hoje, após o culto
da noite, o agente responsável por essa viagem estará em
nossa igreja para responder as perguntas de todos. Aos que
estão interessados na viagem, ficam aqui as informações de
contato: www.bemyguest.tur.br / 99248-6611 (Túlio).
HORÁRIOS DE ABERTURA DA IGREJA
Os horários de abertura e fechamento da igreja são publicados
no boletim semanalmente. Observem esses horários. Alguns
irmãos chegam à igreja quando ela ainda está fechada, tocam
o interfone e querem entrar, causando transtornos,
especialmente para quem mora nos apartamentos. Evitem
esse incômodo. Fiquem atentos aos horários publicados no
boletim.
DÍZIMOS E OFERTAS
As pessoas que nos visitam e que não são crentes são muito
benvindas e esperamos sinceramente que voltem outras
vezes. Pedimos, porém, a essas pessoas que se abstenham
de participar do momento de dízimos e ofertas. Visitantes
crentes, por outro lado, podem participar livremente. Fazemos
esse apelo porque queremos que a causa de Cristo seja
promovida pelos discípulos de Cristo. Por isso, só participe do
ofertório se você já for um convertido. Ainda assim, é preciso
que você faça isso de modo espontâneo, sem
constrangimentos, movido pelo amor. Nenhuma oferta forçada
ou interesseira é aprovada pelo Senhor.

