
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO, 06 DE OUTUBRO DE 2019 
ÇO DE 2019 

 

 
[PROGRAMAÇÃO] 

CAMINHADA DE VIDA CRISTÃ 
Domingo |09:30h| 

CULTO DE CELEBRAÇÃO 
Domingo |10:40h| 

GRUPODE DE UNIR 
Durante a semana nos lares 

 

[PASTORES] 
PR. RAPHAEL TRINDADE 

raphael@ipidoipiranga.org.br 
PR. ALESSANDRO LEONARDO 
leonardo@ipidoipiranga.org.br 

 
 

 
[PRESBÍTEROS]  

Kleber Prado, Márcio Alvarenga, 
Matheus Vieira, Osni Castro,  

Pedro Afonso, Solange Viveiros e 
Wilson Souza. 

 

[MASD]  
Fábio Elias (Presidente) 

 

[OFICIAIS EMÉRITOS]  
Zezeicho Bordignon, Maria 

Bordignon e Arnaldo de Paula 

A ESPERANÇA É  
ÂNCORA DA ALMA 

“O otimista é um tolo; o pessimista, um chato; bom mesmo é 
ser um realista esperançoso.” Ariano Suassuna 

 
Você há de concordar comigo que o mundo precisa de 
esperança, as pessoas, as comunidade, todos nós precisamos 
dessa renovação nas nossas expectativas, desse combustível 
para a nossa alma, dessa fé para o nosso espírito. A 
realidade que se apresenta diante de nós, por vezes, tem 
sido cruel, estamos em um contexto de crise, de toda sorte, 
econômica, ética, crise de sentido e porque não dizer na 
nossa espiritualidade. Este contexto afeta os nossos 
relacionamentos, a nossa família, nossos valores, 
comportamento, nossa existência, nossa fé, e coloca sempre 
em questão o nosso futuro. 
 

Consequência disso, nos encontramos vez ou outra 
envolvidos em um profundo desânimo, em uma angústia, 
ansiedade, tantas outras demandas emocionais, problemas 
seríssimos dentro das nossas famílias, nas comunidades de fé 
e nos nossos relacionamentos em geral. Diante disso, a 
exclamação que brada do nosso coração, é bem parecida 
com aquela encontra nas lamentações de Jeremias: 
“Lembro-me também do que pode me dar esperança!”. 
 

Aliás, a história do povo hebreu antigo nos ensina muito 
diante da nossa caminhada e os nossos desafios. A 
perspectiva das lamentações é a esperança de que apesar de 
toda a dificuldade encarada pelo povo na época da 
destruição do templo, Deus novamente se mostrará solícito 
para com o seu povo. Essa é a esperança que nos resta, a 
providência do Senhor, que podemos desfrutar entre a sua 
promessa e o cumprimento dela, no caminho de fé. 
 

Quais são essas providências do Senhor que trazem 
esperança para nós? Como o autor das lamentações 
elaborou essa construção da esperança na mente e coração? 
Primeiro, pelas misericórdias do Senhor, essas nos trazem 
esperança, pois vem acompanhada do perdão de Deus. 
Depois, a bondade do Senhor, que vem acompanhada com 
seus pensamentos e vontades, que são sempre de paz e não 
de mal. E por fim, a salvação do Senhor, que no fundo, é o 
fim que desejamos, seu amor é grande e infalível. Seguimos 
nessa esperança! 
 

Pr. Raphael Trindade 
 

 

// Oswaldo e Sirley  
Londrina /PR  
[SEPAL] 
 

Motivos de oração: 

 Pela tese do mestrado da Sirley;  

 Ore pelos encontros que terei até o final do 

ano, no preparo de lideranças em igrejas 

locais e para a obra missionária; 

 Pelo Grupo do qual faço parte, em consultoria 

aos missionários. 

 

// Luzimário e Lucimar 
Lucena/ PB  
 
Motivos de oração: 
 

 Ore por nossa saúde; 

 Ore pelo Lucas, por seu curso de  teologia , 

pretende servir em campo transcultural; 

 Ore pelos novos convertidos que foram 

batizados. 
 
 

 
 

 

"Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas 

em ação e em verdade." (1 João 3:18) 

 



 

 JORNADA DE  
FORMAÇÃO ESPIRITUAL 

Retornamos para a última etapa da nossa série de 
estudos “A Maravilhosa e Boa Comunidade”. Esses 
estudos nos trazem instrumentos para o discipulado 
pessoal. Participe às 09:30h! (A série de estudos 
retorna após a nossa conferência missionária); 
 

 PRESENÇA MISSIONÁRIA 
No dia 20 de outubro, por ocasião do nosso culto, 
teremos a alegria de receber e ouvir o casal Milton e 
Haidi de Asas do Socorro. Participe! 
 

 ACAMPAMENTO DAS CRIANÇAS 
Senhores pais, está chegando o acampamento da 
Galera do Rei para crianças entre 06 e 11 anos. 
Será nos dias 25, 26 e 27 de Outubro, no sítio da 
Izabel. O tema será: Deus ama a sua criação. Valor 
50,00. Para fazer a inscrição, procure Sara, Fabíola, 
Karina ou Rosana. Não deixe para a ultimo dia!  
 

 PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO CRISTÃ 
No próximo dia 10 de outubro às 20h na igreja 
teremos um encontro de planejamento do ministério 
de Educação Cristã para o ano de 2020. Mais 
informações com a Presb. Solange. 
 

 CICLO DE ESTUDOS SOBRE 
ESPIRITUALIDADE E SAÚDE EMOCIONAL 
Nos domingos do mês de novembro, teremos uma 
série de palestras sobre espiritualidade e saúde 
emocional. Estarão conosco os profissionais: Julio 
Silveira, Ageu Lisboa, Sérgio Leoto e Esther Carrenho. 
Eles falarão sobre esgotamento no ministério e 
trabalho, família e espiritualidade. Compareça! As 
palestras começarão sempre às 9h nos 
domingos de novembro! 
 

 PEDIDOS DE ORAÇÃO 
Narciso (membro): saúde; Nilza Simonetti (membro): 
saúde e emocional; Carolina Camargo e Cecília 
Camargo (irmãs da Maria Camargo): saúde; Dalmir 
de Alencar (genro da Maria Vicentini): saúde/família; 
Lourenço Kraft (membro): recuperação do grave avc 
sofrido; 
 

 AGENDA 

10/out Planejamento Educação Cristã 

20/out Milton e Haidi [Asas do Socorro] 

25 a 27/out Acampamento das Crianças 

03/nov Início do Ciclo de Palestras 
 

 

 
 
 
 
Para receber e  

 

 

 

[LITURGIA] 
|06/10| Pr. Alessandro Leonardo 
|13/10| Pr. Alessandro Leonardo 

 
[PREGAÇÃO] 

|06/10| Pr. Raphael Trindade 
|13/10| Pr. Raphael Trindade 

 

 

06/10 - Ricardo Tolotti [94779-4081] 

08/10 - Alexandre Uhlig de Oliveira [96429-0559] 
09/10 - Fabíola Dias Cardoso de Souza [99881-4308] 
09/10 - Marcio Reis da Silva [99188-9728] 
12/10 - Priscila Leite Thomazini da Silva [98188-7972] 
 

 
 

 

O IHDI é o braço social da IPI do Ipiranga cuja 
finalidade é promover em caráter permanente, continuado e 
planejado a mais ampla assistência social à criança, ao 
adolescente, ao adulto, ao idoso e à família. Para cumprir sua 
finalidade mantém as seguintes unidades: CEI - JCA; CCA – 
ESTAÇÃO ADOLESCER; CCA – ESTAÇÃO ESPERANÇA; CENTRO DE 
ACOLHIDA EBE; BAZAR BENEFICENTE. 
 

 

 

ESTAMOS PRECISANDO DAS SEGUINTES DOAÇÕES: 
(1) Roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, 
embalagens, tecidos, brinquedos, dentre outros; (2) Óleo de 
cozinha usado para reciclagem. 

 

SEJA UM CONTRIBUINTE MENSAL (*)  
OU COLABORE ATRAVÉS DE DOAÇÕES! 

 

(*) Informações: www.ihdi.org.br; fone 3806 3289 (Andréia). 
(**) Nota Fiscal Paulista: www.nfp.fazenda.sp.gov.br 

 
 

BAZAR: Rua Lord Cockrane, 505 – Fone: 2062.1352 
 

Pedro Afonso 
[ABC] 

|99224 2589| 
Célia Sanches 

[Ipiranga] 
|97957 2589| 
Wilson Souza 

[Ipiranga] 
|97144 2937| 
Kleber Prado 

[Ipiranga] 
|99264 8684| 

 

Rafael e Matheus 
[Jovens] 
98181 0013 
Fátima Cairo 
[Ipiranga] 
|99601 4624| 
Alessandro Leonardo  
[Ipiranga] 
|2273 0146| 
Raquel Minelli 
[Vila das Mercês] 
|99851 0727| 
 
 

FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO 
Agência: 0090  C/C: 79753-7 
CNPJ: 62.855.663/0001-45 

[Mais informações sobre grupos de Unir com o Pr. Alessandro Leonardo] 

[BANDA] 
|06/10|Márcio Alvarenga 

|13/10|Marden Tucci 
 

[ETAV] 
|06/10|Cléber e Barbara 
|13/10|André e Geovana 

 

[MOMENTO MISSIONÁRIO] 
|06/10|Billy Viveiros 

|13/10|Solange Viveiros 
 

[RECEPÇÃO] 
|06/10|Zilda Silva 

|13/10|Eunice Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 

[MASD TEMPLO] 
|06/10|Cida e Regiane 
|13/10|Yvone e Etelvina 

  
[MASD PORTÃO] 

|06/10|Reinaldo e Fabio 
|13/10|Marcelo e Marcio 

 

* para utilização da máquina de cartão (débito), procure o MASD. 

http://www.ihdi.org.br/
http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/

