
   IELPZ -  IGREJA EVANGÉLICA DE LÍNGUA PORTUGUESA DE ZURIQUE

Que possamos viver de glória em glória

e de vitória em vitória. Amém.

 
DISSE JESUS: «EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E 
A VIDA. NINGUÉM VEM AO PAI SENÃO POR MIM.»

BOLETIM
Maio 2021

Pr. Otávio do
Nascimento

LEMA PARA 2021:
Que realmente possamos viver no fogo do Espírito Santo,

em todos os dias do Ano que está chegando!

Boletim de Maio



IELPZ .ch BEM VINDOS!

Otávio do Nascimento
Pastor Presidente

A LEI DA SEMEADURA E DA COLHEITA:

O QUE UMA PESSOA SEMEIA ISSO ELA CEIFARÁ – “Certa-
mente, Ele (Deus) escarnece dos escarnecedores, mas dá graça 
aos humildes”; Prov. 3. 34. O pecado é maligníssimo aos olhos 
de Deus. Portanto, aqueles que zombam do pecado, como se 
fosse algo inofensivo, são loucos. O pecado é pior do que a po-
breza, a solidão, a doença e a morte. Todos esses males não 
podem afastar o ser humano de Deus, mas o pecado o afasta de 
Deus no tempo e na eternidade. Aqueles que vivem na prática do 
pecado e se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que 
amam o pecado, esses aborrecem a santidade e são inimigos de 
Deus; não há possibilidade de alguém amar e praticar o pecado 
e ao mesmo tempo, agradar a Deus na santidade. Eles zombam 
da Palavra de Deus, escarnecem do povo de Deus e engordam 
o coração de soberba. Como Deus lida com os escarnecedores? 
Deus escarnece deles! De que forma? Dando-lhes a recompensa 
em larga escala daquilo que eles mesmos desejam. A maior mal-
dição do pecado é que os pecadores receberão eternamente o 
que desejam. O escarnecedor recebe escárnio. O impuro se ali-
menta de impureza. Aos humildes, porém, Deus dá graça. Quem 
são os humildes? Aqueles que reconhecem seus pecados e se 
voltam para Deus, buscando nele refúgio, perdão e salvação. Os 
humildes não ensoberbecem das suas pretensas virtudes, mas 
buscam a graça de Deus e Dele recebem graça. Eles também 
colhem o que plantam e recebem o que desejam.  

É isto que afirma a Escritura: “Porque tudo que o homem semear, 
isso mesmo colherá”; Gálatas 6:7 e Jó: “Os que praticam a iniqui-
dade e os que semeiam sofrimento também os colhem”; Jó 4: 8. 
O que semeia graça receberá graça da parte de Deus! 
Greifensee, Pr. Otávio



DOMINGO   Culto público e EBD                16:00

SEGUNDA   Jejum estudo Bíblico  15:00

   e oração 

TERÇA   Culto de Libertação  19:30

SEXTA          Bahnhofstrasse 7

                      9552 Bronschhofen  

                      Angelica Frei                          16:30

SÁBADO   Culto Jovem- 2. & 4. sáb/mês 19:00

VIGÍLIA   Todo 3° sábado do mês  19:00

SANTA CEIA Todo 1° domingo do mês  16:00

Haverá batismo no lago sábado dia 26.06. 
Local e horário a ser confirmado.

CULTOS SEMANAIS



          Escola Bíblica Dominical

Lares amorosos fundamentados na 
graça de Jesus Cristo 

Que na mocidade os nossos filhos 
sejam como plantas viçosas, 

e as nossas filhas como pedras 
angulares, 

lavradas como colunas de palácio. 
Salmo 144:12

EBD

Escola Biblíca Dominical

Nova liderança dos jovens:

Presidente Gustavo Knabben, 
Raquel Knabben,
Lukas Hoffmann.

Casal conselheiro:
Felipe Vieira e Pollyana Vieira

     

BERÇÁRIO  PARA CRIANÇAS DE 00-02 ANOS
MATERNAL  PARA CRIANÇAS DE 02-04 ANOS

JARDIM  PARA CRIANÇAS DE 05-06 ANOS
DE INFÂNCIA
PRIMÁRIOS  PARA CRIANÇAS DE 07-09 ANOS
JUNIORES  PARA CRIANÇAS DE 10-11 ANOS

JFC - Jovens Fortalecidos por Cristo

vens Fortalecidos em Cristo 
Retiro de Jovens IELPZ 2021: uma retrospectiva.

JFC, três letras, Jovens Fortalecidos por Cristo. Mas o que significa realmente estar 
fortalecido e qual é o caminho para permanecer fortalecido? Esta é uma das per-
guntas fundamentais para guiar o JFC. A meta é que nossos jovens estejam fortes, 
animados, sábios e servindo. E nós sabemos que a melhor maneira de atingir estas 
metas é através da Palavra viva e verdadeira.
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 
correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plena-
mente preparado para toda boa obra.” 2 Timóteo 3:16-17
Por isso, temos focado em pregar a Palavra de Deus para nossos jovens; quem é o 
nosso bom mestre Jesus e qual foi o significado do tão importante sacrifício na cruz. 
Este foi um dos assuntos que têm acompanhado nossos cultos em 2021. Ademais, 
aprendemos no Retiro de Maio sobre a última semana de Jesus antes da crucifica-
ção. Você sabia, por exemplo, que Judas levou consigo 600 soldados romanos para 
prender Jesus no jardim de Getsêmani?



JFC - Jovens Fortalecidos por Cristo 

Ou que um ser perfeito se sentiu angustiado e suou até sangue porque nunca tinha 
experimentado o que é pecado? E tudo o que ele sofreu foi por amor às pessoas 
que o negaram?
Aprendemos muito e assim deve continuar. Isso tudo deve acontecer para o cres-
cimento espiritual dos nossos jovens e para que um dia vejamos eles se casarem, 
formar famílias e, principalmente, servir ao Reino de Deus e produzir frutos.
“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.” Gálatas 
5:22-23.
Louvado seja Deus por tudo! Temos tido momentos de dificuldade e sabemos que 
ser luz não é sempre fácil, mas todas essas lutas e problemas têm nos gerado 
perseverança.
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por di-
versas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e 
íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma.” Tiago 1:2-4
Por isso sabemos que devemos nos fortalecer através da Palavra de Deus e erguer 
nossas cabeças na direção do altíssimo, marchando firme para o alvo: a salvação 
de nossas almas em Cristo Jesus.
Raquel Knabben Effretikon, 21.05.2021

Retiro de Jovens
IELPZ 2021



EVENTOS IELPZ



 Cruz Vermelha Suíça do Cantão de Zurique
 Kronenstrasse 10, 8006 Zürich
 www.srk-zuerich.ch/meditrina
 044 360 28 72 / 73

Gratuita e Confidêncial
  - Consulta e tratamento com enfermeira  
    ou médico, em diversos idiomas.
  - Encaminhamento à médicos e Hospi- 
    tais.
  - Informação sobre HIV/AIDS e teste   
     gratuito.

  - Consultas sem hora marcada
    Horários de atendimento:
    Segundas, Quartas e Sextas-feiras
    09:00 - 12:00 e 13:30 - 17:00

Utilidade Pública

Consultas médicas em português 
na região de Zurique.

Nada como podermos nos
expressar em nosso próprio 
idioma.
Entender e ser entendido.

No link abaixo há uma lista 
grande de vários médicos que 
falam português.



Programação Jovem         IELPZJFC

PASTOR PRESIDENTE: Otávio do Nascimento
+41 79 431 35 82 ¦ rocha_otavio@hotmail.com

CONSELHEIRA: Margarida do Nascimento
+41 79 194 78 69 ¦ conselheira-ielpz@hotmail.com

SECRETÁRIA - Patricia 
+41 79 596 11 50

TESOUREIRA - Selma Pieri
+41 79 429 29 92

ROSENGARTENSTRASSE 1A
8037 ZURIQUE-WIPKINGEN

ielpdezurique
          Tram 13 Wipkingerplatz

Wipkingerplatz

Escher-Wyss-Platz

Pr. Cesar Augusto 079 853 79 14
Joás Schlatter 076 430 84 13


