
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

 

Rua Épiro, 80, Vila Alexandria - São Paulo/SP.  
CEP. 04635-030 

Secretaria: Segunda a sexta das 07h às 13h. 

ielsp@ielsp.org.br -  www.ielsp.org.br 

www.facebook.com/ielspcapeladoredentor 

www.instagram.com/ielsp 

Telefone e WhatsApp: (11) 2872-1210 

Pastores: 

Frithold Krüger  (11) 98211-2214  

Klaus Rempel   (11) 99295-7632  

Diógenes Silva  (11) 98142-9051  

 

Presbíteros: 

Artur Rempel  (11) 97214-0891 

Udo Schenker  (11) 98755-8355 

 

 

Conselheiro Regional: 

Erimaté Rodrigues (11) 99647-0922 

 

 

ATIVIDADES SEMANAIS 

 

Domingo   10h30   Culto presencial 

Quarta-feira  19h30   Grupo Familiar* 

Quinta-feira  07h  Reunião de Oração* 

Quinta-feira  19h30   Grupo Familiar* 

    

*Encontros pela plataforma virtual Zoom 

UMA IGREJA PRESENTE OLHANDO  
PARA A ETERNIDADE 

Boletim Informativo semanal  
№ 33 - 16 de agosto de 2020 

DESEJA CONTRIBUIR? 
 

Igreja Evangélica Livre em São Paulo 
CNPJ: 62.698.204/0001-03 

 
Banco Bradesco S/A (237) 
Agência COLONIAL 450-2 

CC. 130.069-5 
 

Banco Itaú (341) 
Agência 0885 
CC. 23580-4 

VISÃO 

 

IELSP – CAPELA DO REDENTOR existe para 
amar e glorificar a Deus, fazendo discípulos de 

Cristo desde São Paulo até os confins do  
mundo, no poder do Espírito Santo. 

CRESCIMENTO 

ADORAÇÃO 

MISSÃO 

COMUNHÃO 

https://www.instagram.com/ielsp


IELSP - 61 anos de história 
 

Uma pergunta que, continuamente, surge em relação à 
Igreja: "Qual é o propósito da Igreja"? Penso que 
Atos 2.42 pode ser considerado uma declaração de 
propósito para esse organismo: “Eles se dedicavam ao 
ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão 
e às orações”. De acordo com este texto, os propósi-
tos/atividades da igreja devem ser 1) ensinar doutrina 
bíblica, 2) fornecer um lugar de comunhão para os 
crentes, 3) observar a ceia do Senhor e 4) orar. A igre-
ja deve ensinar a doutrina bíblica para que possamos 
estar fundamentados em nossa fé (Efésios 4.14). A 
igreja deve ser um lugar de comunhão, onde os cris-
tãos podem ser devotados uns aos outros e honrar uns 
aos outros (Romanos 12.10), instruir uns aos outros 
(Romanos 15.14), ser gentis e compassivos uns com 
os outros (Efésios 4.32), encorajar uns aos outros (1 
Tessalonicenses 5.11) e, o mais importante, amar uns 
aos outros (1 João 3.11). A igreja deve ser um lugar 
onde os crentes podem observar a Ceia do Senhor, 
lembrando-se da morte de Cristo e do sangue derra-
mado em nosso lugar (1 Coríntios 11.23-26). O pro-
pósito final da igreja, de acordo com Atos 2.42, é a 
oração. A igreja deve ser um lugar que promove a 
oração, ensina oração e pratica a oração (Filipenses 
4.6-7). Então, qual é o propósito da igreja? Paulo deu 
uma ilustração excelente para os crentes em Corinto. 
A igreja são as mãos, a boca e os pés de Deus neste 
mundo - o corpo de Cristo (1 Coríntios 12.12-27). A 
igreja é a ferramenta através da qual Jesus é revelado 
ao mundo. A Igreja é a ferramenta que promove o 
Reino de Deus sobre a terra. A 61 anos a IELSP luta 
para se manter firme a esse propósito bíblico de Deus 
para sua Igreja. A cada um que faz (fez) parte desta 
história, louve, agradeça e envolva-se com aquilo que 
Deus está fazendo através da IELSP. Até aqui nos 
ajudou o Senhor, por momentos bons e momentos 
ruins, porém a obra é do Senhor e é nEle que confia-
mos para aquilo que Ele ainda fará através desta co-
munidade. Parabéns IELSP pelos 61 anos! Guia-nos, 
Senhor, para continuarmos firme em teu propósito. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANIVERSARIANTES - Agosto 

07 - Lorena Quinhoni Fontes 

10 - Roberto Jorge dos Santos 

11 - Ledi da Silva Ribas  

11 - Matheus Henrique Pires dos Santos  

13 - José Herivaldo Fontes 

15 - Johana Damascena Lencioni 

15 - Reginaldo Alves de Souza 

15 - Julia Baltazar Rodrigues 

18 - Tobias Janke Coimbra 

20 - Nelson Lodeiro Junior 

21 - Alessandra Dellavance Andrade 

26 - Matthias Gobor Krüger 

27 - Marley Machado Lima Moura 

 
“Senhor, quero dar-te graças de todo o   

coração e falar de todas as tuas               
maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exul-

tar, e cantar louvores ao teu nome,              
ó Altíssimo.” Salmos 9:1-2  

AVISOS 

 

 

 

 

 

05 - Marley e Pedro Moura (2017) 

17 - Karin e Reginaldo Souza (2019) 

18 - Maura e Dimas Pauck (2001) 

20 - Isaura e Elenilton Santos (1999) 

Aniversários de Casamento 

AJUDA AOS NECESSITADOS 

  

O ministério de diaconia continua com a  

arrecadação/distribuição de alimentos nesse  

período de pandemia. 

Caso desejar, você ainda tem a oportunidade de  

ajudar famílias que estão passando necessidades 

com a crise econômica causada pelo coronavírus: 

- Trazendo alimentos não perecíveis ou produtos de 

higiene até a igreja, entregando na secretaria para 

Claudia ou para os diáconos Elenilton e  Isaura. 

- Realizando transferência bancária no valor que  

desejar e enviar o comprovante de depósito, dessa 

forma identificaremos os valores para que a  equipe 

de diaconia realize as compras. 

Deus abençoe a todos!  Ministério de Diaconia. 

 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

  

Todos os anos precisamos realizar um treinamento de 

Brigada de Incêndio. É importante que em cada       

ministério tenham pessoas treinadas. 

Estamos planejando um treinamento para dia 28/08 

sexta-feira às 19h na IELSP. 

 

Se você deseja participar, entre em contato com a  

secretária pelo e-mail ielsp@ielsp.org.br ou pelo 

WhatsApp 2872 1210 para confirmar sua presença. 

Diretoria IELSP. 

 

      MENSAGEN 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_9_1-2/

