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Eu não sEi, mas DEus sabE!

Pastor
es
astores
Efetivos
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Célio G. de Azevedo

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Missionários
1. Rev. Gerson Troquez
(Senegal)
2. Rev. Gessé Almeida Rios
(Cape Town - África do Sul)
3.Miss. Lázaro A. P. Jacarandá
(Albânia)
4.Miss. Ronaldo F. André
(Romênia)

Seminarista
Filipe Rodrigues de Lima

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

Reuniões de Oração
2ª a 6ª - 12 h
sábado - 07 h

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Todas as situações da vida estão sob o olhar de Deus. Nada Lhe escapa;
nada Lhe surpreende; nada Lhe passa despercebido; nada Lhe é oculto; nada
Lhe foge ao domínio. Todos os eventos universais estão sob Suas vistas, como
bem expressou o salmista: “Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo
trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a
terra?” (Sl 113.5-6).
Como seres humanos, não compreendemos tamanha dimensão divina.
Não compreendemos os atos permissíveis de Deus na história da humanidade;
não compreendemos os acontecimentos da vida nas suas mais diversas áreas; não
compreendemos os eventos inesperados e desastrosos que surgem no cotidiano.
Muitas coisas nos são eclipsadas. Tentar entendê-las é exercício extremamente
doloroso. Estão além de nossa capacidade de absorção ou de nosso alcance.
As mais variadas religiões do mundo, no afã de explicarem elementos
fortuitos e acontecimentos imprevisíveis, racionalizam teorias, formulam
hipóteses, levantam conjecturas e propõem idéias na vã tentativa de responderem
aos dramas existenciais.
A Bíblia não se exime em tratar de assuntos complexos. Apenas que seu
foco é outro. Ela impinge em nós um senso de dependência do Ser Divino.
Ensina por todos os lados a nos dobrarmos diante do Ser Soberano. Enfatiza de
várias maneiras a nos curvarmos diante do Ser Criador. Ela tira de nós a falsa
sensação de que o mundo está em nossas mãos.
Os ‘por quês’ ficarão ocultos. Só Deus detêm o conhecimento pleno.
Nós partilhamos de um ponto de vista. Só Deus possui todos os pontos de
vistas. Nós enxergamos uma direção. Só Deus vê todas as direções. Nós
conhecemos na sucessão de eventos. Só Deus conhece simultaneamente. Nós
conhecemos em parte. Só Deus conhece o todo.
Ao lado de tantos homens e mulheres de Deus, que passaram por tantas
intempéries e tempestades, nos juntemos refugiando-nos à sombra do
Onipotente (Sl 90). Assim como Deus cuidou de Seu povo no passado, Ele
cuidará de nós no presente e no futuro. Busquemos em Deus forças para reagirmos
às situações mais adversas e enfrentarmos os momentos mais difíceis. Tenhamos
a certeza de que Deus sabe por que as coisas são como são. Repousemos nAquele
que disse: “E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século”
(Mt 29.20).

Rev Célio Gomes de Azevedo
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo P
ober
to Tambelini
Prresb
esb.. R
Rober
oberto
DIA 30/01 – A LEI DO SENHOR É P
ERFEIT
A – SSalmo
almo 19.7-14 (v
.7)
PERFEIT
ERFEITA
(v.7)
A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma;..diz Davi. Não há outro escrito ou livro igual, a Palavra de
Deus é perfeita e completa. O termo em hebraico é “torah”, que traduz “orientação, ensinamento, instrução”.
Por isso, o povo judeu chama os rolos da lei de “A Torah”. As traduções da Palavra em nossa linguagem, em
razão das mudanças, muitas vezes acontecem e são atualizadas, mas essa bendita Palavra nunca precisa de
revisões e aperfeiçoamento. Essa Palavra tem vida e eficácia e revigora todos que a recebem. É, como diz o
hino que cantamos “belas palavras de vida”, porque dá vida e sustenta todos que a recebem. Ela é perfeita
e ninguém pode tirar ou acrescentar nada à essa Palavra, como adverte o Apocalipse, referindo-se à
profecia, sob pena de perder as bênçãos!
DIA 31/01 – CONFIAR-SE À GRAÇA DE DEUS – SSalmo
almo 20 (v
.7)
(v.7)
Este é mais um Salmo de Davi, um servo temente a Deus, que eleva oração a Deus, encorajando o povo,
antes da batalha e proclama louvores depois da vitória. Esse Salmo inicia-se e encerra-se com uma súplica
para que Deus ouça a oração e conceda vitória ao exército do povo de Israel (vv. 1 e 9). É interessante
lembrar que Davi não guerreava apenas para conquistar territórios, mas ele se dedicava à batalha somente
algum inimigo atacava a Israel. Deus fez uma aliança com Davi e garantia e ele a vitória contra os seus
inimigos. Assim também, Deus nos dá a vitória quando lutamos contra as forças do mal. Davi não
confiava em suas próprias forças, em carros ou em cavalos como outros de nações inimigas, mas sim na
graça de Deus, e gloriava no nome do Senhor dos Exércitos.
DIA 01/02 – ABANDONADO POR DEUS – SSalmo
almo 22.1-8 (v
.6)
(v.6)
Vê-se, de forma clara, por suas citações, que se trata de um salmo messiânico. Neste salmo contemplamos
uma profecia sobre Cristo, do Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas; no Salmo 23, o Bom Pastor
apascenta suas ovelhas e, no Salmo 24, o Supremo Pastor retorna da sua glória para coroar as suas ovelhas
com o seu galardão (1Pe.5.4). O Salmo 22 nos traz à lembrança o que Jesus sofreu no Calvário, desprezado
e abandonado. Tanto Jesus quanto Davi clamam ao SENHOR dizendo “Deus meu”, testemunhando
que conhecem e confiam no Pai. A expressão do verso 6, Sou verme e não homem; opróbrio dos homens
e desprezado do povo, aplica-se a Jesus, e Davi não se sentir abandonado, pois aprendera a confiar no
Senhor, tanto que a expressão confiar é repetida nos vv. 4, 5 e 8.
DIA 02/02 – JESUS ENTRANDO NO CÉU, O REI DA GLÓRIA – SSalmo
almo 24 (v
.7)
(v.7)
Tradicionalmente este Salmo era entoado todo o domingo no Templo de Herodes, e este cântico, para
muitos, é relacionado com a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, no Domingo de Ramos. E os
cristãos o celebram depois da Páscoa quando Jesus volta aos céus depois da sua paixão, e, também, um dia,
voltando em glória para estabelecer o seu reino. Daí a expressão: Levantai, ó portas, as vossas cabeças;
levantai-vos ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória (v.7). A alusão feita era quanto à passagem da
arca pelos portais, devendo os levitas que a conduziam apresentarem-se puros de coração, sem hipocrisia
e falso testemunho, tal qual o povo de Deus, para receberem a dádiva da salvação e a justiça de Deus. O
Rei da Glória é Jesus Cristo. E só podemos vencer pela fé em Cristo!
DIA 03/02 – FIRME A
TÉ O FIM – SSalmo
almo 27.1-6 (v
.1)
ATÉ
(v.1)
Que declaração maravilhosa de um homem temente a Deus e deposita nele toda a sua confiança! O
SENHOR é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? O SENHOR é a fortaleza da minha
vida; a quem temerei? (v. 1). Nem opressores e inimigos, nem malfeitores, nada o assustava. Nem o
exército acampado contra si o atemorizava! O verso 4 demonstrava o quanto Davi tinha prazer em morar
na Casa do SENHOR todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza do SENHOR e meditar no seu
santo templo. O termo “beleza” significava não só a glória do caráter de Deus, como também a riqueza de
sua bondade e cuidado para com o seu povo. Davi sentia prazer em meditar e contemplar a maravilhosa
graça de Deus. Sentia firmeza e podia ver a vitória contra os seus inimigos!

2

DIA 04/02 – OS INCOMPREENSÍVEIS CAMINHOS DE DEUS – SSalmo
almo 32 (v
.8)
(v.8)
Este é um Salmo de Davi, em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele demonstra o seu estado
de espírito e sofrimento depois de pecar contra Deus. Ao desejar Bate-Seba, cometer adultério e matar
o seu marido, Davi achava que era um homem livre, mas para Deus ele estava agindo de forma irracional.
Davi sentiu a mão de Deus pesar sobre ele, quando escondeu o seu pecado. Foi então que Deus enviou
o Profeta Natã para confrontá-lo com o seu pecado. O preço da sua desobediência resultou na morte do
bebê e em outros castigos impostos. Mas, Davi sentiu o alívio do perdão de Deus. Instruir-te-ei e te
ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho (v.8). Ao obedecer, ser
perdoado e andar nos caminhos do SENHOR, Davi teve restaurada a alegria da salvação!
DIA 05/02 – A MÚSICA – SSalmos
almos 33-1-12 (v
.3)
(v.3)
O Salmo 33 é dedicado exclusivamente ao louvor e serve de orientação àqueles que almejam louvar. A
adoração no templo, como nos dias atuais, era feita com vozes e cânticos espirituais. O verso 3 expressa
que as vozes deveriam ser com entusiasmo e alegria no Espírito e os instrumentos musicais deveriam ser
tocados com arte, isto é, com habilidade e inspiração. A música deve ser agradável ao Senhor. Os
adoradores e os músicos devem fazer com esmero e reverência, dando o melhor de si para o Senhor, não
por exibicionismo pessoal, mas como forma de adoração a Deus. Toda a música dever ser apresentada
com arte e atuação irrepreensível dos músicos, refletindo sinceridade de coração e uma adoração que seja
bíblica, verdadeiro, não inspirada em músicas profanas!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Dia 29: Henedina Macarenco Beloti; Dia 30
30: Maria
Aparecida Pereira Costa; Dia 31
31: Maria Aparecida Lico Ribeiro, Lidia Elisabete Policarpo Herrera; Dia
01/02
01/02: Livia Panaia Bentes Piccirilo; Dia 02
02: Alessandra do Vale Castro, Beatriz Godinho Campos,
Bruno Ramalho, Diác. Felipe Roberto Pires; Dia 03
03: Cecília Lazinha Morales; Dia 04: Noemia Carmem
Ribeiro de Oliveira.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENT
O - A Igreja cumprimenta com carinho o casal Saulo Portela
CASAMENTO
01/02, comemora 14 anos de união conjugal.
Parreira e Mônica de Jesus Rodrigues Parreira que no dia 01/02
ESCALAS DE DIÁCONOS : Hoje - Felipe, Daniel, Mauro, Rafael; Próximo domingo - dia 05/
02 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo.
ultos M
atutino
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS : H
oje e no próximo domingo, dia 05/02 - C
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS
Hoje
Cultos
Matutino
e Noturno - Messias.
CALENDÁRIO 2017 - Se você ainda não adquiriu o nosso tradicional calendário anual, faça-o logo
pois restam poucas unidades. Preço: R$ 8,00 cada unidade e R$ 20,00 o pacote com 3 unidades.
REUNIÃO DO PRESBITÉRIO UNIDO – A 77ª Reunião Ordinária do PRUN acontecerá na
próxima semana, dos dias 02 a 04 de Fevereiro de 2017, nas dependências da IP Unida da Freguesia do
Ò, sito a rua: Estácio Ferreira, 166, Freguesia do Ó – São Paulo - SP, fone 3976-6550, com Ato de
Verificação de Poderes às 18 horas do dia 02/02/2017. Oremos pelos nossos pastores e presbíteros!
PREGADOR VISIT
ANTE – Estará conosco no dia 19 de fevereiro pf, pregando por ocasião do culto
VISITANTE
das 19h, o missionário rev. Ronaldo Ferreira André, que desenvolve seu ministério na Romênia. O rev
Ronaldo é missionário pela APMT e a três anos está na Romênia. Que Deus o abençoe em sua chegada
ao Brasil.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA – Oremos pelos seguintes irmãos: Álvaro Cardoso Caldas, Manoela
da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio
Silva Moraes, Vera Martha de Mello Moreira Bizarro e Antônio Augusto Bizarro, Leonor
Evangelista de Souza.
02. CONGREGAÇÃO CAUCAIA – Oremos por nossa congregação de Caucaia no
sentido de se encontrar uma nova localidade, pois a mesma se reúne atualmente no
acampamento Hebrom. Oremos também pelos seguintes irmãos da congregação: Diácono
Gilmar Prates dos Santos (emprego); Gislaine Pereira (emprego); Missionária Olga Rodrigues
(saúde e mudança); Eliseu Alves de Oliveira (saúde).
03. SOCIEDADE – Oremos pelas seguintes situações que atingem nosso país: Rebelião
violências nos presídios, índice de desemprego elevado e também pelos moradores de rua,
principalmente, na região da Cracolândia, em São Paulo.
04. MISSIONÁRIO – Oremos por nossos parceiros missionários: Rev. Gerson Truques
(Senegal), Rev. Gesse Almeida Rios (Cape-Town – África do Sul), Miss Lázaro Jacarandá
(Albânia), Rev. Ronaldo André (Romênia).

REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia04/02 às 07h , a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo nosso país BRASIL.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - A distribuição ocorrida no último final de semana foi
EV
ANGELIZAÇÃO
difícil por causa da chuva, mas ricamente abençoada. Agradecemos as orações da igreja. A presença da
igreja nas ruas, proporciona contato direto com pessoas que estão carentes da Palavra de Deus. Aos poucos
a Igreja Unida vai cumprindo sua missão, nesta cidade, levando a Luz de Cristo. Ore e Participe. Estamos
no Facebook ( Evangelização na Igreja Unida ). Valorize este trabalho.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - A Superintendencia da Escola Dominical convida todos os
professores que atuarão em 2017 para uma reunião geral dia 04/02, sábado às 9h na Capela
Capela. Nessa
manhã também haverá a oportunidade para reuniões específicas dos grupos dos professores das diferentes
faixas etárias. Desde já agradecemos sua participação.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 1) A Reunião de Oração será realizada, na próxima terça-feira, dia 31/01 p.f., às 14h na
Capela
Capela, sob a orientação do departamento Dorcas. Todas as sócias e demais irmãos estão convidados para
este momento de devoção.
2) Em 07 de fevereiro, p.f., às 14h, será realizada a Reunião Plenária sa SAF no salão social.
Todas as sócias estão convocadas.
REINÍCIO DO AR
TESANA
TO - No dia 08/02, quar
ta-feira
ARTESANA
TESANAT
quarta-feira
ta-feira, serão reiniciados os Cursos de
Artesanato da SAF, às 13h30, no salão social. Todas as mulheres estão convidadas para um tempo de
lazer e aprendizado. Convide amigos e participe!

4

COR
OS E OR
QUESTRA REINICIAM A
TIVIDADES Os vár os grupos mus ca s á estão
COROS
ORQ
ATIVIDADES
retornando aos ensa os Os respect vos part c pantes devem vo tar com toda a egr a e d spos ção
Coro Gera - d a 01/02 - quarta- e ra às 20h
Coro Mascu no - d a 02/02 - qu nta- e ra às 20h
Coro Jovem - d a 04/02 - sábado às 10h
Orquestra - d a 04/02 - sábado às 13h30
Coro In ant - em março/ 2017- aguardem ma ores n ormações
Se voce tem nteresse em part c par de a gum destes grupos procure os regentes para ma ores n ormações
UNIAO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - D a 11/02 sabádo a UCP retornará as suas
at v dades teremos nosso encontro às 10h para estudarmos a Pa avra de Deus com momentos de
ouvor e br ncade ras após teremos um de c oso a moço Papa s nosso grupo de estudo cont nuará e
teremos uma part c pação espec a nesse d a Sua presença é mu to mportante “Ens na a cr ança o
cam nho que deve andar e quando or grande não se desv ará de e “ (Pv 22 6)
UNIJOVEM – 1) Acampamento de Carnava Neste ano a moc dade part c pará do acampamento
da IPVM Conv damos todos os ovens a part c parem desse evento Os nteressados devem procurar o
pres dente da Un ovem Augusto Rezende (T nho) para nscr ções e ma ores n ormações o ma s breve
poss ve
2) A moço Comun tár o A Un ovem so c ta doações de a mentos para os a moços dos dom ngos
no mes de Fevere ro O va or arrecadado com os a moços será dest nado a a udar os ovens com
d cu dades nance ras que dese am r ao acampamento Os a mentos são Arroz e ão macarrão
mo ho de tomate coxa e sobre-coxa de rango ó eo aze te egumes e verduras creme de e te e te
condensado e choco ate em pó As o ertas poderão ser entregues ao Presb Rubens Mendes Vargas

MAIS QUE UMA VOZ
Eu quer a ter ma s que uma voz
Ma s que um ouvor e uma v da
Pra te o erecer
Po s tu és mu to ma s que eu possa
ter em meu ser
Tu és o autor
aque e que p ntou com per e ção a v da
Tu és o senhor
aque e que me amou e é o
Meu Deus meu Senhor
M nha v da é para teu ouvor
Meu Deus meu Senhor
M nha v da é para teu ouvor
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 19.1-14
Hino 22 – “Os Céus P
Prroclamam”
* Oração

Adoração
anto”
Cântico – “Tú és SSanto
* Esdras 8.6
endo”
Cântico – “Eu me rrendo
* Oração

Contrição
* II Coríntios 5. 14-17 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
Hino 130 – “Oração ao Senhor”
* Oração Pastoral

Contrição
* Salmo 51. 1-12 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
angue de C
risto”
Hino 269 – “Pur
uree za no SSangue
Cristo
* Oração Pastoral

Ação de Graças
* Salmo 105. 1-5
oz”
Cântico – “Mais que uma vvoz
* Oração

Ação de Graças
* Romanos 8.31-39
ole Tú estás”
Cântico – “No contr
controle
* Oração

* Oração do Pastor com as crianças

* Oração do Pastor com as crianças

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Célio Gomes de Azevedo

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Ademir Aguiar

Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
to quer
o estar”
Cântico – “Per
erto
quero
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

P
oslúdio
Poslúdio

Poslúdio
P
oslúdio

Saudação aos visitantes
visos
Avisos
A

Saudação aos visitantes
visos
Avisos
A

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS NAS LITUR
GIAS: C
ulto M
atutino - Ernesto de Jesus
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
Culto
Matutino
ulto N
oturno: Esdras Teixeira Coelho.
Herrera e C
Culto
Noturno:
REUNIÃO DO CONSELHO – Na próxima terça-feira, dia 31/01, às 19h30
19h30, haverá reunião do
Conselho, no local de costume. Todos os seus membros estão convocados.
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