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PORQUE INSISTIR NO PASSADO?

"As misericórdias do Senhor...renovam-se cada manhã"
Lamentações 3.22-23

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

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Presbíter
os
esbíteros
Cleverson Pereira de Almeida
Cornélio Nogueira Martins
Décio de Oliveira Bernini
Ernesto de Jesus Herrera
Esdras Teixeira Coelho
Marcel Mendes
Paulo Ricardo de B. Mendes
Paulo Sérgio dos Santos
Rubens Mendes Vargas
Silas Ferreira de Souza
Wilson Roberto M. Lisboa

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

Creio que a Bíblia é a Palavra de Deus, que esta Palavra é inerrante e que
Deus revela os Seus propósitos nela. Quando leio esta maravilhosa Palavra,
muitas vezes me deparo com textos muito interessantes. Nesta semana um deles
foi: “As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã”. E porque digo isso?
Porque tantas vezes insistimos em coisas do passado que sabemos que não vai dar
certo. Porque quando insistimos no passado fixamos idéias que apesar de todo e
qualquer esforço sempre acabaram mal. Demos e damos crédito a quem não
merece nossa credibilidade, acreditamos em mudanças que jamais aconteceram,
deixamos de lado a confiança que deveríamos ter em nós mesmos para depositála sobre ombros desleais. Somos vítimas de nossa própria incredulidade. Julgamonos incapazes de realizar o que almejamos culpando a fraqueza de nosso espírito
quando na verdade temos medo. Ficamos cegos de pavor e nos escondemos
atrás da falsa máscara da razão e do autocontrole. Somos pequenos e covardes,
cheios de defeitos e inconstâncias, domesticados e aprisionados pela nossa
consciência.
Contudo, a cada manhã que despertamos, o Senhor na Sua graça
maravilhosa e por amor nos dá um novo dia. Não para vivermos como o dia de
ontem, mas para vivermos a novidade própria deste novo dia. Isso precisa alegrar
muito o nosso coração, porque tudo se faz novo, e podemos e devemos viver de
maneira nova. Significa que Deus está sempre presente em nossa vida, nos
amando, perdoando e direcionando todas as nossas decisões. Passou o que era
velho, e não podemos insistir em arrastar os fardos de ontem, nem aqueles que
ficam remoendo a nossa vida, trazendo lembranças tão desagradáveis. A nossa
atitude deve ser esta: “Eis que tudo se fez novo!”.
Devemos entender que o nosso relacionamento diário com o Senhor
Jesus é capaz de zerar as nossas dívidas, e nos dá a oportunidade de recomeçarmos
de maneira nova; basta que tenhamos a coragem de humildemente pedir perdão
pelas nossas faltas cometidas, e também de perdoar aqueles que erraram conosco.
É tudo muito simples! Estamos vivendo um momento favorável para
entregarmo-nos inteiramente a Deus, permitindo assim que Ele transforme
toda a nossa vida.
Rev. Ademir Aguiar
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Vivian Breda
Dia 20 - P
os para a despedida – SSalmo
almo 88. 1-3 (v
.3)
Prreparativ
eparativos
(v.3)
Todos almejamos um momento final em nossas vidas marcado pela serenidade e pelo amparo. Muitas das
renúncias que fazemos ao longo de nossa existência têm este estado como intuito maior. Uma só coisa nos
assegura, porém, que este anseio pode ser alcançado. O Salmo 88 é a aflitiva expressão de uma alma
exausta e abandonada. As mazelas se acumulam: abatimento (v.4), distanciamento dos homens (v.8) e de
Deus (v.14), desorientação (v. 15), clara proximidade da morte e o peso sufocante da ira divina (v.7).
Nesse cenário tenebroso existe um único, mas suficiente alento. Acima das circunstâncias resiste uma
confiança que ainda se manifesta na oração perseverante. Só por ela o que poderia ser duro lamento ou
sentimento de revolta é, na verdade, uma confissão de fé: existe um Deus que nos ouve e nos dá salvação.
Dia 21 – P
or
que o SSenhor
enhor D
eus é Bondoso – SSalmo
almo 100 – (vs. 3,5)
Por
orque
Deus
Quatro desejos poderosos nos impelem a buscar a presença de Deus. Almejamos expressar nossa sincera
gratidão por sua intervenção em nossas vidas, nos consagrar ao seu serviço, celebrar seu poder e amor,
louvar o seu nome. Para muito além das formas superficiais de oração, da participação descuidada em
cultos públicos e da comemoração de datas motivada por pura tradição, aquelas atitudes são repletas de
convicção, júbilo e significado. O salmista expressa com precisão e propriedade o que lhes dá sentido:
“Porque o Senhor é bom...” (v.5). Ele não se refere a uma bondade generalizada, mas especifica manifestações
concretas que a caracterizam. Deus nos criou e nos preserva em suas mãos. Ele nos reúne e nos organiza em
um povo, um rebanho, o qual amorosamente pastoreia. Ele é misericordioso. E Ele é fiel, distribuindo
essas bênçãos de geração em geração.
Dia 22 – Casa de D
eus e P
ovo de D
eus – SSalmo
almo 102.12-22 (vs. 21-22)
Deus
Po
Deus
A dificuldade em conceber a grandiosidade de Deus se deve, em parte, à insistência em adotar padrões da
esfera da vida humana ao tentar compreendê-lo. Este Salmo faz menção a um atributo distintivo entre os
homens e Deus: a imutabilidade. Nossa existência é descrita como uma sucessão de circunstâncias
antagônicas. Nela alternam-se momentos de elevação e abatimento (v.10). Já Deus, permanece. Diferentes
gerações admiram um mesmo poder, uma mesma vontade e um mesmo amor sendo aplicados aos seus
filhos (vs. 12, 27). Assim, não há razão para que momentos adversos comprometam nossa confiança no
futuro auspicioso que repetidas vezes nos é prometido na Bíblia. O salmista, embora aflito, afirma sua
esperança em um tempo de recriação e reunião do povo de Deus para servi-lo, louvá-lo e com Ele habitar
em lugar seguro.
Dia 23 – Deus nos Coroa de Graça e Misericórdia – Salmo 103.1-14
Pessoas com as quais convivemos, mas que não usufruem da mesma fé que nos sustenta, muitas vezes
questionam nossa atitude de submissão e nosso empenho para adequar nossa vontade ao comando de
Deus. Habituados ao poder secular, sempre envolto por arbitrariedade, opressão e ilegitimidade, não
concebem outra forma de autoridade. Nós a conhecemos e o salmista se refere a ela quando descreve o seu
Senhor. Este é misericordioso, compassivo, longânimo e benigno (v.8). Ele não nos impõe algemas, mas
nos coroa de graça e misericórdia (v.4), as duas maneiras pelas quais manifesta seu amor. Ele nos beneficia
com perdão, cura, revigoramento, justiça, interrupção da ira e paternal compreensão. São razões amplamente
suficientes pelas quais nos associamos a homens, anjos e à própria Criação para bendizer o seu nome (vs.
1, 2, 20-22).
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Dia 24 – R
econhecer os F
eitos de D
eus – SSalmo
almo 106.16-31 (v
.24)
Reconhecer
Feitos
Deus
(v.24)
A história do povo judeu nos impressiona por sua lamentável obstinação em não reconhecer as constantes
e portentosas intervenções de Deus em seu destino. O impacto do recebimento de bênçãos admiráveis
se desfazia prematuramente, sendo encoberto por rebeldia e ingratidão, murmuração e idolatria, desprezo
e descrença. Nossa indignação diante dessa atitude não pode nos ocultar o quão próximo estamos de
erros semelhantes. Quantas vezes nossa reação diante da bondade divina não se compara à dos nove
leprosos que omitiram a gratidão e o louvor devidos por sua cura (Lc 17.11-19)? A insolência humana,
porém, é insignificante diante da misericórdia divina. O salmista ensina como receber esta dádiva.
Manifestar arrependimento (v.6) e suplicar por salvação (v.4) são preces acolhidas por Deus, que as
responde com compaixão (vs. 44-45).
Dia 25 – O R
ei JJesus
esus Está SSentado
entado nos Céus – SSalmo
almo 110 (v
.1)
Rei
(v.1)
Nossa esperança se revigora e nossa fé se fortalece a cada vez que nos deparamos com a descrição de nosso
futuro reencontro com Cristo. A leitura deste Salmo nos possibilita antever o Messias em seu momento
de maior exaltação. Já reconduzido ao seu lugar junto ao Pai e reconhecido na plenitude de sua soberania,
Ele exerce seu poder como Rei, Juiz e Sacerdote. Como Rei, tem os inimigos a seus pés e recebe a todos
que voluntariamente o buscam. Como Juiz, julga e penaliza de forma irreversível as nações. Como
Sacerdote perene, não há de interromper sua ação mediadora entre Deus e os homens, mas continuará
assegurando nossa conciliação e nosso acesso ao Pai. Certamente contemplaremos Jesus nesta condição
triunfante. Ela não é mera profecia ou aspiração humana. Ela é um imutável juramento divino.
Dia 26 – Temos IIndizív
ndizív
el H
onra de SSermos
ermos P
ovo de D
eus – SSalmo
almo 111 (v
ndizível
Honra
Po
Deus
(v.. 9)
Temos um vínculo indissolúvel com Deus. Esta conexão é fruto exclusivamente da iniciativa e da
condução divinas. Foi Ele quem nos escolheu, fundado unicamente em sua vontade soberana (Ef 1.45); nos preparou, livrando nossos olhos da cegueira e nossos ouvidos da surdez (Mt 13.16); gerou em
nós o desejo e a aptidão de nos deixar guiar pelo seu mandado (Fp 2.13) e nos sustentará nesse estado
até a nossa ressurreição (Jo 6.37-39). É um perfeito e transformador plano de redenção, que está
firmado em uma aliança inabalável, à qual nada resta acrescentar. É uma honra e um privilégio estarmos
entre os agraciados com essa dádiva. O salmista nos exorta a nos unirmos na única reação possível diante
de tamanha bênção: render graças ao Senhor (v.1); temê-lo (v.5), praticando a sabedoria originada por
esta ação, e louvá-lo para sempre (v.10).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - D
ia 20: Diác. Rafael de Toledo Cintra; Dia 21
Dia
21: Edith
Pereira dos Santos; Dia 24
24: Roseli da Silva Rodrigues, Maria Helena Meira Netto Santini, Miguel
Rodrigues Coelho, César França da Silva.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho o casais que comemoram
mais um ano de de vida conjugal:
Hoje
Hoje: José Chagas Reli e Odeth Caetano Reli
23 anos
Dia 20
20: João Luiz Pires de Souza e Ana Cristina Azevedo dos Santos Souza
29 anos
Dia 21: Diác. Eliel Campos de Oliveira e Raquel Martins Campos de Oliveira
30 anos
Dia 22
22: Presb. Paulo Ricardo de Barros Mendes e Rose Mary Ferreira Mendes
42 anos
Dia 22
22: Douglas Souza Palomares e Kayrozan Edith Sâmela Silva Palomares
14 anos
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA – Oremos pela saúde dos seguintes irmãos: Allan Augusto Antonio,
Francisca Laura Franciscatti, Sylvia de Oliveira Bentes, Leonor Evangelista de Souza, Alvaro
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.
02. CONGREGAÇÃO CAUCAIA – Oremos por nossa congregação de Caucaia no
sentido de se encontrar uma nova localidade. Atualmente, a congregação se reúne nas
dependências do Acampamento Hebrom. Roguemos ao Senhor que nos mostre umlugar
mais apropriado para o bom funcionamento.
03. MINISTÉRIOS – Oremos pelo ministério infantil realizado em nossa igreja sob a
coordenadoria da nossa irmã Andréa Mondejas Lisboa, tendo como conselheiro o Presb.
Samuel Macarenco Beloti.
04. SOCIEDADE – Oremos pela s ituação de segurança catastrófica que envolve a
paralisação dos policiais do estado do Espírito Santo, gerando uma onda de anormalidade
e caos. Clamemos a Deus por segurança e paz.
05. MISSÕES - Oremos pelo trabalho missionário em Guiné Bissau, pelos missionários
Gerson e Marília e pelo restabelecimento de saúde do jovem Mamadou (cirurgia).

MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Convida a Igreja, para distribuição de folhetos que ocorrerão
EV
ANGELIZAÇÃO
no próximo mês de março. Nossa orquestra estará participando. Ore e Participe!
CONGREGAÇÃO DE CA
UCAIA DO AL
TO/HEBR
OM - O Senhor tem nos enriquecido com
CAUCAIA
ALT
O/HEBROM
muitas bençãos. Alegria e disposição para servir ao Senhor tem marcado nossos irmãos. No mês de janeiro,
houve crescimento de novas pessoas. Contamos com as orações da igreja e também convidamos para nos
visitarem.
ALMOÇO DOMINICAL - Teremos hoje o tradicional almoço comunitário em nosso salão social.
Todos os irmãos estão convidados para participar desse precioso tempo de confraternização.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos as seguintes mensagens:
CULT
INFANTIL
a) Culto Matutino: mensagem sobre "Elias e os profetas de Baal" . O versículo chave é "Mateus 6.33"
b) C
ulto N
oturno
Culto
Noturno
oturno: mensagem sobre "A ovelha perdida". O versículo chave é "Lucas 19.10". Pais
tragam seus e filhos!
CEIA NA CONGREGAÇÃO DE CA
UCAIA - Nesse domingo o Rev. Célio Gomes de Azevedo está
CAUCAIA
participando dos trabalhos na Congregação de Caucaia ministrando a Ceia do Senhor!
DEMONSTRA
TIV
O FINANCEIR
O - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja
DEMONSTRATIV
TIVO
FINANCEIRO
referente ao mês de Janeiro através do gráfico em percentuais que está na página 5. Outras informações
com o tesoureiro Presb. Esdras.
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ESCOLHA SUA CLASSE

CLASSES
Catecúmenos Pré-adolescentes Adolescentes

Mocidade

Adultos I

Adultos II

Rev. Ademir Raquel Aranha Daniela Coelho Cíntia Saraceni Eduardo Abrunhosa Ernesto Herrera
Rev. Célio
Cornélio
Martins

Rodrigo Pretti

Sem Felipe Cleverson Almeida Germano Correia

Felipe Aiello

Samira Pires

Saulo Brust

Rev Piacente

Luiz Dellore

Marcel Mendes

Ronaldo Pires
NO HORÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – Solicitamos aos irmãos que durante o horário da
Escola Dominical (9h30 – 10h30) evitem usar o templo para trabalhos paralelos. Valorize o aprendizado
da Palavra de Deus!

DOCE NOME
Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor
só de pronunciar o Teu nome
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer,
pois de paz Tu inundas meu ser
JESUS! Que doce Nome!
que transforma em alegria o meu triste coração
JESUS! Só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação!
EU ME RENDO
A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti
Por Ti vou caminhar ,Tu és a direção, o sol a me guiar
Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará
Sempre há de existir
Novo amanhã preparado pra mim
Preparado pra mim
Eu me rendo aos Teus pés
És tudo que eu preciso pra viver
Eu me lanço aos Teus braços
Onde encontro meu refúgio
Jesus, eis-me aqui
Jesus, eis-me aqui
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ESCALAS DE DIÁCONOS : Hoje - Felipe, Daniel, Luiz Carlos, Mauro, Rafael; Próximo domingo
- dia 26/02 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS : H
oje - C
ultos M
atutino e N
oturno - Messias; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS
Hoje
Cultos
Matutino
Noturno
- dia 26/02 - Cultos Matutino e Noturno - Lilian.
REUNIÕES DE PEQUENOS GRUPOS – 1- O Grupo D- Higienópolis, coordenador João
Francisco Simões realizará sua reunião mensal, terça-feira, dia 21/02, às 20hs
20hs, na residência do casal
Luciene Aranha Abrunhosa e Eduardo Castedo Abrunhosa.
2- O Grupo B- Santa Cecília , coordenadoras Isako Ouchi
e Olivia Carvalho Alves dos Santos realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 24/02, às 19h30 na
Capela.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - 1) Dia de Oração da SAF - no próximo dia 21/02
21/02,
terça-feira, às 14h, todas as sócias estão convidadas a participarem da reunião de oração que será dirigida
pelo departamento Ester na Capela.
2) 117º Aniversário da SAF UNIDA - A SAF de nossa igreja convida aos irmaos para participarem do
culto em comemoração aos 117 anos de existencia, às 14h, do dia 04 de março no salão social da
igreja.
NO
VA P
AR
CERIA MISSIONÁRIA – O Conselho de nossa igreja aprovou mais uma parceria
NOV
PAR
ARCERIA
missionária, ou seja, uma oferta mensal missionário para o Rev Luiz Otávio Nogueira Gomes (missionário
no Panamá). O Rev Luiz Otávio é casado com Janete Mortoni da Silva Gomes e pai de João Otávio
Mortoni Nogueira Gomes e Tiago Mortoni Nogueira Gomes. Portanto, ore e contribua com a obra
missionária!
Rev. Gerson Troquez
Rev. Gesse Almeida Rios
Miss. Lázaro A. P. Jacarandá
Rev. Ronaldo F. André
Rev. Luis Otávio

Senegal
Cape Town - África do Sul
Albânia
Romênia
Panamá

PREGADOR VISIT
ANTE – Por impossibilidades pessoais, o Rev Ronaldo Ferreira André não estará
VISITANTE
nesse domingo dia 19, por ocasião do culto das 19h, como foi anunciado. Portanto, fica agendada e
confirmada a sua presença para o dia 12 de Março p.f., por ocasião do culto das 11h. O rev Ronaldo é
missionário pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e está a três anos no campo missionário
da Romênia.
CORO MASCULINO NO FACEBOOK – Agora você pode curtir a página do coro masculino da
IPUSP no facebook - facebook.com/coromasculinoipusp/. A direção do coro masculino convida aqueles
irmãos que desejam participar nesse ministério, a procurar o regente Wagner Mesquita, a fim de ingressarem
nessa obra tão importante da igreja. As inscrições estão abertas para ‘Tenores 1 e 2’, ‘Barítonos’ e ‘Baixos’.
Os ensaios acontecem todas às quintas-feiras 20h, nas dependências da igreja. Pense e participe! Maiores
informações pelo whatsApp (11) 98932.3147.
EX
ONERAÇÃO A P
EDIDO – O irmão Diác. Sócrates Spyros Patseas solicitou a sua exoneração da
EXONERAÇÃO
PEDIDO
Junta Diaconal por motivos pessoais em caráter irrevogável. Tal solicitação foi atendida nos termos do
artigo 56, letra “e” da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus continue abençoando ao
nosso querido irmão Sócrates.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO
Prelúdio

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Adoração
* Salmo 145. 1-7
Hino 19 - “Rei Sublime”
* Oração
Hino - Coro Geral

Adoração
* Salmo 84
Cântico - “Bem A
Avventurado”
* Oração
Hino – Coro Geral

Contrição
* I Pedro 1. 13-21 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
Hino 300 - “Igreja Militante”
* Oração

Contrição
* Isaías 57.15
* Oração Silenciosa
orada em M
im”
Cântico - “Faz M
Morada
Mim
* Oração

Ação de Graças
Salmo 67
* Oração
Hino - Coro Geral

Ação de Graças
* Salmo 34. 1-8
Cântico - “Graças Dou"
* Oração
* Oração com as crianças

* Oração com as crianças
Edificação
Cântico - “Doce Nome" (pag.6)
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Ademir Aguiar
Consagração
Oração
Cântico - “Eu me Rendo" (pag.6)
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio
P
oslúdio

Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. José Carlos Piacente Jr.
Santa Ceia
Hino 344 - "A Ceia do Senhor"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 311 - "A
"Avv ante, ó C
Crrentes"
* Bênção Apostólica
* Benção Antiga
Poslúdio
Saudação aos visitantes
visos
Avisos
A

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
- Liturgias - C
ulto M
atutino
ulto N
oturno: Paulo Sérgio dos
Culto
Matutino
atutino: Cleverson Pereira de Almeida - C
Culto
Noturno:
Santos
- N
anta Ceia no C
ulto N
oturno - Paulo Sérgio dos Santos, Esdras Teixeira
Naa distribuição da SSanta
Culto
Noturno
Coelho, Silas Ferreira de Souza, Rubens Mendes Vargas e Wilson Roberto Munhoz Lisboa.
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