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CARNAVAL - A FESTA QUE TERMINA EM CINZAS

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.Rev. Ronaldo F. André
(Romênia)
5. Rev.Luiz Otávio N.Gomes
(Panamá)

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

O carnaval brasileiro é a maior festa popular do mundo. Atrai turistas de
todos os continentes e chama a atenção da imprensa internacional. Escolas de
samba, com seus enredos e carros alegóricos passam garbosamente pelas passarelas,
vendendo alegria e trombeteando uma felicidade contagiante. São quatro dias
de intenso fervor carnal.
O carnaval termina na quarta de cinzas. É apenas um ritual vazio, sem
qualquer conteúdo moral e espiritual. Aliás, as cinzas são apropriadas para o
desfecho do carnaval. Pois essa festa mundana termina, quase sempre, timbrada
pela dor e marcada pela culpa. As alegrias do carnaval são postiças e não
verdadeiras. A alegria patrocinada pelo carnaval dura apenas enquanto as pessoas
estão dopadas pelo prazer carnal. Quando as luzes dessa festa se apagam, deixa
seu celebrante na mais densa escuridão. Quando as músicas cessam, fica apenas
o gemido da angústia. Quando os enfeixes viram lixo, de lixo se cobre a alma,
porque a alegria do mundo é um arremedo de alegria.
Assim é o pecado! O pecado é um embuste, uma farsa, um ledo engano.
Parece belo aos olhos e desejável ao coração. Porém, sua aparência é falsa e seu
sabor amargo. O pecado é maligníssimo. É pior do que o sofrimento e mais
horrendo do que a própria morte. Os males todos desta vida não poderiam nos
afastar de Deus, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado
é pior do que o inferno, porque o inferno só existe por causa dele. O pecado é
enganador. Promete mundos e fundos, mas não tem nada para oferecer, a não
ser a culpa, a dor, a vergonha e a morte.
A verdadeira alegria não está no carnaval. A verdadeira alegria só Deus
pode dar. A alegria de Deus é mais do que uma emoção. É mais do que um
sentimento. A alegria de Deus é uma pessoa. É Jesus! Todo aquele que conhece
a Jesus e tem nele o seu Salvador e Senhor, recebe essa alegria indizível e cheia de
alegria. Essa alegria não dura apenas nos luzidios dias de festa. Está presente em
todos os lugares, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Mesmo aqueles
que sofrem os mais violentos ataques de fúria deste mundo, desfrutam dessa
alegria. Mesmo aqueles que estão encerrados atrás de barras de ferro e presos por
grossas correntes, cantam nas prisões. Oh, essa alegria o mundo não conhece
nem poder dar. Essa alegria não brota da terra, emana do céu. Essa alegria não
vem dos homens, procede de Deus. Essa alegria não é uma oferta dos prazeres
desta vida, mas um dom do Espírito Santo. Essa alegria não é celebrada nas
passarelas do carnaval, mas no coração de todos os remidos do Senhor!

Rev
ernandes D
ias Lopes
ev.. H
Hernandes
Dias
(Extraído e Adaptado)
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Cintia Saraceni
Dia 27 – O SSenhor
enhor Transforma M
endigos em SSenhor
enhor
es – SSalmo
almo 113
Mendigos
enhores
Deus chama àqueles a quem Ele deu a oportunidade do estudo e do crescimento para serem líderes. Ele
os usa, os capacita para a Sua obra e porque receberam mais, serão cobrados na mesma proporção. Mas
Deus não quer que essas pessoas liderem e governem sozinhas. Ele também chama “os mendigos” , aqueles
que tiveram menos oportunidades, menor reconhecimento da sociedade, para participarem do Seu
trabalho, porque neles o poder e a soberania de Deus são demonstrados. Pelo Seu poder e pela ação do Seu
Santo Espírito “mendigos” se transformam em príncipes, cheios de sabedoria e conhecimento, tornandose meios pelo qual a Palavra é propagada. Lembremos dos apóstolos. Quem deles tinha poder ou grande
influência? Que sejamos príncipes nas mãos do Senhor!
Dia 28 – As P
Pior
iores
(v.3-4)
ior
es Tentações – SSalmo
almo 116.1-9 (v
.3-4)
Quando vem a tentação, é possível que toda aquela fé, outrora inabalável, se desfaleça. É possível que
pensamentos pessimistas quanto à ausência de resposta do Senhor nos abalem a ponto de perdermos a
esperança. Chegamos a questionar o Senhor sobre o porquê do Seu silêncio e ficamos temerosos, fracos,
sentimo-nos desprotegidos e, muitas vezes, derrotados. Lembremos que as tentações e provações, assim
como as grandes crises, são oportunidades para que sejamos fortalecidos e vivificados no Senhor. São
oportunidades em que podemos provar a nossa fidelidade, confiança, dependência e assim, nos
aproximarmos do Senhor. Nos momentos de tentação invocamos, com grande fervor, a presença e a
proteção do Senhor! Quando vierem as piores tentações, lembre-se da grande oportunidade que o Senhor
está lhe dando!
Dia 1/M
arço – G
ratidão – SSalmo
almo 116.10-19 (v
.12-13)
1/Março
Gratidão
(v.12-13)
“Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? (v.12). Você tem reconhecido tudo o
que Deus tem feito por você? Se não, vale a pena refletir e recordar as bênçãos que diariamente o Senhor
derrama sobre você. Se sim, o que você tem feito em troca? Como demonstrarmos nossa gratidão a Deus?
1. Sendo obediente à Sua Palavra (Jo 14.15); 2. Buscando a ajuda do Senhor, na certeza de que Ele tudo
pode. Caminhar “com as próprias pernas” é sinal de ingratidão, pois desvalorizamos o poder de Deus; 3.
Cultivando a comunhão com Ele; 4. Firmando um verdadeiro relacionamento com Ele. A aliança com
Deus implica em compromisso e fidelidade. Um coração grato atrai o favor de Deus. “Quem me oferece
sua gratidão como sacrifício honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos”
(Salmos 50:23).
Dia 2 – N
o Caminho com D
eus – SSalmo
almo 119.33-40 (v
.35)
No
Deus
(v.35)
O caminho do homem é totalmente diferente do caminho de Deus: “Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos...” (Is 55.8). A realidade é que somos rebeldes (Rm 1.20-32); incapazes (Pv
14.12) e precisamos ser transformados (Ec 12.13-14). Para que andemos no caminho com Deus, é
necessário passar por um processo de “despojar-se” e “revestir-se”. Despojar-se do velho homem, o que
implica em arrependimento(Ap 2.5), confissão (1Jo 1.9) e abandono do pecado (Cl 3.2) . Revestir-se das
obras da justiça (2Tm 2.22), no poder do Espírito Santo (Gl 5.16); glorificar a Deus (1Pe.11); mostrar
que O ama (2 Jo 1.6); agradá-Lo (2Co 5.9). O caminho com Deus nos leva a sermos mansos e gentis em
nossos relacionamentos; à honestidade e ao anseio de crescer em santidade; nos faz misericordiosos e
pacificadores.
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Dia 3 – Se o Senhor Não Edificar a Casa – Salmo 127
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam” (v.1). Se o Senhor não edificar
nossa casa, nossa vida, se nossos passos não estiverem na direção de Deus, nossos esforços serão em vão.
A casa aqui simboliza não somente o espaço onde moramos, mas a família, os relacionamentos e
principalmente o nosso coração. Se não estivermos firmados e dependentes do Senhor em toda e
qualquer situação, certamente falharemos e o “ladrão” roubará o que temos de mais precioso: a vida e a
salvação. Se o Senhor não edificar a casa, todo nosso esforço, nossa luta diária, conquistas de nada valerão
quando nos encontrarmos com Ele. Quando Deus não edifica a casa, corremos o risco de nos firmarmos
em riquezas, poder, homens, glória e nos esquecermos que a Deus pertence todas as coisas, todas as
vitórias e conquistas.
Dia 4 – Coração que Ama a H
umildade – SSalmo
almo 138 (v
.6)
Humildade
(v.6)
“ O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes”(v.6)... “Porque qualquer que a si mesmo se
exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado” (Lc 14:11). Deus resiste aos
soberbos. Diante Dele, os soberbos serão humilhados (Is 13:11, 23:9); Ele lhes dá segundo às suas obras
(Sl 94.2). A soberba provoca contendas (Pv 13.10). De forma oposta, Deus exalta os humildes (Tg
4.6). Diante Dele a humildade é considerada riqueza, honra e vida (Pv 22:4). Deus ouve os humildes
(Sl 10.17) e os guia (Sl 25.9). Como salvos por Cristo, devemos imitá-lo e revestir-nos de humildade.
Ele nos ensinou que fama, vanglória ou exaltação não são atitudes aprovadas por Deus. Peçamos a Deus
que nos livre da soberba e nos torne cada vez mais humildes e conscientes de que somente Deus merece
toda honra e toda glória.
Dia 5 – Lamento em O
ração – SSalmo
almo 142 (v
.1-2)
Oração
(v.1-2)
São muitas as razões pelas quais nos aproximamos de Deus em oração: para adorá-Lo, confessar nossos
pecados e pedir perdão, para agradecê-Lo por Suas bênçãos, para pedir por coisas para nós mesmos e/ou
para orar pelas necessidades de outros. A oração nos dá tranquilidade à alma, perseverança na resolução
de problemas, capacidade de enxergarmos as situações de formas que sequer cogitaríamos. Com a
oração, podemos sentir a presença de Deus, Seu cuidado e identificar a Sua vontade. Com a oração,
nosso coração se aquieta, nossas atitudes são transformadas. A Palavra de Deus nos exorta a “orar sem
cessar”. Seja uma oração de ação de graças, seja de desespero, tristeza, depressão, lamento, Deus promete
ouvir a nossa súplica e atendê-la. Ele está esperando a sua oração. Exponha suas aflições e converse com
Ele!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Eliana Rey dos Santos, Larissa Marino Beloti, Zélia
Bernardo de Souza Francini; Dia 28: Ana Maria Gerber, Emerson Galdino Garcia, Maria Ignez de
02: Darcy Capote Pigatto; Dia 03
03:
Bem; Dia 01/03
01/03: Paula Nehemy Siani, Saulo Portela Parreira; Dia 02
Diác. Izaias Ferreira da Silva, Renata Panaia Bentes; Dia 04: Heitor Valêncio Guedes, Luana Oliveira
de Santana , Marcia Quadros Gouvêa.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENT
O - Cumprimentamos com carinho o casal Nilton Pereira de
CASAMENTO
Souza e Arcil Ferreira de Souza que comemora no dia 28/02, 57 anos de vida conjugal.
ESCAL
AS DE DIÁCONOS : Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo;
ESCALAS
Próximo domingo - dia 05/03 - Rodrigo, Edson, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS : H
oje - C
ultos M
atutino e N
oturno - Lilian; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS
Hoje
Cultos
Matutino
Noturno
- dia 05/03 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01.IGREJA UNIDA – Oremos pela saúde dos seguintes irmãos: Adilon Arantes de Faria,
Roberto Tambelini, Allan Augusto Antonio, Sylvia de Oliveira Bentes, Leonor Evangelista
de Souza, 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 e Elza Ramalho de Paiva.
02. CONGREGAÇÃO CAUCAIA – Oremos por nossa congregação de Caucaia do Alto
no sentido de se encontrar uma nova localidade e também por irmãos que se encontram
desempregados, a saber: Diac. Gilmar Prates dos Santos e a irmã Gislaine Pereira.
03. MINISTÉRIOS – Oremos pelos seguintes ministérios de nossa igreja, através de seus
respectivos presidentes: SAF – Rita de Cássia Silveira Pires, UPH – Diác. Edson Ramos
A DIA
CONAL – Diác. Ricardo Lunghin Carleti Regiani, UNIJO
VEM
dos Santos, JUNT
JUNTA
DIACONAL
UNIJOVEM
O JO
VEM – Angélica Bolleti Vargas,
– Augusto Camilo Marques de Rezende, COR
CORO
JOVEM
CORO MASCULINO – Presb. Cornélio Nogueira Martins.
04. SOCIEDADE – Oremos pela nomeação do novo ministro da justiça. Estamos
vivendo tempos difíceis. A igreja não pode deixar de orar pela sociedade, “em favor dos reis
e de todos os que se acham investidos de autoridade” (I Tm 2.2)
05. MISSÕES – Oremos pela recuperação da saúde do jovem senegalês Mamadou
Mamadou, jovem
esse que tem sido ajudado e evangelizado pelos missionários Gerson e Marília Troquez,
missionários no Senegal – África Ocidental.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 04/03, às 7h, a ênfase da reunião de oração será
a intercessão pela Mulher Presbiteriana.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO – No mês de março haverá distribuições de folhetos.
EV
ANGELIZAÇÃO
Contamos com as orações da igreja. Ore e participe em pregar em tempo e fora de tempo (II Tim. 4.2).
TRA
TAMENT
O DO JO
VEM MAMADOU – Agradecemos aos irmãos que participaram em oração
TRAT
AMENTO
JOVEM
e financeiramente ao saberem da necessidade de cirurgia de um jovem senegalês chamado Mamadou
Mamadou.
Os missionários Gerson e Marília Troquez, que estão no Senegal, também externam gratidão a IPUSP.
APOIO AOS MISSIONÁRIOS – Aqueles que desejam apoiar nossos parceiros missionários com
ofertas, poderão fazer depósitos em conta corrente de nossa igreja, identificando a doação acrescentado
17 centavos finais (ex: R$ 100,17). Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo - CNPJ: 63.014.674/000165. Banco Itaú: Agência 0173, Conta Corrente 66170-3 ou Banco Bradesco: Agência 0096, Conta
Corrente 69230-1.
Rev. Gerson Troquez
Senegal
Rev. Gessé Almeida Rios
Cape Town - África do Sul
Miss. Lázaro A. P. Jacarandá
Albânia
Rev. Ronaldo F. André
Romênia
Rev. Luiz Otávio N. Gomes
Panamá
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NO HORÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – Solicitamos aos irmãos que durante o horário da
Escola Dominical (9h30 – 10h30) evitem usar o templo para trabalhos paralelos.

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
AULA EM CONJUNTO – Hoje, a classe da Escola Dominical será realizada na Capela, às 9h30, em
conjunto com as demais classes. Venha e participe!
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos as seguintes mensagens:
CULT
INFANTIL
a) Culto Matutino: mensagem sobre "Elias e a Vinha de Nabote" . O versículo chave é "Hebreus 13.5"
b) C
ulto N
oturno
Culto
Noturno
oturno: mensagem sobre "A Parábola da Candeia". O versículo chave é "Lucas 8.12". Pais
tragam seus e filhos!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA – A SAF de nossa igreja convida todos os irmãos que
venham participar do 117º aniversário de organização. O culto em gratidão a Deus, por essa sociedade
que tanto fez e faz pela igreja local, será realizado no dia 04 de março
março, às 14h
14h, no salão social da igreja.
A data oficial do aniversário é dia 23 de março, mas por impossibilidades de algumas sócias e programações
próximas dessa data, resolveu-se marcar o culto para o dia 04 de março.
MINI HISTÓRICO DA SAF – Em 23 de março de 1900
1900, um grupo de mulheres sob a presidência
de D. Ubaldina Ferreira da Cunha, formaram uma sociedade de senhoras, cujo objetivo era glorificar ao
Senhor e auxiliar a igreja local. Prova disso, foi que essas senhoras ajudaram no levantamento de ofertas
para a construção do Templo que temos hoje. De lá para cá, os serviços prestados ao Reino de Deus só
foram aumentando. Desde já, a nossa gratidão por essa sociedade tão atuante! Louvamos a Deus por todas
as mulheres que fizeram e fazem parte da SAF Unida. De maneira muito especial, pelo 117 anos de
existência!
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
PREGADOR VISIT
ANTE – No dia 12 de março p.f., por ocasião do culto das 11h, estará conosco
VISITANTE
o missionário Rev. Ronaldo André, missionário na Romênia, compartilhando um pouco do ministério
missionário romeno. O Rev. Ronaldo é missionário pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais
(APMT) e está a três anos na Romênia.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO
Prelúdio

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Adoração
* Salmo 108. 1-6
eus G
randioso”
Hino 26 - “Ao D
Deus
Grandioso
* Oração

Adoração
* Salmo 19
riação e SSeu
eu C
riador”
Hino 10 - “ A C
Criação
Criador
* Oração

Contrição
* Salmo 86. 1-7
* Oração Silenciosa
ração”
Hino 129 - “V igilância e O
Oração
* Oração

Contrição
* Salmo 142
* Oração Silenciosa
Hino 120 - "Dependência"
* Oração

Ação de Graças
Salmo 117
* Oração
Hino 114 - "Brilho Celeste"

Ação de Graças
* Isaías 12
* Oração
Hino 14 - "Louvor"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

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

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Ademir Aguiar

Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

P
oslúdio
Poslúdio

Poslúdio
Saudação aos visitantes
visos
Avisos
A

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo

PAR
TICIP
AÇÃO DO PRESBÍTER
O NA LITUR
GIA: C
ulto M
atutino
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTERO
LITURGIA:
Culto
Matutino
atutino: Paulo Sérgio dos
Santos.
REUNIÃO DO CONSELHO - No próximo dia 07/03, terça-feira, às 19h30
19h30, haverá reunião
Conselho, no local de costume. Todos os seus membros estão regularmente convocados.
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