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117 ANOS DE SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA UNIDA

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.Rev. Lázaro A. P. Jacarandá
(Albânia)
4.Rev. Ronaldo F. André
(Romênia)
5. 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

Em 23 de março de 1900, um grupo de mulheres sob a presidência de
D. Ubaldina Ferreira da Cunha
Cunha, formaram uma sociedade de senhoras, cujo
objetivo era glorificar a Deus e auxiliar a igreja do Senhor. Não sabemos quantas
eram naquela época, mas eram atuantes e participativas.
Logo do início, Elas ajudaram no levantamento das finanças para que o
Templo que temos hoje pudesse ser construído. Para tanto, trabalharam com
muita perseverança e generosidade. De lá para cá, os serviços prestados ao Reino
de Deus só foram aumentando, como podemos destacar:
Oração: Desde sua organização, as sócias se reuniam para orar, suplicar e
interceder. Foi assim que surgiram tais ministérios: Reunião mensal
mensal, sob a
ente de O
ração por
responsabilidade de um Departamento para orar. Corr
Corrente
Oração
telefone
telefone, atualmente ligada ao Ministério de Oração. Mães Intercessoras
Intercessoras, onde
cada sócia ora e intercede pelos filhos.
Ação social: Outra característica da SAF é ajudar o próximo. Na sua
história, a SAF sempre revelou sensibilidade social: auxílio financeiro ao Exército
da Salvação e à Associação Evangélica Beneficente (AEB); campanhas e visitas ao
CECOM (Casa de Repouso) e campanhas em prol da Missão Caiuá. Bazar da
Pechincha, onde são vendidas roupas a preço simbólico; Mini – UD
UD, onde são
vendidos utensílios domésticos a preço igualmente modesto. Todo rendimento
levantado é aplicado na causa social. Artesanato
Artesanato, onde são desenvolvidas aulas
de tricô, crochê, corte e costura, pintura em tecido, bordado etc. Tal atividade
enoel N
icodemus E
ller
nasceu do incentivo do Rev
ev.. D
Denoel
Nicodemus
Eller
ller, então pastor da igreja,
e da iniciativa da Presidente D. Maria José Ramos Garcia, em 1982.
Evangelização: Todas as atividades acima mencionadas estão ligadas ao
caráter evangelístico. Além de cultos, distribuição de folhetos e Bíblias, visitas,
registramos o Chá Missionário – onde é convidado um missionário para palestrar
sobre missões e onde se faz um levantamento financeiro em prol da missão.
Atualmente, a diretoria da SAF é composta da seguinte maneira:
Presidente – Rita de Cássia Silveira Pires; Vice-Presidente – Beatriz Helena Deltoso
Toloi; 1ª Secretária – Olívia Carvalho Alves dos Santos; 2ª Secretária – Noemi
Barbosa Custódio e Tesoureira – Eunice Lima Guimarães.
Louvamos a Deus por todas as mulheres que fizeram e fazem parte da
SAF Unida. De maneira muito especial, pelo 117 anos de existência!

Rev
omes de A
edo
ev.. Célio G
Gomes
Azzev
evedo
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 27 – Aprender com o Profeta – Jeremias 1.1-10
Para entender o profeta Jeremias basta olhar para os eventos entre os reis cujo tempo profetizou. Sua
pregação acompanhou a situação do povo na época. 1º) Israel estava cheio de vícios e idolatria. O povo
estrangulava os profetas e queria que seus vícios e idolatria ficassem impunes. 2º) Ele também prediz a
iminente punição, a destruição de Jerusalém e de Judá, o cativeiro babilônico. Ao mesmo tempo ele
consola e promete, para tempo determinado, passada a punição, a libertação e o retorno à terra e a
Jerusalém. Assim consolou-se também a si mesmo e sustentou-se por meio delas. Foi um profeta aflito e
viveu em tempos miseráveis e maus. Além disso, desempenhou um ministério de pregação extremamente
difícil. 3º) Profetiza nos capítulos 23 e 31 com muita clareza sobre Jesus, Seu Reino, sobre o Novo
Testamento e o fim do Velho Testamento. Essas três partes não se sucedem nesta ordem, nem são separadas
como de fato sucederam. Aprendemos com Jeremias que quanto mais próxima a punição, piores ficam as
pessoas; quanto mais pregamos, mais desprezam a pregação (Lutero).
Dia 28 – O Ver
dadeir
oC
ulto – JJer
er
emias 7.1-11 (v
.4)
erdadeir
dadeiro
Culto
eremias
(v.4)
Os judeus insistiam com veemência no seu culto, nada tendo do que gloriar-se senão de seu santo templo,
dos sacrifícios e incensos. “Aqui em Jerusalém é que está o templo do Senhor (v.4), esta é a verdadeira porta
que dá acesso ao Senhor, onde se deve sacrificar, oferecer incenso e adquirir piedade” eles diziam. Pois
como não diz simplesmente “porta”, mas “porta do Senhor”, referindo-se de certo a porta do templo,
morada especial do Senhor e onde se realizava o culto em sua forma mais sublime e com maior frequência.
No entanto, este não é o verdadeiro templo. O verdadeiro templo, a verdadeira porta, o verdadeiro culto
se chama sacrifício de ações de graça (Salmos 118:21 e 51:17). Pela porta do templo também entravam
hipócritas e pecadores. Pela porta do Senhor entram somente justos e santos, para servirem a Deus.
Ninguém pode pertencer à Igreja de Cristo se não for verdadeiramente crente, isto é, justo e santo. Todos
devem saber que ao se gloriar de ser cristão, deve também gloriar-se de ser santo e justo. Pois a Escritura
chama os cristãos de santos e justos (Lutero).
Dia 29 – P
rática do Amor – JJer
er
emias 18.18-23 (v
.20)
Prática
eremias
(v.20)
O amor deve partir de um coração que tenha uma consciência tranquila e confiante perante Deus e as
pessoas, como Paulo declara ter vivido, sem ofender e nem dar mal exemplo a ninguém. Todos que o viram
e ouviram só podem atestar que ele serviu, ajudou, aconselhou e fez o bem a todos. Dessa consciência se
gaba Moisés frente a seus amotinados (Números 16:15) e Samuel: Sempre marchei à sua frente. Fale
contra mim diante do Senhor se tomei o boi ou jumento de alguém, se coagi ou pratiquei injustiça, se
oprimi, se aceitei suborno (1Samuel 12:2-3). Assim também Jeremias: Senhor considera que sempre orei
por eles e falei bem a seu respeito perante Ti, desviando deles a Tua ira (v.20). Eis a glória, o orgulho que
devemos ter! Viver praticando e mostrando amor, não dando chance a alguém de nos acusar de coisa
alguma, mas tenham que dar bom testemunho, elogiando-nos perante Deus e os homens. Isto é o que se
chama boa consciência. O que também vale para aquela pureza de coração na vida exterior ou nas obras
do amor diante de Deus e dos homens (Lutero).
Dia 30 – D
eus Está P
er
emias 23.23-32 (v
.24)
eremias
(v.24)
Deus
Prresente – JJer
Tu condenas como inútil que se debata perante a multidão se Deus está num antro. Há pregadores sérios
que ensinam com palavras modestas e sensatas tais coisas diante da multidão com grande proveito. Davi
se gloria de que Deus está com ele na morte e o assiste no inferno (Salmo 139:8). Portanto, um coração
piedoso não receia ouvir que Deus está na morte ou no inferno, e ambas as coisas são mais repugnantes do
que um antro. Através do profeta Jeremias o Senhor está declarando que ninguém pode esconder-se Dele
testifica que está em toda parte e a tudo preenche (v.24), não só diz que Ele está em todos os lugares, mas
ensina e nos faz saber que Ele lá está. Se um tirano me prendesse e jogasse num cárcere – o que aconteceu
a muitos santos, não me seria permitido invocar a Deus ali ou crer que Ele me assiste, até que eu entrasse
em algum templo enfeitado! Se lhe ofende os lugares em que Deus está, não permitirá que Ele resida nem
mesmo no céu, pois nem os mais altos céus O podem conter e são dignos Dele (escrito de Lutero para o
humanista Erasmo de Roterdã).
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Dia 31 – A
dmoestações de D
eus pelos P
er
emias 30.1-9 (v
.2)
Admoestações
Deus
Prrofetas – JJer
eremias
(v.2)
Os profetas nos são úteis, como diz Pedro em sua primeira carta (1:12), pois não deram a conhecer si
mesmos o que lhes foi revelado, mas nos servem com sua profecia, ensinando que se queremos estar no
Reino de Deus devemos saber que sofremos antes de chegar à gloria e orientar-nos. Com isso nos
asseguramos de duas coisas, de que a grande glória do Reino de Cristo é nossa, e virá no futuro, mas
também que antes disso virão cruz, vergonha, miséria, desprezo e todo tipo de sofrimento por causa de
Cristo, para que não desanimemos por impaciência ou descrença nem desesperemos diante da glória
futura! Desse modo, ler ou ouvir o profeta nada mais é do que ler e ouvir como Deus admoesta e consola.
Consola Seus filhos que estão em dificuldades por meio de milagres e sinais contra todo poder do diabo
e do mundo. Com pregações e exemplos os profetas nos mostram como as coisas não acabaram bem para
quem tenha desprezado as admoestações de Deus, mesmo que fossem os reis mais poderosos ou as
pessoas mais eruditas que já foram iluminadas pelo sol (Lutero).
Dia 1 de A
bril – Arr
ogância – JJer
er
emias 48.1-35 (v
.29)
Abril
Arrogância
eremias
(v.29)
Não há ser humano poderoso tão arrogante como o presunçoso que acha que tem razão e se julga mais
sábio que outros. Especialmente se tiver de admitir que não está com a razão, ele se torna tão insolente
e revela tanta falta de temor de Deus que ousa gabar-se de não poder errar. Atreve-se a invocar o juízo de
Deus e, se tiver autoridade e poder, ataca cegamente, persegue, mata, condena, blasfema, expulsa e
destrói a todos que lhe opõem e depois declara que o fez para serviço e honra de Deus. Quanta
arrogância! Quantas vezes a Bíblia se refere a essas pessoas e faz ameaças terríveis contra elas! Moabe foi
um povo desse tipo. A respeito dele, dizem Jeremias (v.29) e Isaías em 16.6. Daí deduzimos que, em sua
presunção, esse tipo de gente gostaria de fazer mais do que pode. Assim foram os judeus em relação a
Jesus e apóstolos. Gente dessa espécie foram os amigos de Jó, que falaram contra ele com sabedoria
excessiva e louvaram a Deus nos mais altos tons. Tais pessoas não ouvem, não aceitam argumentos; é
impossível admitir que não tenham razão ou que possam ceder (Lutero).
Dia 2 – P
Per
erdão
Pecador
Ezzequiel 18.19-24 (v
(v.21)
er
dão para o P
ecador – E
.21)
Agradamos a Deus com a nova vida. Com a Escritura aprendemos que não é exigida reparação qualquer
pelos pecados após a confissão. João Batista, enviado segundo o propósito de Deus, pregou
arrependimento, o qual também disse: Arrependei-vos (Mateus 3:2), e: Produzi, pois, frutos dignos de
arrependimento. E explicou: Quem tiver duas túnicas, dê a quem não tem: e quem tiver comida, faça o
mesmo. Vemos que arrependimento é seguir os mandamentos de Deus. Arrependimento é a conversão
e mudança para uma nova vida. Mais ainda: Eis que vieram publicanos e disseram: Mestre, que havemos
de fazer? E ele disse: Não fazei nada mais do que aquilo que vos foi estabelecido. De igual modo disse aos
soldados: A ninguém maltrateis, a ninguém calunieis, e contentai-vos com o vosso soldo (Lucas
3:8,11,12,14). Também em Ezequiel 18:21: Se o ímpio se converter de sua impiedade e fizer o que é
reto e justo, certamente viverá e não morrerá. Ele nada impõe senão a retidão e a justiça, que devem ser
feitas toda a vida. Bem-aventurados os que praticam a retidão e a justiça em todo tempo (Salmo 106.3)
(Lutero).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - D
ia 27: Adelço da Paixão Lima Santana, André Machado
Dia
de Souza Lins, Enir de Souza Lima Lang, Letícia Mendes Gouveia, Loidimiriam Machado Souza Lins;
Dia 28: Alex Faria Pereira, Eliane Aparecida Teixeira Gouvêa; Dia 29
29: Adriana Teodoro da Silva Prates,
Elaine Diniz Simões, Sidnéia de Oliveira Fratus; Dia 30
30: Beatriz de Bem Kerr Martins, Marcelo Alfredo
Platzeck de Oliveira; Dia 31
31: Andréia Maria Moura de Gouveia, Mariana Christofoletti Penteado; Dia
01/04: Diác. Gilson Rodrigues Bentes, Odene Neves Casella.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho o casal Diác. Leopoldo
Costa Lima Campos Montes e Alessandra do Vale Castro que comemora hoje , 02 anos de vida
conjugal.
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje teremos o nosso almoço comunitário logo após o Culto
Matutino. Venha participar conosco de momentos especiais da "família de Deus".
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pela saúde das seguintes pessoas: Jorge de Almeida (Pai do Presb.
Cleverson), Carmem Regina de Ávila Mendes, André Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha),
Antonio Leandro Silva, Pedro de Carvalho Jorge (filho de Ana Helena e Antonio), Jorge Alexandre D. Camargo (Amigo do Almir), Allan Augusto Antonio, Leonor Evangelista de Souza
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. MISSÕES –Oremos pela família do missionário Rev. Luiz Otávio Nogueira Gomes, casado
com Janete Mortoni da Silva Gomes e pai de João Otávio Mortoni Nogueira Gomes e Tiago
Mortoni Nogueira Gomes. A Família missionária se prepara para o grande desafio de implantar uma igreja presbiteriana no Panamá. Que Deus os abençoe!
03. MINISTÉRIO MUSICAL – Oremos pelo ministério musical de nossa igreja, principalmente pela Cantata de Páscoa, rogando a Deus que muitas pessoas sejam tocadas pela mensagem
musical.
04. SOCIEDADE – Oremos pela situação de nosso país que vem atravessando um momento
extremamente delicado de crise política, econômica e moral.
05. ELEIÇÕES – Oremos pela eleição de presbíteros que ocorrerá no dia 09 de Abril.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 01/04, às 7h
7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Coral Jovem e pela SIRIA - área: 185.680 km2. População: 12.116. 000 . Guerra:
desde 15/03/2011. Refugiados: 6 milhões. Deslocados: 5 milhões. Língua: Árabe. Religião: maioria
islâmica sunita. Minoria: Cristianismo.
ESCALAS DE DIÁCONOS : Hoje - Rodrigo, Edson, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo; Próximo
domingo - dia 02/04 - Felipe, Daniel, Mauro, Rafael.
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 02/04 - Cultos Matutino e Noturno - Lilian.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos as seguintes mensagens:
CULT
INFANTIL
a) Culto Matutino: mensagem sobre "Joás aceita o ensino de um professor piedoso" (II Reis 11. 1-12).
Noturno: mensagem sobre "A Grande Ceia" (Lucas
O versículo chave é " Provérbios 9.9" b) Culto Noturno
14. 1-24). O versículo chave é "Apocalipse 3.20". Pais tragam seus filhos!
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO - O Grupo C-Santa Cecília, coordenadora Isako Ouchi realizará
sua reunião mensal, sexta-feira, dia 31/03, às 19h30
19h30, na Capela.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO
EV
ANGELIZAÇÃO
AÇÃO- Informamos que está a disposição dos irmãos folhetos que
poderão ser retirados na tesouraria da Igreja. Próximas distribuições: sábado, dia 01/04, às 15h30 e
domingo, dia 02/04, às 17h
17h.Ore e participe!
ENDEREÇO DA MISSIONÁRIA OLGA RODRIGUES - A Miss. Olga informa seu novo endereço:
Av. Sebastião Eugenio, 45, Vila Benedito Gonçalves - CEP 76239-970 - Arenópolis - GO - fone (64)
3667.1632.
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SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - A Reunião de Oração será realizada na próxima
terça-feira, dia 28/03, às 14h na Capela, sob a direção do Departamento Lídia. Todas as sócias e
demais irmãos estão convidados para este momento de devoção. Após a reunião de oração haverá a
Reunião da Executiva, onde a Diretoria da SAF está convocada.
CAMP
ANHA SOCIAL DAS HA
VAIANAS – A SAF de nossa igreja está apoiando a campanha
CAMPANHA
HAV
promovida pela Sinodal de SAFs, que consiste na arrecadação de ‘sandálias havaianas’ (chinelo feminino
modelo básico), a serem doadas à Casa do Aconchego, que é um Centro de Convivência para
Enfermos e seus Cuidadores, sob a coordenadoria geral da Srª Eleny Vassão. Portanto, aqueles que
desejam colaborar com a campanha podem trazer em espécie ou em dinheiro e entregar à diretoria da
SAF, até o dia 30 de Abril.
SOLO DE SINOS – No dia 02 de Abril p.f.
p.f., por ocasião do culto das 11h, teremos a participação
do irmão Didison Reis, Presbítero da 1ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (MG), tocando sinos
na adoração ao nosso Deus.
JANT
AR DE CASAIS – No dia 08 de A
bril pp.f
.f
JANTAR
Abril
.f.. , teremos um delicioso jantar de casais aqui em
nossa igreja, às 19h30. Venha, participe e traga outros casais também. O valor do jantar por casal é de
R$ 50,00. Faça suas inscrições com Marina ou Elaine (ou ainda pela secretaria da igreja). A devocional
ilho, professor do Mestrado em Ciência da Religião na
ev.. Wilson do Amaral F
Filho
será feita pelo Rev
Universidade Presbiteriana Mackenzie e Pastor emérito da 2ª IP de Jundiaí. Desde já, nossa gratidão ao
Rev. Wilson!
ANTES – (a) Estará conosco no dia 2 de A
bril p.f., por ocasião do culto
PREGADORES VISIT
VISITANTES
Abril
das 11h o Rev. Rosther Guimarães Lopes, da IP Guará II;
(b) À noite, por ocasião do culto das 19h, estará pregando o
Rev. Marcos Nicolli Napoli Filho, missionário pela APMT com experiência no Timor Leste e Malásia.
Rev. Marcos foi pastor auxiliar da IP de Viçosa e atualmente se prepara pra ir a Albânia.

ABRIL

PR OG RAMAÇÃO MU SICAL

HO RÁRIO

Domingo dia 02

Coro M asculino
Participação Especial: Solo de Sinos

11h

Domingo dia 09

Cantata
AS SETE ÚLTIMA S PALA VRAS DE C RISTO
Oratório para Coro Misto
Participação Especial: Coro Geral e Grupo de
Câmera
Sexta-feira Feira da Paixão
Culto das Sete Palavras
Participação E sp ecial: Coro Geral, Coro Masculino,
Coro Jovem e Orquestra

11h

Culto da Ressurreição
Trechos do Musical – V IVO ESTÁ
Participação Especial: Coro Geral,
Coro Masculino e Coro Jovem

11h

Sexta-feira dia 14

Domingo dia 16

12h
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Presbíteros
Considerando que no dia 03 de junho p.f. vence o mandato dos Presbíteros Cornélio Nogueira Martins,
Silas Ferreira de Souza e Wilson Roberto Munhoz Lisboa o Conselho resolveu:
1.
1.Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 09 de abril de 2017 em nosso
Templo, às 09h para a eleição de presbíteros, em turno único.
2 .Oferecer à Igreja a oportunidade de indicar nomes para concorrer nessa eleição no período de 12 a 19
de março
março, através da FICHA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO A PRESBÍTERO.
3.
3.No dia 21 de março o Conselho examinará os nomes indicados e aqueles que forem considerados aptos
serão convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 28 de março.
4 .No dia 02 de abril os candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais informações
para o processo eleitoral (número de vagas, mesa apuradora, etc.)

(HE) O JARDIM DA ORAÇÃO
Letra: Eleanor Allen Schroll (1878-1966)
Música: James Henry Fillmore (1849-1936)

O Jardim onde Cristo me espera
É lugar de delícia e de paz.
A certeza de Sua presença
Dá-me vida feliz e eficaz.
(Coro)
Oh! Que lindo jardim,
O jardim de oração,
Onde Cristo me vem esperar;
Perto dele estarei
E contente serei
De minha alma a seus pés derramar.
No Jardim onde Cristo me espera,
Eu deponho meus males e dor;
E por bênção de Deus confortado,
Dou louvores ao meu Redentor.
No Jardim onde Cristo me espera,
Quer também te acolher, meu irmão.
Vem fruir a incessante bondade
Que promana do seu coração!
(Coro)
Oh! Que lindo jardim,
O jardim de oração,
Onde as flores são graça e poder;
Onde Cristo, o Senhor,
Abre as portas do amor,
Eu me sinto feliz em viver!
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P AST
ORAL SOBRE PRESBÍTER
OS E DIÁCONOS – P
ar
te III
ASTORAL
PRESBÍTEROS
Par
arte
Nesta terceira parte da pastoral sobre Presbíteros e Diáconos, queremos lembrar aos irmãos e irmãs
que a saúde de uma igreja começa com uma liderança saudável. Por isso a escolha e a eleição de presbíteros
e diáconos devem ser realizadas com muita responsabilidade diante de Deus. Tudo deve ser feito com
oração e de acordo com os critérios ordenados pela Palavra de Deus. Paulo diz: “Por esta causa, te deixei em
Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros,
conforme te prescrevi” Tt 1.5 . Tito foi deixado em Creta com o objetivo de colocar em ordem alguns
assuntos administrativos da igreja. O desafio maior era trazer a igreja de volta à pureza original do
Evangelho de Cristo. O que chamaríamos hoje de revitalização de uma igreja local. A revitalização de uma
igreja começa com a constituição de uma liderança espiritual e exemplar.
Não existe nenhum impedimento para que alguém aspire ser um presbítero ou um diácono na
Igreja. Paulo diz: “se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja” I Tm. 3:1. Almejar ou desejar ser
presbítero não é pecado. A ênfase de Paulo, porém, não é no título ou na posição, mas no serviço. A pessoa
deve desejar a excelente obra que precisa ser realizada, caso ele seja eleito para o ofício. Três critérios devem
ser usados para eleger alguém: vida familiar
familiar,, caráter e conduta e integridade doutrinária.
Vida F
amiliar – As exigências para alguém ser um presbítero começa com a sua vida no lar. Paulo
Familiar
epr
eensív
el, marido de uma só mulher
entes
prescreveu: “alguém que seja irr
irrepr
epreensív
eensível,
mulher,, que tenha filhos cr
crentes
que não são acusados de dissolução, nem são insubor
dinados” Tt. 1:6. Há três pontos que são
insubordinados
destacados: (1) Irrepreensível que significa “inatacável, homem de caráter impoluto”. Não significa perfeição,
mas exemplo de vida cristã. (2) Não polígamo, isto é, casado com uma só mulher – I Co 7.1-4. O
presbítero deve ser alguém preferencialmente casado e fiel à sua esposa. (3) Filhos crentes ou filhos
obedientes aos pais e que não podem ser acusados de dissolutos Lc. 15:13. É importante frisar que a
liderança de um presbítero começa em sua casa (ITm 3.4-5). Quem não governa bem a sua casa, como
poderá administrar bem a Casa de Deus?
Caráter e conduta – Após falar da vida familiar, Paulo prescreve as virtudes do caráter e da conduta de
que é indispensáv
el que o bispo seja irr
epr
eensív
el como despenseir
o de
um presbítero: “Por
orque
indispensável
irrepr
epreensív
eensível
despenseiro
Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe
ganância; antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si”
esbíter
o não dev
(vv 7-8). Ele chama o presbítero de um “mordomo de Deus” (I Co 4.1-2). O que o pr
presbíter
esbítero
devee
ser: (1) Não soberbo ou arrogante, uma pessoa incapaz de ouvir outra. (2) Não iracundo ou aquela pessoa
que nutre dentro de si a ira. Uma pessoa temperamental. (3) Não dado ao vinho. Não se exige aqui a
abstinência, mas proíbe a dependência. (4) Não briguento, não violento ou não disposto a bater no seu
oponente. (5) Não cobiçoso de torpe ganância. Pessoa ávida por lucros desonestos ou que se engaja em
negócios escusos. O que o presbítero deve ser
ser: (6) Hospitaleiro ou alguém que ama, recebe e acolhe os
estranhos. (7) Amigo do bem, altruísta, aquela pessoa que gosta de tudo que é bom. (8) Sóbrio ou
equilibrado, a pessoa que tem controle próprio. (9) Justo ou reto é aquele que age com justiça sempre
dando ao outro aquilo que lhe corresponde. (10) Piedoso ou temente e reverente a Deus e a sua Palavra.
(11) Temperante ou aquele que age sempre “na dose certa”.
Integridade Doutrinária – O presbítero precisa ser integro na sã doutrina Bíblica e ortodoxa. Apegado
à Palavra de Deus e a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para
convencer os que o contradizem (v.9). A idéia é de firmeza doutrinária e de profundo conhecimento da
Bíblia, com dois objetivos: (1) A edificação da igreja pelo ensino, exortação e encorajamento. Todo
presbítero deve ser apto para o ensino. Todo presbítero deve ser capaz de abrir a Bíblia e orientar um crente
necessitado. (2) Convencimento daqueles que se opõe a sã doutrina. A idéia é de que o presbítero seja
capaz de opor-se àqueles que contradizem a sã doutrina, convencendo-os. Calvino diz: “O pastor/
presbítero precisa ter duas vozes, uma para ajuntar as ovelhas e outra para afastar os lobos e
ladrões”. A saúde da igreja começa com uma liderança saudável.
Diante do exposto, qual deve ser a postura de cada membro da igreja neste período de eleição? A
postura de cada um deve ser de aproveitar o seu tempo orando para que o Todo-Poderoso conduza este
momento na mais perfeita paz. Que possamos ficar na dependência do Espírito Santo a fim de que
elejamos aqueles que o Eterno separou para essa importantíssima missão. Oremos, ainda, para que os
homens da igreja coloquem seu nome à disposição para participar desse processo ímpar. (extraído e
adaptado).
Equipe P
astoral da IP U
nida de São P
aulo
Pastoral
Unida
Paulo

7

CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio - Orquestra

Prelúdio

Adoração
* Apocalipse 5. 11-14
Hino 40– “Cântico ao Salvador”
* Oração
Hino – Coro Jovem
Contrição
* Mateus 18.20
* Oração Silenciosa
ar
dim de O
ração” (pag.6)
Hino - “O JJar
ardim
Oração
* Oração Audível
Ação de Graças
* João 15. 13-16
elhor Amigo”
Hino 161 - “O M
Melhor
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Jovem
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Célio Gomes de Azevedo
Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio
P
oslúdio - Orquestra

Adoração
ngrandecido”
Cântico – “Seja E
Engrandecido
* Deuteronômio 32. 1-4
Cântico – “Grande é o Senhor”
* Oração
Hino – Coro Jovem
Contrição
* Salmo 86. 6-11
* Oração Silenciosa
ei”
Cântico – “A Ti Bndir
Bndirei
* Oração Audível
Ação de Graças
* Salmo 34. 1-3
* Oração
upr
emo És”
Cânticos – “Deus SSupr
upremo
ma Voz”
“Mais que U
Uma
* Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Jovem
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
Cântico – “Oferta de Amor”
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio
P
oslúdio
Saudação aos visitantes
A
visos
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS NAS LITUR
GIAS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
ulto M
atutino
ulto N
oturno: Cornélio Nogueira Martins
Culto
Matutino
atutino: Paulo Ricardo de Barros Mendes - C
Culto
Noturno:
-C
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, amanhã segunda-feira. dia 27/03 às
19h30, no local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
19h30
COMISSÃO EXECUTIV
A DO SUPREMO CONCÍLIO - A CE/SC da Igreja Presbiteriana do
EXECUTIVA
Brasil é formada pela Mesa Diretora do SC e por todos os presidentes de Sínodos. Sua reunião anual
acontecerá nesta semana (de 3ª feira até 6ª feira) em Brasília. O Rev. Ademir Aguiar estará participando
como Presidente do Sínodo Unido. Oremos pelas importantes decisões que deverão ser tomadas.
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