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O ReencOntRO
“Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor”
João 20.20

Pastor
es
astores
Efetivos

Rev. Ademir Aguiar
Rev. Célio G. de Azevedo

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Diáconos
Daniel Costa Lima
Edson Ramos dos Santos
Felipe Roberto Pires
Getúlio Bernardo de Senna
Gilmar Prates dos Santos
Lázaro José da Silva
Leandro Ferreira Rossignoli
Lester Marques Rezende
Luiz Carlos de Oliveira
Mauro Ferreira Rossignoli
Oscar da Cunha Garcia Neto
Paulo Sérgio Ramalho
Rafael de Toledo Cintra
Ricardo de Moura Martins
Ricardo Deguti de B. Silva
Ricardo Lunghin C. Regiani
Rodrigo Costa Abreu
Saulo Saraiva Brust

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

Os discípulos de Jesus não puderam imaginar um reencontro com o
Senhor após todo aquele sofrimento e morte. Todos em Jerusalém certificaramse de Seu encarceramento, julgamento e morte por crucificação. Embora, Jesus
tivesse anunciado Sua morte e ressurreição, os discípulos não atinaram que Ele
se apresentaria tão glorioso como se apresentou inconteste.
Outros tantos discípulos tiveram também o privilégio do reencontro,
como aquelas santas mulheres, os discípulos no caminho de Emaús, os apóstolos,
e mais de quinhentos irmãos de uma só vez, como descreve o apóstolo Paulo (I
Co 15.6). O sentimento desse reencontro não podia ser outro senão a alegria,
como bem registrou o evangelista João – “Alegraram-se, portanto, os discípulos
ao verem o Senhor”.
O reencontro não só produziu alegria como foi prova cabal de vida pósmorte, tanto para os discípulos quanto para a cristandade futura. A ressurreição
de Jesus responde até mesmo à interrogação dos mais céticos, como o pensador
romano e conselheiro do imperador Nero, Sêneca
Sêneca, ao dizer: “Para que eu
acreditasse na imortalidade, seria preciso que um homem ressuscitasse!”.
O Cristo redivivo é a prova da imortalidade e ressurreição. Tal doutrina
é amplamente exposta em inúmeras passagens bíblicas. João Calvino (†1564),
luminar da Reforma Protestante do século XVI, convicto da doutrina da
ressurreição, escreveu em seu testamento: “O meu corpo... seja enterrado na
maneira usual, para aguardar o dia da abençoada ressurreição”.
concluímos que o mesmo sentimento de alegria que invadiu o coração
dos discípulos naquele reencontro memorável, se intensificará por ocasião de
nosso encontro com Cristo, seja em nossa morte ou em Sua segunda vinda,
cumprindo-se a Palavra do próprio Senhor, quando disse: “agora tendes tristeza;
mas outra vez vos verei; o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém
poderá tirar” (Jo.16.20). É por esse encontro que devemos viver e desejar
fervorosamente, à semelhança de nossos irmãos do passado quando disseram:
“Vem, Senhor Jesus” (Ap 22.20)

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 1/05 – ORAR A
OP
AI – M
ateus 6.5-8 (v
.6)
AO
PAI
Mateus
(v.6)
Pode-se afirmar que, em sua parte final do Sermão do Monte, após Jesus advertir quanto ao perigo da
hipocrisia, Jesus fala da verdadeira justiça, que deve vir de um coração sincero. Ele apresenta instruções
para orientar a nossa oração. Podemos orar em público sim, mas temos que ter cuidado de só orar onde
estamos sendo vistos e não orar em particular. Como Jesus que se retira para orar em um lugar deserto (Mc.
1.35), o texto nos ensina que devermos ter o costume de orar em particular. Tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te
recompensará (v.6). Podemos até repetir pedidos de oração, mas com o coração sincero, evitando-se as vãs
repetições. O nosso Pai vê o coração e conhece as nossas necessidades!
DIA 2/05 – VENHA O TEU REINO – M
ateus 6.9-11 (v
.10)
Mateus
(v.10)
O propósito da oração é nos unir a Deus e glorificar o seu Santo Nome. É claro que buscamos a Deus
porque necessitamos da sua proteção e da sua companhia. Por isso que a oração dominical que Jesus nos
ensinou é conhecida como a oração do “Pai Nosso”. Essa oração se inicia não com os nossos interesses, mas
eino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu!"
com os interesses de Deus: "Venha o teu rreino
(v.10). Interessante notar o ensino pedagógico que contém essa oração. Todo tratamento dessa oração está
no plural, levando-nos à consciência de que fazermos parte da família de Deus. Assim, não temos o direito
de pedir somente o que nos interessa, mas compreender bem a nossa condição de filho que busca a Deus
e o seu reino, em oração!
ARMOS, SEREMOS P
ERDO
ADOS – M
ateus 6.13-15 (v
.12)
DIA 3/05 – SE P
ERDO
Mateus
(v.12)
PERDO
ERDOARMOS,
PERDO
ERDOADOS
Ao contrário do que poderíamos imaginar, essa condição não está querendo dizer que, se não perdoarmos
os pecados dos outros, não merecemos o perdão de Deus. Se assim fosse, isso seria totalmente contrário à
sua graça e misericórdia! O que a Palavra quer nos ensinar é que se experimentarmos, verdadeiramente,
perdão de Deus seremos compassivos e perdoaremos aos nossos semelhantes por suas ofensas. A oração do
Pai Nosso, em verdade, nos ensina que, se mantivermos comunhão com o Pai, viveremos em comunhão
com os nossos irmãos. O nosso testemunho verdadeiro deve ser esse, para que tenhamos condição de orar
e sermos usados por Deus, como cristãos. O perdão é, pois, uma parte importante na vida cristã e também
algo especial na oração sincera!
DIA 4/05 – A ÁR
VORE BO
A E A ÁR
VORE MÁ – M
ateus 7.15-20 (v
.17)
ÁRV
BOA
ÁRV
Mateus
(v.17)
Esta exortação realça a nossa vida cristã, vez que certifica a nossa genuína fé em Cristo. Aqueles que
experimentaram a salvação em Cristo e transformaram a sua vida, produzindo bons frutos, estão ligados
à árvore boa (v.17). Assim também a árvore má produz frutos maus! Esse princípio natural, ilustrado pela
árvore boa e árvore má, também se aplica ao reino espiritual. Toda a árvore que produz frutos maus é
cortada e lançada ao fogo, pois não serve para outra coisa. Assim, todo aquele que se firmam em falsas
doutrinas ou se orientam por falsos mestres vivem uma vida falsa e alheia à sã doutrina. Os que buscam a
Cristo vivem uma vida feliz e produzem frutos bons para a glória de Deus! “Assim, pois, pelos seus frutos
os conhecereis .” (v.20). Aleluia!
DIA 5/05 – LE
VANT
OU-SE E O SEGUIU – M
ateus 9.9.
LEV
ANTOU-SE
Mateus
O texto em questão retrata a vida de um homem vocacionado para a obra de Deus. Mateus, também
chamado de Levi, filho de Alfeu, encontrava-se sentado na coletoria, ao receber o chamado irresistível de
Jesus para segui-lo, deixou o seu emprego de cobrador de impostos em Cafarnaum e passou a servi-lo
integralmente. Mateus foi um discípulo usado pelo Espirito Santo para escrever o primeiro Evangelho do
Novo Testamento, e, segundo a tradição, ele ministrou aos judeus dispersos em várias viagens missionárias.
O exemplo de Mateus mostra que quando Jesus chama alguém para a sua obra, ele pode ter um bom cargo
como o de exator de imposto e taxas, mas o valor desse chamado faz o verdadeiro cristão abandonar tudo
para seguir Jesus. Que bênção é seguir o Mestre!
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DIA 6/05 – E
VANGELHO ANUNCIADO A
OS POBRES – M
ateus 11.2-6 (v
.5)
EV
AOS
Mateus
(v.5)
João que se encontrava preso ouvindo sobre as obras que Jesus realizava enviou discípulos para confirmar
sobre os milagres que Jesus realizava, mesmo conhecendo as profecias acerca do Messias e os feitos que ele
iria realizar. E Jesus dá a seguinte resposta: ”Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: Os cegos
vêem, os coxos andam; os leprosos são purificados, e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos
pobres está sendo anunciado o evangelho” (v.5). A palavra “aos pobres”, no texto de Mateus 11.5, Jesus
está fazendo uma referência a Isaías 61.1: “...porque o SENHOR me ungiu para pregar boas-novas aos
quebrantados”, referindo-se aos humildes, mansos ou quebrantados de coração. E esse belo exemplo
deve servir de desafio ao nosso testemunho diário, para anunciar o Evangelho da Salvação!
DIA 7/05 – O PROFUNDO E SECRETO “SIM” DO SENHOR – Mateus 15.21-28
(v
.27-28)
(v.27-28)
Esse é um dos mais belos exemplos de fé reconhecidos por Jesus, em que ele atende essa mulher cananeia
fazendo a cura de sua filha endemoninhada à distância. Essa mulher, ao abordar Jesus como “Filho de
Davi”, agiu conforme os costumes judaicos, o que ela não poderia fazer, por que era gentia. Esse título
usado para o Messias fez com Jesus permanecesse em silêncio, porque reconheceu a fé dessa mulher. E,
a despeito, da reclamação dos discípulos de que ela estava incomodando, Jesus permitiu que ela continuasse
com o seu pedido de socorro, até que, enfim, diante do seu extraordinário testemunho de fé (vide v.2728), Jesus reconheceu a sua fé, e, no mesmo instante, curou a filha dessa mulher. Glória a Deus por esse
maravilhoso ministério de reconciliação, em Cristo!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Audrey Bernini, Carolina Santini Thomé, Diác.
Hoje:
Leandro Ferreira Rossignoli; Dia 2/5: João Felipe de Carvalho Aranha, Renata Bellucci Módolo, Diác.
Rodrigo Costa Abreu; Dia 33: Gustavo Henrique Aranha Neto; Dia 44: Giovanna Boletti Vargas Abreu,
Roberta Cavicchia Rossignoli, Sueli Ferreira de Souza; Dia 55: Alencar Lemes Botari, Beatriz Calderazzo
Alves, Paulo Henrique Pereira Silva; Dia 66: Eduardo R. Deguti Barros, Sarah Elvira Lemes Coutinho.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 01: Neronias Costa da Silva e Silvana Pereira de Oliveira Coutinho Silva
07 anos
Dia 05: Diác. Oscar Penteado e Yone Christofoletti Penteado
55 anos
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 07/05 - Rodrigo, Edson, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: H
oje - C
ulto M
atutino - Messias; Próximo domingo - dia 07/
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Hoje
Culto
Matutino
05 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: mensagem sobre "Os Espias são Enviados". O versículo chave é "Provérbios 3. 5oturno
5" e Culto N
Noturno
oturno: mensagem sobre "Uma Prova de Fé". O versículo chave é "Tiago 2.17. Pais
tragam seus filhos!
CAMP
ANHA SOCIAL DAS HA
VAIANAS – A SAF encerrou a campanha das sandálias havaianas,
CAMPANHA
HAV
superando os objetivos propostos. Agradecemos aos irmãos que colaboraram e oramos para que continuem
a ser ricamente abençoados. No dia 06 de maio p.f. todo material será encaminhado à Casa do Aconchego.
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!
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO – Convidamos toda igreja para participarem no sábado,
EV
ANGELIZAÇÃO
dia 20 de maio, às 15h da distribuição de folhetos na Praça da República. Nossa orquestra estará
conosco. Ore e participe.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Adelmo Silvestre da Silva, Sócrates
Spyros Patseas, Carmem Regina de Ávila Mendes, André Robles Morales (esposo da Cecília
Lazinha), Antonio Leandro Silva, Jorge Alexandre D. Camargo (Amigo do Almir), Allan
Augusto Antonio, Leonor Evangelista de Souza, Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da
Costa e IdalinaCastilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes.
02. CONGREGAÇÃO – Oremos por nossa congregação de Caucaia do Alto, em Cotia, no
sentido de encontrar uma nova localidade. Atualmente a congregação se reúne no acampamento Hebrom. Oremos também pelos irmãos da congregação que se encontram desempregados.
03. MISSIONÁRIOS – Oremos pelos missionários da APMT (Agência Presbiteriana de Missões Transculturais), no que tange aos desafios da evangelização estrangeira, pelo despertamento de novas vocações missionárias e também por maior liberalidade de nossos irmãos na contribuição missionária.
04. SOCIEDADE – Oremos pela cidade do Rio de Janeiro, diante do cenário caótico de crise
financeira, má administração, descaso com a saúde pública e crescente corrupção inclusive no
alto escalão da política pública. Clamemos pela misericórdia do senhor, especificamente
pela sociedade carioca!
05. CENÁRIO MUNDIAL – Oremos pela providência divina no que tange ao: terrorismo islâmico que vem semeando o caos em muitas cidades do Oriente e Europa; conflito sobre
armas nucleares dos USA com a Coréia do Norte; eleição presidencial na França e também
pelos refugiados sírios.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 06/05, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Ministério de Evangelização e Missões.
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
01. Oriente Médio
Médio: os missionários Jorge e Jarci, agradecem a oferta que a Igreja Unida fez e que
contribuiu para as providências necessárias para a cirurgia urgente a que Jarci se submeteu aqui no Brasil,
ocorrida com muito sucesso. Oremos para sua total recuperação, agradecendo a Deus pelo envolvimento
dos irmãos da Igreja nesta ocorrência.
02. Austrália
ustrália: o Rev. Júlio Marcelo F. Santos, é novo parceiro da Igreja Unida e atua na Austrália aonde
vem desenvolvendo trabalho social e de evangelização através de programas de rádio e de outros recursos
eletrônicos. Também faz farta distribuição de kits com material evangélico, bíblias, Cada Dia e folhetos.
03. Albânia
Albânia: o Rev. Marcos N. Nápoli Filho, é nosso novo parceiro e atua na Albânia, onde atuará na
implantação de igrejas e em trabalhos sociais. Junto com outros missionários, estará realizando pesquisas
sobre a situação do cristianismo e promovendo conferências e seminários.
APOIO AOS NOSSOS MISSIONÁRIOS – Aqueles que desejam apoiar aos nossos 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/
0001-65. Banco Itaú: Agência 0173, Conta Corrente 66170-3 ou Banco Bradesco: Agência 0096,
Conta Corrente 69230-1.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Diáconos
Considerando que no dia 03 de junho p.f. vence o mandato dos Diáconos Getúlio Bernardo de
Senna, Gilmar Prates dos Santos, Lázaro José da Silva, Oscar da Cunha Garcia Neto, Ricardo de Moura
Martins e Saulo Saraiva Brust, o Conselho resolveu:
1.
1.Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 21 de maio de 2017 em
nosso Templo, às 09h para a eleição de diáconos, em turno único.
2.Oferecer à Igreja a oportunidade de indicar nomes para concorrer nessa eleição no período de
16 a 23 de abril
abril, através da FICHA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO A DIÁCONO.
3 .No dia 07 de maio os candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais
informações para o processo eleitoral (número de vagas, mesa apuradora, etc.)
*****
ELEIÇÃO DA SINODAL DA UP
H – O presidente da Sinodal do Trabalho Masculino, Presb.
UPH
Edimilson Nicasso da Gama, convoca aos amados irmãos da UPH para a eleição da Sinodal, que se
realizará no próximo sábado, dia 06 de maio, na IP Jardim Califórnia, Campo Limpo Paulista, SP,
com início dos trabalhos às 9h
9h. Para maiores informações: (11) 4039-6478; cel: 97402-2620.
TREINANDO DISCÍPUL
OS P
ARA A MISSÃO – Será realizado nos dias 11 a 13 de M
aio pp.f
.f
DISCÍPULOS
PARA
Maio
.f..
o VII Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, com preletores nacionais e internacionais. O
local do evento será na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, av. das Nações Unidas, 6151. Informações e
inscrição pela site: www.congressoipp.com.br
NO
TA DE F
ALECIMENT
O - Faleceram no dia 26 de abril p.p., os seguintes irmãos: a) A nossa
NOT
FALECIMENT
ALECIMENTO
irmã Francisca Laura Franciscatti, aos 86 anos, deixando filhas e netas. b) O irmão Reinaldo Settim,
presbítero da Igreja Presbiteriana do Tatuapé, aos 64 anos. Que o Senhor console os corações enlutados.
DIA DA FAMÍLIA NO HEBROM – 03/JUNHO/2017 - Estamos programando atividades
para toda sua família com a participação de todos os departamentos da igreja. Reserve esta data para
juntos compartilharmos as bênçãos que o Senhor tem nos presenteado. Segue as responsabilidades e
participações de cada departamento: Conselho: churrasco; UPH: cafés e pães; SAF: Arroz à grega,
farofa e vinagrete; Unijovem: sobremesas e frutas; Junta Diaconal: refrigerantes e sucos; Congregação
de Caucaia: responsável pela devocional e organização de todas as atividades incluindo esportiva. Ore
e participe!
TU ÉS SANTO
Tu és Santo, (Tu és Santo), Poderoso (Poderoso)
Tu és digno, (Tu és digno) De adoração (De adoração)
Eu te sigo, (Eu te sigo), Eu te ouço (Eu te ouço)
Para sempre, (Para sempre) Te amarei, (Te amarei)
Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis)
Ao Rei que é digno (Ele é o Pai de amor, Poderoso Deus)
Eu o amo e adoro (É o E.manuel, Ele É o Grande Eu Sou)
Diante dele eu me prosto (Ele é o cordeiro que me salvou)
e eu canto e louvo (Ele vivo está, ele ressurgiu)
Ao Rei que é digno (Sempre reinará, ele sempre existiu)
Eu o amo e adoro (Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim)
Diante dele eu me prosto (Salvador e Messias, amigo pra mim)
Principe da paz só por ele eu viverei.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 111
oação”
Hino 28 – “Cor
Coroação
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* I João 1. 5-10
* Oração Silenciosa
er
dão"
Hino 71 - "P
"Per
erdão"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 147. 1-7
* Oração
u És SSanto"
anto"
Cântico - "T
"Tu
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Célio Gomes de Azevedo
Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
em D
errama a P
az"
Cântico - "V
"Vem
Derrama
Paz"
* Apocalipse 5. 6-14
Cântico - "Jesus Virá"
* Oração
Contrição
* Salmo 139. 1-6, 23-24
* Oração Silenciosa
Cântico - "Doce Nome"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 135. 1-3
* Oração
Cântico - "Ao Único"
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Sem. Filipe Rodrigues de Lima
Consagração
* Oração
Cântico - "Espírito Enche a Minha Vida"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio
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:
- Culto Matutino e Culto Noturno - Cornélio Nogueira Martins.
CONV
OCAÇÃO P
ARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - O Conselho convoca a Igreja
CONVOCAÇÃO
PARA
para a Assembléia Geral Ordinária no próximo domingo, dia 07 de maio
maio, logo após o Culto Noturno,
às 19h. A pauta dessa reunião é informar a Igreja o relatório das atividades e movimento financeiro de
2016 e tomar conhecimento do orçamento para o ano em curso. Compareça!
AUSÊNCIA DO RE
V. ADEMIR A
GUIAR - O Rev.Ademir está celebrando, hoje, uma cerimônia
REV
AGUIAR
de casamento, na cidade de Bauru.
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