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Estudo Bíblico

De todas as missões concedidas ao ser humano na história, nenhuma
transcende à maternidade. O grande estadista americano, Abraham Lincoln,
disse que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Peter Marshall,
capelão do senado americano, disse que as mães são as guardas das fontes,
aquelas que promovem o bem mesmo permanecendo, tantas vezes, nas sombras
do anonimato.
Ser mãe é doar-se incondicionalmente ao objeto do seu amor. É entregarse sem reservas a quem nutre no ventre, no seio, nos braços. É correr risco para
que o fruto do seu amor seja protegido. Ser mãe é ser um vaso de honra nas mãos
de Deus para edificar uma família sólida, lançar os fundamentos de uma sociedade
mais justa e construir os alicerces de uma grande nação.
A Bíblia faz referência a muitas mães que deixaram um abençoado
legado a ser seguido. Ana orou e chorou por Samuel, seu filho, antes dele ser
concebido e consagrou-o a Deus depois de nascido. Abigail lutou bravamente
pela sua casa e livrou seus filhos de grande tragédia. Eunice educou Timóteo nas
Sagradas Escrituras, dando-lhe o leite da piedade desde sua mais tenra idade, e
este jovem veio a ser um grande cooperador do apóstolo Paulo.
Aplaudimos com vívido entusiasmo as conquistas das mulheres em
nosso tempo. Porém, nenhum sucesso da mulher compensa o seu fracasso como
mãe. Nenhum posto é mais elevado para uma mulher do que o ministério de
mãe. Nenhum trabalho é mais importante para a sociedade que o exercício da
maternidade. Mãe não é apenas aquela que gera, mas, sobretudo, aquela que
ensina, educa e prepara para a vida.
A mãe cristã é aquela que intercede pelos filhos com fervor, acompanhaos com amor, orienta-os com sabedoria e disciplina-os com firmeza. É aquela que
se coloca na brecha em favor dos filhos e não abre mão de vê-los aos pés do
Senhor. Chora por eles, jejua por eles, não desiste deles até vê-los salvos e
levantados como colunas do santuário de Deus, usados como vasos de honra
nas mãos do Senhor.
Mais do que de bens materiais, de sucesso profissional, de conquistas de
títulos e honras deste mundo, as famílias precisam de mães que não abram mão
de sua trincheira, a trincheira da oração pelos filhos. Quando as mães se prostram
diante de Deus em oração, os filhos são levantados por Deus diante do mundo.
Quando as mães se tornam reparadoras de brechas, os filhos são levantados
como instrumentos de transformação da sociedade.

5ª feira - 19 h

Hernandes Dias Lopes
(Extraído e Adaptado)
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 15 – Viram e D
uvidaram! – M
ateus 28.11-17 (v
.17)
Duvidaram!
Mateus
(v.17)
Quanto à mentira do Sinédrio, Agostinho disse: Se os soldados estavam dormindo como viram que foram
os discípulos que roubaram o corpo de Jesus? Quanta insensatez daqueles sacerdotes! Os onze foram ao
encontro marcado por Jesus. Que grande encontro! Cairam prostrados aos pés de Jesus. As manifestações
de Jesus após Sua ressurreição fortaleceram e intensificaram a fé dos apóstolos. O ato de adoração assumira
uma nova e viva significação. Os discípulos sabiam que o seu mestre a quem o povo considerava apenas
um profeta, na verdade era o Senhor Reinante. Pela narrativa da Bíblia a dúvida era o fato da ressurreição.
João nos conta como Tomé duvidou da ressurreição e a resposta de Jesus a ele. Viram Jesus e duvidaram!
Ficamos admirados! A pequenez da nossa fé nos faz duvidar, não do poder de Deus, mas de sermos dignos
do amor eterno de Deus. Duvidar é pecado. Temos de crer que com Sua morte Jesus nos tornou dignos.
E firmados no poder da ressurreição do Senhor Jesus, O encontraremos perto, pronto para dar-nos poder.
Vivemos de milagre em milagre!
Dia 16 – Apontando para Jesus – Mateus 28.18-20
Quando Jesus ordena que Seus apóstolos proclamem e difundam Sua Palavra e Sua obra, ouvimos e
vemos a Ele mesmo, pois eles proclamam e difundem a Palavra que ouviram da boca dele e apontam
exclusivamente para Ele. Dessa maneira, todos os sermões devem remontar a este único Senhor, e o clero
deve mostrar que as palavras e as obras de seu ministério são as obras e palavras do Senhor Jesus. E todos
ensinam desta maneira: “Não deves olhar para mim ou seguir a mim, mas deves atentar unicamente para
Aquele que diz ou mostra através de mim, pois esta não é minha palavra, mas do Senhor; o Batismo que
ministro não é meu, mas Dele; o ofício que desempenho não é meu, é do Senhor. Como são a Palavra e o
Batismo de Jesus, também são do Pai, pois Jesus diz: O que digo e faço não o faço por mim mesmo, mas
na autoridade do Pai, que habita em Mim”. Onde vês ensinar o Evangelho puro, ou alguém sendo
batizado, diga sem receio: “Hoje vi a Palavra e a obra de Deus”. A Palavra e o ministério são da própria
majestade divina, como se a voz de Deus ressoasse do céu (Lutero).
Dia 17 – D
uas D
outrinas: Lei e E
ar
cos 2.1-12 (v
.5)
Duas
Doutrinas:
Evvangelho – M
Mar
arcos
(v.5)
A lei não tira o pecado, ela o revela, não justifica, nos constitui pecadores, não vivifica, mas mortifica e
mata. Assim fica evidente que ela não é necessária para justificação. Contudo, convém muito insistir na
doutrina da lei, não porque fosse útil para a justificação, visto que, quanto ao que lhe diz respeito, ela mais
prejudica e impede, porque acusa e condena a consciência e mortifica o ser humano. Esse ofício da lei,
porém, não é perpétuo, mas necessário, até que se proclamasse o Evangelho de Jesus: Não morrerás, antes
viverás (Sl 118.17); Cristo não veio para salvar justos, mas pecadores (Mt 9.13); Vinde a mim todos os
que passais por dificuldades e que estais onerados (Mt 11.28). A lei mata, mas o Evangelho vivifica: “Tem
confiança, filho, teus pecados estão perdoados” (Mc 2.5). Cristo é o Cordeiro de Deus sobre cujos ombros
são colocados os pecados do mundo inteiro, e o Espírito Santo é eficaz, e sopra e atua onde quer. A lei e o
Evangelho devem ser preservados na Igreja. Deus se compadece dos acusados pela lei por Sua misericórdia
revelada em Jesus (Lutero).
ucas 1.76-80; JJoão
oão 1.6-9 (v
.76)
Dia 18 – O P
(v.76)
Prrecursor – L
Lucas
Cristo devia nascer com simplicidade e singeleza, sem aparato e pompa, tão importante para corações
carnais. Viria salvar o mundo por meio da Palavra e de sinais, e não de armas, espada ou violência física. Por
isso, após Moisés, todos profetas, sacerdotes e levitas, Deus enviou, não um anjo, mas um homem, de
nome João. Esse, na verdade, foi mais que profeta, como Jesus testemunha dele. João foi adiante do
Senhor, para bater às portas e acordar os judeus, testemunhar a respeito do Senhor e dizer: Abram portões
e portas, pois aí vem o Salvador tão esperado por nós. A nova luz que estava com Deus desde sempre e que
era Deus Eterno e agora se tornou homem, essa luz está presente entre nós. Inclusive seu nome é
maravilhoso: João significa “rico em graça”. Ele não podia ser chamado por um nome qualquer. Teria de
levar um nome tal que expressasse a mensagem que trazia como acontece com todos os que Deus chama.
Também Seu amado Filho se chamou Jesus, pois salvaria o povo dos seus pecados. Assim João leva seu
nome por causa do seu cargo e testemunho (Lutero).
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Dia 19 – M
orr
er em P
az – L
ucas 2.25-35 (v
.28)
Morr
orrer
Paz
Lucas
(v.28)
O inocente Rei e Sacerdote está sob a lei; o Senhor se torna escravo e servo de todos nós; queira Deus que
vejamos o Rei com a mesma fé que teve o santo Simeão. Esse homem idoso tomou a criança em seus
braços, alegrou-se, seu coração se renovou nessa imensa alegria; alegrou-se tanto que não conseguiu
escrever nem falar. Vendo o bebê pensou: Tenho em meus braços uma criancinha desconhecida do
mundo; no entanto, é o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Tesouro há muito esperado. Nenhuma
autoridade repararia nessa criança. Seu coração que a conhecia muito bem, alegrou-se tanto que ninguém
se admiraria se tivese morrido de alegria. Seu desejo foi cumprido de tal modo que não apenas pôde ver
a criança, mas também pôde tomá-la nos braços. Essa alegria o faz dizer: Este é o tesouro que alegra e me
torna a morte amena. Simeão sabe que chegou a hora da morte e quer partir em paz. Uma grande
palavra, cheia de conforto, maravilhosa: morrer alegre e em paz. Isso provém unicamente da criança.
Somente confiando no Senhor podemos morrer em paz? (Lutero).
Dia 20 – Ai de Vós – L
ucas 6.24-26 (v
.25)
Lucas
(v.25)
O povo estava persuadido que uma pessoa bem sucedida seria um sinal de que Deus lhe era gracioso. A
razão era por ter grandes promessas de bens terrenos da parte de Deus. Acreditava que possuindo bens,
estaria bem com Deus. O livro de Jó também foi escrito com esse objetivo, seus amigos discutem e
debatem, insistem que Jó tinha culpa perante Deus e por isso estava sendo castigado. Deveria confessar
sua culpa e começar uma vida santa. Essa doutrina não podia resultar em outra coisa senão que a pessoa
se tornasse avarenta e que só tivesse uma preocupação: ter o suficiente, sem qualquer carência e adversidade.
Todos foram levados a pensar: se for bem-aventurada a pessoa que está bem de vida e tem o suficiente,
então tenho que dar um jeito para não ficar para trás. Então Jesus prega um novo sermão. Se estiverem
passando por dificuldade, sofrem pobreza e têm que dispensar riqueza, poder e honra na terra, contudo
serão bem-aventurados e receberão, não recompensa temporal, e, sim, uma recompensa diferente,
eterna; no Reino dos céus eles terão abastança (Lutero).
Dia 21 – Amar e F
az
er o B
em – L
ucas 6.32-36 (v
.35) 25/02
Faz
azer
Bem
Lucas
(v.35)
É preciso observar que Jesus fala só daquilo que os cristãos devem fazer por causa do Evangelho. Se
alguém me injuria ou persegue por causa de Jesus e do Reino dos Céus, não devo responder com injúria
e maldição. Devo amar e interceder por ele, pois como cristão não conheço ódio ou inimizade contra
ninguém, não carrego ira ou desejos de vingança no coração, somente amor, mansidão, que são
características do próprio Senhor Jesus e Seu Pai celeste. Mas Palavra de Deus ataca o mundo inteiro, tapa
a boca de senhores, príncipes e de qualquer um, repreende e amaldiçoa o seu modo de vida. Mas isso não
nos compete fora se não formos comissionados. Aquele que Deus chama tem de fazê-lo e erra se não abrir
corajosamente a boca, denunciando o que deve ser denunciado. Assim podemos nos orientar tanto em
relação ao inimigo como ao amigo, amando e abençoando no que diz respeito à pessoa do próximo. No
que se refere a Deus e à Sua Palavra, estamos comprometidos com a causa do próprio Deus, ao qual temos
que obedecer antes de tudo (Lutero).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Jeferson Aparecido Pereira Andrade; Dia 15: Thereza
Hoje:
Contó Alencar; Dia 16
16: Diác. Enéas Candido de Lara, Geruza Gomes Pimenta da Silva, Rafael Prevelato;
Dia 17
17: Eliana Maria Moraes Vieira, Júlia Lima Mineiro, Silvino Nunes da Cruz; Dia 18
18: Maria
Cristina de Souza, Presb. Paulo Geraldo Guimarães.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 16: Fabrício Thebit Bortolon e Gabriela Oliveira Cristo
02 anos
Dia 17: Antonio Vieira da Costa e Maria Aparecida Pereira Costa
59 anos
Dia 17: Dalciso de Paula e Adenir Macedo de Paula
55 anos
Dia 20: Presb. Cornélio Nogueira Martins e Yraci Maria C. Oswaldo Martins
39 anos
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AGENDA DE ORAÇÃO
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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 20/05, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Coro Geral.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Daniel, Luiz Carlos, Mauro, Rafael. Próximo domingo
- dia 21/05 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: H
oje - C
ulto M
atutino e C
ulto N
oturno - Lilian; Próximo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Hoje
Culto
Matutino
Culto
Noturno
domingo - dia 21/05 - 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 "O chamado de Moisés". O versículo chave é "Filipenses 4.13" e
Culto N
oturno
Noturno
oturno: mensagem sobre "Rute escolhe o Deus de Israel". O versículo chave é "João 1.12. Pais
tragam seus filhos!
UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS - A UPH realizará sua reunião plenária no proximo
sábado, dia 20/05, às 9h na Capela. Ore e Participe!
AÇÃO – Convidamos toda igreja para participarem no sábado,
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
EV
ANGELIZAÇÃO
dia 20 de maio, às 15h da distribuição de folhetos na Praça da República. Nossa orquestra estará
conosco. Ore e participe!
PR
OGRAMAÇÃO DA SAF P
ARA O MÊS DE MAIO –
PROGRAMAÇÃO
PARA
1) A SAF realizará no dia 16 de maio pp.f
.f
., às 14h
.f.,
14h, o Chá da Amizade - Evangelístico
angelístico.. Todas
as sócias e demais convidados são bem-vindos!
2) Reunião de Oração dia 30 de maio pp.f
.f
., às 14h
.f.,
14h, na Capela da Igreja. Todos estão
convidados para este momento de consagração. A reunião será dirigida pelo departamento Dorcas.
3) A SAF está liderando, neste mês de maio, uma campanha em prol da Casa de Repouso
Otoniel M
ota
Mota
ota, dos seguintes itens: leite em pó , hidratante corporal, desodorante spray, creme dental,
escova de dente e sabonete. Aqueles que desejarem colaborar poderão fazer em espécie ou em dinheiro,
que iremos adquirir os materiais mais necessários. Procure a diretoria da SAF e desde já agradecemos sua
contribuição.
PROGRAMAÇÃO DA UNIJOVEM – No dia 10/06 p.f. teremos a nossa segunda edição do Master
Chef Unijovem – Caldos e sopas. Todos os jovens que quiserem participar devem dar os nomes aos
líderes da Unijovem. Preparem a melhor sopa, pois os jurados serão rigorosos e somente uma equipe
levará o título de Master Chef! Venha participar conosco desse evento e traga sua família e amigos.
Inscrições até o dia 21/05 e venda de ingressos a partir do dia 21/05.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - A nossa Escola Bíblica de Férias vai acontecer na primeira semana
de julho, para isto, estamos precisando de pessoas dispostas a ajudar neste importante trabalho. Os
interessados devem procurar Marcia Zaccaro (99341-0772/99862-9373) ou a administração da igreja.
Estejamos desde já orando por este trabalho.
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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, Saulo Saraiva Brust e da eleição do diácono Edson Ramos dos Santos para presbítero,
o Conselho resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 21 de maio de 2017, em
nosso Templo, às 9h30 para eleição de até sete (07) diáconos para a sede e até três (03) diáconos para
a Congregação de Caucaia do Alto, em turno único, com encerramento no final do culto vespertino.
Segue-se a ordem do pleito:
2 - Horário da Votação: Das 9h30 até às 11h (e mais 30 minutos após o término do culto
matutino); e das 18h30 às 19h. O encerramento do processo eleitoral se dará após o término do culto
noturno, servindo o mesmo como exercício devocional e com o anúncio do resultado do processo
eleitoral.
3 - Os candidatos avaliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer
são: Adilson Modesto, Eduardo Rogério Prevelato, Marcos Lazarini Ribeiro, Rodrigo da Silva Pretti,
Ricardo de Moura Martins, Saulo Saraiva Brust, Getúlio Bernardo de Senna, Lourival de Souza
Bezerra, Adelmo Silvestre da Silva, Adelço da Paixão Lima Santana e Jefferson Aparecido Pereira
Andrade.
4 - A cédula de votação da sede será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos:
a. Rodrigo da Silva Pretti
e. Eduardo Rogério Prevelato
b. Getúlio Bernardo de Senna
f. Marcos Lazarini Ribeiro
c. Saulo Saraiva Brust
g. Ricardo de Moura Martins
d. Adilson Modesto
5 - A cédula de votação da Congregação de Caucaia do Alto será confeccionada com a seguinte
ordem de candidatos:
a. Adelço da Paixão Lima Santana
c. Adelmo Silvestre da Silva
b. Jefferson Aparecido Pereira Andrade
d. Lourival de Souza Bezerra
6 - Dentre os candidatos acima citados, na cédula da Sede, cada eleitor poderá votar em até “7” (sete)
nomes, e dentre os candidatos acima citados, na cédula da Congregação de Caucaia do Alto, cada
eleitor poderá votar em até “03” (três) nomes sendo considerada nula a cédula com mais indicações.
7 - Só poderão votar os membros comungantes ativos da igreja, constantes na lista de presença da
assembléia.
8 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos para a Sede: Pb. Esdras Teixeira
Coelho (relator), Pb. João Francisco e Elaine Simões, Diac. Rafael Toledo Cintra e Débora B. Módolo
Cintra, Diác. Mauro Ferreira Rossignoli, Diác. Edson Ramos dos Santos, Pb. Wilson Lisboa e Andrea
Mondejas.
9 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção dos Votos para a Congregação de Caucaia do Alto:
Pb. Paulo Sérgio dos Santos, Diác. Lázaro José da Silva e Diác. Gilmar Prates dos Santos.
10 - Para ser eleito o candidato deverá ter a metade mais um dos votos válidos na assembléia. Não serão
considerados como votos válidos os votos brancos e nulos. Para a Congregação de Caucaia do Alto, no
caso dos quatro candidatos atingirem o quórum necessário para sua eleição, apenas os três mais votados
serão considerados eleitos. Em caso de empate dos candidatos, o que tiver mais idade será considerado
eleito.
DIA DA FAMÍLIA NO HEBROM NO DIA 03 DE JUNHO - Reserve esta data para juntos
compartilharmos as bênçãos. Cada departamento terá uma responsabilidade: 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 (devocional e organização das atividades).
Valores: até 7 anos, não paga; de 8 a 12 anos R$ 10,00; acima de 13 anos R$ 25,00. Pagamento no
local. Os 40 primeiros inscritos terão acesso ao transporte gratuitamente.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio - Orquestra

Prelúdio

Adoração
* Salmo 29
er
to da C
Hino 222 – “ Mais P
Per
erto
Crr uz”
* Oração
Hino - Coro Masculino
Contrição
* Josué 3. 1-5
Hino 224 - "Consagração"
* Oração Silenciosa
* Oração Audível
Ação de Graças
* Salmo 128
* Oração
Hino 395 - "Amor no Lar"
Dízimos e Ofertas
* Oração com as crianças

Adoração
Cântico - "D
"Dee Todas as Tribos"
* Salmo 86. 8-13
HIno 32 - "O Deus Fiel"
* Oração
Hino - Coro Masculino
Contrição
* Salmo 13 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
Cântico - "Eu me Rendo"
* Oração
Ação de Graças
* I Crônicas 29. 10-13
Cântico - "Oferta de Amor"
* Oração
Dízimos e Ofertas
* Oração com as crianças

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

Edificação
Hino - Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar

Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
gual ao Teu"
Cântico - "Coração IIgual
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Poslúdio - Orquestra

P
oslúdio
Poslúdio
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:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
Culto M
atutino - Wilson Roberto Munhoz Lisboa e Culto N
oturno - Cleverson Pereira de Almeida.
Matutino
Noturno
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 16, às 19h30
19h30, no
local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
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