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CER
TEZ
A DA SAL
VAÇÃO – ((JJoão 10.28)
CERTEZ
TEZA
SALV
(Estudo Bíblico para Pequenos Grupos)
Pode um crente ter certeza da sua salvação? Esta não é uma pergunta
trivial e a resposta precisa ser fundamentada na Palavra de Deus.
Felizmente, a Teologia Reformada lida bem com este tema, pois demonstra que
a certeza e a segurança do crente em matéria de salvação estão ancoradas no
decreto da eleição, portanto, não são uma “simples persuasão conjectural e
Pastor
es
astores
provável, fundada em uma falsa esperança” (CFW 18.2). A mesma Confissão
ensina, biblicamente, que a certeza da salvação decorre de uma infalível segurança
1. Efetivos:
da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação (Hb 6.17,18), na
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas (1 Pe
Fone: 99431-2818
Rev
edo
ev.. Célio G. de A
Azzev
evedo
1.4,5,10,11; 1 Jo 3.14), no testemunho do Espírito de adoção que testifica
Fones: 3822-1665
com o nosso espírito que somos filhos de Deus (Rm 8.15,16), sendo esse Espírito
98456-3798
o penhor [garantia] da nossa herança e por quem somos selados para o dia da
redenção (Ef 1.13,14; 4.30; 2 Co 1.21,22).
A força dessas abençoadoras afirmações bíblicas reside na realidade de
2. Emérito:
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
que a iniciativa, as ações e as garantias são todas de origem divina, em que se
Fones: 19 3365-4359
combinam a graça soberana de Deus, a efetividade da obra redentora de Jesus e
19 99455-3535
a eficácia da ação do Espírito Santo na aplicação dessas verdades na vida do
crente. Nessa perspectiva, o pastor e teólogo Terry Johnson destaca dois ensinos
Presbíteros
bíblicos importantíssimos:
Eméritos
1º) Deus pr
eser
preser
eservvará seus eleitos: a salvação é uma “corrente de ouro”
Jovino Pereira Filho
Salim Amed Ali
que começa com os propósitos eletivos de Deus na eternidade e tem seu ápice na
glorificação final (Rm 8.29-30), e isso é tão certo e seguro que os verbos deste
Diáconos Eméritos texto bíblico estão conjugados no tempo “passado”, como fatos consumados!
Jairo Moraes Pereira
Nada, absolutamente nada, pode deter Deus em seu propósito de salvar-nos (Jo
Joaquim de Aguiar
Nelson Ramalho
10.27-29).
2º) O povo de Deus perseverará
perseverará: a soberania de Deus protege e
preserva o seu povo na fé, mediante a perseverança (Mt 10.22). Somente os
salvos perseveram e somente aqueles que perseveram são salvos. Portanto, os
Cultos Dominicais
eleitos estão seguros. Eles são “guardados pelo poder de Deus” (1 Pe 1.5). Ele
11h e 19h
promete preservá-los. Porque ele promete, eles perseverarão até o fim. Daí poder
Escola Dominical
concluir-se que “uma pessoa que falha em perseverar, demonstra que ela nunca
09h30
foi eleita” (Johnson). Ler: 1 Jo 2.9.
Reuniões de Oração
Por fim, corroborando garantias tão firmes e ações divinas tão eficazes,
2ª a 6ª - 12 h
recordemos que é possível e desejável identificar o “testemunho interno”: “O
sábado - 07 h
próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus” (Rm
Estudo Bíblico
8.16). Você, crente genuíno, pode e deve ter certeza da sua salvação!
5ª feira - 19 h

Presb. Marcel Mendes
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Neide Rodrigues Coelho
DIA 05 - O FUNDAMENT
O DA CRIST
ANDADE - L
ucas 20.9-18 (v
.17)
FUNDAMENTO
CRISTANDADE
Lucas
(v.17)
O verso 17 resume a Paixão e Morte de Cristo pois, ao dizer que a pedra foi rejeitada, remete à descrição
do desprezo e escárnio a que Jesus foi submetido. No entando, na afirmação de que tornou-se a pedra
angular, a mais importante e indispensável ao alicerce da construção, aponta para a Sua ressurreição, vida
e domínio eterno. Não se trata de uma pedra qualquer usada para encher brechas. Cristo deixou bem claro
sua inconformidade com o espírito e a santidade dos fariseus. Eles não O suportaram, condenaram e O
rejeitaram porque Ele desfigurava suas construções, repreendia e criticava aquela santa aparência exterior.
Deus, o verdadeiro construtor fez d' Ele a pedra angular para o qual se fundamenta toda a cristandade
(Lutero). Sem Jesus não há edifício que se sustente. Não podemos perder este alvo - construir alicerçados
somente n'Ele!
DIA 06 - A REDENÇÃO SE APROXIMA - Lucas 21.25-28 (vs. 27-28)
Jesus fala sobre os dias de tribulações inimagináveis que precederão a Sua volta. Ele descreve os fatos que
marcariam o princípio das dores: perseguições, traições, falsos profetas, o ódio das nações àqueles que
amam e O seguem. Em Lucas 21, sobre o mesmo tema, Jesus incentiva os seus ouvintes a compreenderem
o motivo dessas tribulações "isto vos acontecerá para testemunho" v.13. Alerta-os para não se preocuparem
em como responder pois Ele "... dará boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer..." v.15.
Seus filhos serão odiados até pela família mas Jesus garante que "não se perderá um único cabelo da vossa
cabeça...". Que possamos aguardar a Vinda do Rei dos Reis, testemunhando da Sua graça em nosso favor,
independente do que possam pensar a nosso respeito, mas totalmente conscientes de que a nossa redenção
total e plena está cada dia mais próxima.
CIOSA ADMOEST
AÇÃO DIVINA - L
UCAS 21.29-36 (v
.34)
DIA 07 - A GRA
(v.34)
GRACIOSA
ADMOESTAÇÃO
LUCAS
No Seu amor e na Sua misericórdia Deus não deseja que o dia do juízo nos apanhe de surpresa. Por isso nos
concede a graça e a honra de nos advertir através de Sua Palavra, chamando-nos ao arrependimento,
oferecendo-nos o perdão de nossos pecados, através de Cristo. Neste mundo precisamos comer e beber,
mas Jesus nos alerta para uso do mundo e dos bens terrenos para que não esqueçamos que ao soar a
trombeta possamos estar prontos e preparados, vivendo vida santa, não tendo nada a temer. Ele ordena
que cuidemos de nossa vocação e cumpramos a tarefa que nos foi confiada e espera que não nos esqueçamos
d'Ele e da vida futura para que possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. (Lutero)
DIA 08 - JESUS P
AGOU O PREÇO - L
ucas 22.39-46 (v
.44)
PA
Lucas
(v.44)
"... em agonia, orava mais intensamente..." por quê? Por que, afinal, parece que Jesus vacila? Em que
consiste Sua agonia? Que cálice é esse que Ele pede que seja afastado? Não é outra coisa senão a terrível
morte na Cruz. Ele não tem pecado, é santo e justo mas tem de passar por isso por causa dos pecados do
mundo que Deus colocou sobre Ele. Estamos livres de nossos pecados porque Ele os carregou sobre Si. Ele
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos pecadores, o pecado nos amedronta e inquieta,
porém, o que Jesus sofreu, a angústia que O envolveu ali no Monte das Oliveiras a ponto de suar gotas de
sangue foi, sem dúvida alguma, para que possamos comparecer diante de Deus limpos e justificados.
Cristo pagou o preço.Ter a Cristo é ter o Cordeiro que carrega nossos pecados e derrama Seu Espírito para
nos restaurar. Olhemos e creiamos n'Ele. (Lutero).
DIA 09 - NÃO CHORE POR MIM - L
ucas 23.27-32(v
.28)
Lucas
23.27-32(v.28)
O seu sofrimento era intenso, sofria por nós e, ainda assim, vendo aquelas mulheres que lamentavam vêlo naquela situação, falou "...não chorem por mim, chorai por vós mesmas e vossos filhos". O que tinha em
mente ao falar assim? Através de Seu sacrifício temos agora acesso à graça de Deus, ficamos livres dos
pecados e da morte e nos tornamos filhos amados para louvá-lo, exaltá-lo e proclamá-lo. Ele nos resgatou,
pagou a nossa dívida, não podemos jamais inverter ou distorcer a Sua obra na Cruz em nosso favor.

2

Precisamos orar e pedir que o Espírito Santo toque nossos corações, nos afaste do pecado e remova toda
nossa autoconfiança no sacrifício e expiação de nosso Senhor Jesus Cristo (Lutero).
DIA 10 - O MALFEITOR NA CRUZ - Lucas 23.39-43 (vs.42-43)
Entre dois malfeitores estava Jesus. Um deles O rejeita terminantemente. O outro se rende em face de
tudo o que contempla. Este malfeitor é impactado através do corpo de Cristo, da desonra, zombaria e
sofrimento daqueles instantes, pois do contrário, não poderia crer nem confessar que Cristo era Senhor
e tinha um reino poderoso. A fé nasceu naquele malfeitor e Cristo lhe garantiu "hoje mesmo estarás
comigo no Paraíso". Somos semelhantes a este malfeitor. Reconhecemos nossas culpas e a inocência de
Cristo. Invocamos o Seu nome e confiamos em suas promessas: um dia também estaremos com Ele no
Paraíso (Lutero).
DIA 11 - DEUS TORNOU-SE SER HUMANO - JOÃO 1.1-5;14
O nascimento de Cristo foi puro, inocente e santo. O nascimento do homem é impuro, pecaminoso,
amaldiçoado; para ele não há remédio senão o novo nascimento através de Cristo. O nascimento de
Cristo não poderia ser distribuído fisicamente, o que, aliás, de nada adiantaria, por isso ele é distribuído
espiritualmente a todos, por meio de sua Palavra. É essa a maneira de nos livrarmos do miserável
nascimento segundo Adão. Cristo nasceu homem, para que nós pudéssemos nascer de novo. "Ele nos
fez renascer pela palavra da verdade, para que nos tornássemos Suas novas criaturas". Ele nos presenteia
para assim ficarmos limpos e regenerados. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e
verdade e vimos a Sua glória, glória como do Unigênito do Pai (v.14). (Lutero)
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Adelmo Silvestre da Silva, Flávio Augusto Teixeira
Hoje:
Mugnaini, Presb. João Francisco Simões; Dia 06: Celeste Aparecida da Silva, Elaine Oliveira Almeida;
Dia 07
Philippa Caroline Alexander Gerber, Rev.Célio Gomes de Azevedo, Sonia Maria Alves Batista;D
07:
Sandro José Batista; Dia 08
08: Leda Ferraz de Ávila Reis, Milena de Cássia de Araújo Pimenta da Silva,
Diác. Oscar Penteado, Pedro Alencar Farrath, Vânia Amarante Pereira de Mello; Dia 09
09: Gláucia
Esteves Migotto; Dia 10: Alvaro Cardoso Caldas Júnior, Ana Cristina Azevedo dos Santos Douza, Laís
Menezes Lima, Mauro Garcia, Rafael César Arruda Malvestio.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENT
O - Cumprimentamos com carinho o casal Presb. Esdras Teixeira
CASAMENTO
Coelho e Neide Rodrigues Coelho que dia 10 comemora 39 anos de vida conjugal.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael. Próximo domingo
- dia 11/06 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Messias; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
- dia 11/06 - Cultos Matutino e Noturno - Lilian.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "A desobediência de Saul". O versículo chave é "Deuteronomio 26.16b" e Culto
Noturno: "Jó decide confiar em Deus quando tudo parecia perdido". O versículo chave é "Romanos
12.12". Pais tragam seus filhos!
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje
Hoje, teremos o nosso almoço comunitário logo após o Culto
Matutino. Venha participar conosco de momentos especiais da "família de Deus".
ATENÇÃO JO
VENS - Quer entrar para o Coral Jovem? É necessário apenas disposição! Participe dos
JOVENS
ensaios, que ocorrem todos os sábados, às 10h. Em caso de dúvida, procure Lilian Boga (Regente) ou
pela diretoria, Angélica Vargas e Giovana Maria. Não deixe de participar!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Alvaro Cardoso Caldas, Adelmo Silvestre da Silva, Sócrates Spyros Patseas, 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
Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes.
02. SOCIEDADE –
(a) Sociedade Brasileira: oremos por nossa sociedade que tem sido cada vez mais dominada
pela onda de corrupção, trazendo tantos males à nação brasileira. O cenário político encontrase temeroso, cheio de incertezas e o desemprego tem aumentado vertiginosamente. Mas,
acima de tudo, clamemos por uma nação que tema ao Senhor!
(b) Problema da Cracolândia: o problema das ‘drogas’ na sociedade paulista, principalmente
na região de Campos Elíseos, batizada de Cracolândia, é notadamente problemática.
Oremos para que a prefeitura junto com os órgãos competentes consigam um plano social
mais efetivo aos dependentes químicos. Oremos também, pelos missionários que atuam
nessa área tão desafiadora.
03. CENÁRIO MUNDIAL –
Coréia do Norte: oremos pela paz sobre os norte-coreanos devido ao conflito em torno
de armas nucleares naquela região, liderada por Kim Jong-U, líder norte coreano. Nesse clima
de tensão, outros países estão envolvidos, como: Estados Unidos e China.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 10/06, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Coro Geral.
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja está
CAMPANHA
ALIMENTOS
realizando durante todo o mês de junho a Campanha de Arrecadação de Alimentos para a AEB
(Associação Evangélica Beneficente). A meta é arrecadar “02” toneladas de alimentos não perecíveis.
Desde já, contamos com a participação de todos os irmãos. E, lembre-se: “enquanto tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos” (Gl 6.10).
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - 1) A SAF realizará sua reunião plenária na próxima,
terça-feira dia 06/06, às 14hs no salão social. Todas as sócias estão convocadas.
2) A SAF convida a todos que quiserem participar
de uma uma visita na Casa de Repouso Otoniel Mota, no dia 20/06 p.f
p.f., terça-feira
terça-feira, a saída aqui da
Igreja será as 13hs. Quem puder nos ajudar no transporte com seus veículos, agradecemos sua colaboração.
Procure a diretoria para maiores esclarecimentos.
REUNIÃO DE PEQUENOS GRUPOS - 1) O Grupo D - Higienópolis, coordenador Presb. João
Francisco Simões realizará sua reunião mensal, terça-feira, dia 06/06, às 20h, na residência do casal
Ana Cristina Azevedo e João Luiz Pires de Souza
2) O Grupo A - Templo , coordenadora Vivian Breda
realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 09/06, às 14h30, na Capela.
UCP - A
TENÇÃO - Nosso próximo encontro será sábado, dia 10/06 às 14h
ATENÇÃO
14h, não percam!
PROGRAMAÇÃO DA UNIJOVEM – No próximo sábado, dia 10/06 às 18h30, teremos a nossa
segunda edição do Master Chef Unijovem – Venha participar conosco desse evento e traga sua família e
amigos. Procure a diretoria e adquira seu ingresso até hoje, dia 04/06!
EDIT
AL DE SELEÇÃO – A Universidade Presbiteriana Mackenzie abriu edital de seleção voltado à
EDITAL
contratação para o cargo de Gerente de Risco e Compliance. A data limite para as inscrições até dia 23 de
junho de 2017. Maiores informações pela site da IP Unida: www.unidaipb@unidaipb.com.br
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CUL
TO DE ORDENAÇÃO E INST
AL
AÇÃO – Hoje, por ocasião do culto noturno
CULT
INSTAL
ALAÇÃO
noturno, teremos a
ordenação e a instalação dos presbíteros e diáconos eleitos pela igreja em suas assembléias extraordinárias.
Será uma momento de edificação e fortalecimento para nossa igreja.
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.
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
01. Maria Joelma B. Soares e seu marido Danilo, são missionários da APMT na Guiné Bissau,
desde 2013 e trabalham principalmente com crianças e jovens, utilizando-se do Método Escola por
Princípios, que alfabetiza e evangeliza ao mesmo tempo. Organizou o Conselho Missionário na 2ª Igreja
Presbiteriana de de Djaal bem como a União da Juventude Presbiteriana da mesma, tendo organizado
congressos com a juventude dessas igrejas. Trabalhou também com produção de literatura em crioulo
assim como, o Breve Catecismo, para ser usado na Escola Dominical. Mudaram-se para Plak 2, onde
moram hoje e continuam trabalhando com crianças e jovens e realizando campanhas para construção de
uma escola pois, mais de 100 crianças usavam uma instalação de sapé ou tinham aulas sob as árvores.
Participam também de campanha para construção de uma igreja pois o número de membros tem crescido
significativamente e os cultos são realizados em instalações muito precárias ou ao ar livre. O casal tem
despendido grande esforço na arrecadação de fundos para essas construções e agradecem a fidelidade de
Igrejas do Brasil que tem garantido a continuidade dessas obras.
02. Celinda Barbosa de Castro Daniel, missionária da APMT desde 2011. Aos 3 meses de
idade mudou-se com seus pais , Onésimo e Mariana, missionários, para uma tribo indígena, onde foram
trabalhar e onde estão até hoje, como missionários da APMT. Celinda, que além de missionária, também
é terapeuta ocupacional, foi para o Nepal em 2011, para trabalhar na International Nepal Fellowship,
agência americana, onde cerca de 100 missionários, todos técnicos especializados em reabilitação,
procedentes de vários países do mundo, trabalham gratuitamente e evangelizam. Casou-se com um
pastor presbiteriano indiano, Denny Daniel, que também trabalhava no Nepal e tem uma filha de 2 anos,
Zoé. Ajudava também o marido na programação especial que ele realizava com jovens. Em abril de 2016,
nova legislação do Nepal, exigiu a retirada, em uma semana, de todos os missionários do país. A única
religião permitida hoje lá é o hinduismo. Celinda está no Brasil, auxiliando seus pais no trabalho local,
com índios e jovens, enquanto estuda outras possibilidades de retorno ao Nepal.
03. OPOR
TUNIDADE P
ARA MISSÕES – O Centro de Formação Missiológica da APMT
OPORTUNIDADE
PARA
(Agência Presbiteriana de Missões Transculturais), que tem funcionado nas dependências de nossa igreja,
durante o ano de 2017, disponibilizou “05” bolsas integrais para aqueles irmãos da I.P. Unida que
desejam se aperfeiçoar no chamado à obra missionária. Basta apenas se inscrever no site da APMT:
www.apmt.org.br
ELE É EXAL
TADO
EXALT
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus
Eu o louvarei
Ele é exaltado, pra sempre exaltado
O Seu nome louvarei
Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus
Glorificam seu Santo nome
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 65
ivinas”
Hino 33 – “Maravilhas D
Divinas
* Oração
Hino - Coro Geral

Adoração
Cântico - "Ao Nosso Deus"
* Apocalipse 7. 9-12
* Oração
Hino - Coro Geral

Contrição
* Salmo 139. 1-12, 23-24
* Oração Silenciosa
Hino 67 - "Coração Quebrantado"
* Oração

Contrição
* Salmo 103. 6-18
* Oração Silenciosa
er
dão e G
raça"
Cântico - "P
"Per
erdão
Graça"
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 105. 1-5
Cântico - "Ele é Exaltado" (pag.5)
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 113
Cântico - "Deus Supremo"
* Oração

* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Célio Gomes de Azevedo
Santa Ceia
era Páscoa"
Hino 341 - "V
"Vera
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 164 - "Nome Precioso"
* Bênção Apostólica
* Benção Antiga

Cerimônia de Ordenação e Investitura
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
Cântico - "Quão Grande é o Meu Deus"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio

Poslúdio

Saudação aos visitantes
Avisos
A
visos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS: 1) N
anta Ceia no C
ulto M
atutino:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino:
Paulo Sérgio dos Santos, Humberto Arantes de Carvalho, Paulo Ricardo de Barros Mendes, Esdras
Teixeira de Coelho, Silas Ferreira de Souza, Cornélio Nogueira Martins, Wilson Roberto Munhoz Lisboa,
Rubens Mendes Vargas .
2) N
as Liturgias: C
ulto M
atutino - Paulo Sérgio dos
Nas
Culto
Matutino
ulto N
oturno - Cleverson Pereira de Almeida.
Culto
Noturno
Santos e C
.f
PREGADOR VISIT
ANTE – O Rev. Rosther Guimarães Lopes, estará pregando no domingo pp.f
VISITANTE
.f.. ,
por ocasião do culto das 11h. Devido ao ajuste de datas não foi possível a sua estadia neste domingo.
Rogamos a Deus pela vida do Rev. Rosther, bem como, de sua família!
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