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PERSEVERANÇA DOS SANTOS: A CARREIRA CRISTÃ
(Estudo Bíblico para pequenos Grupos)
A doutrina da perseverança dos santos é um dos pilares do edifício da
nossa fé reformada. Doutrinariamente, o que é perseverança dos santos? Para
nós, o mais simples e mais completo conceito sobre a doutrina é definido por
Arthur Stone: ”Perseverança dos santos é a total impossibilidade para o eleito de
Deus, aquele que foi convencido de pecado pelo Espírito Santo e lavado no
Pastor
es
astores
precioso sangue de Jesus, de se perder”. Diríamos nós: Uma vez eleito, eleito
para sempre. Uma vez convertido, convertido para sempre. Uma vez justificado,
1. Efetivos:
justificado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre.
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
Mas, a carreira cristã não é fácil, na luta do homem renovado contra as
Fone: 99431-2818
tendências do velho homem e contra as ciladas do tentador. A jornada é dura,
Rev
edo
ev.. Célio G. de A
Azzev
evedo
difícil e desgastante. O cristão pode chegar cansado e ferido, mas alcança seu
Fones: 3822-1665
destino final, nos braços de Jesus. Nesta caminhada três fatores concorrem para
98456-3798
a perseverança do santo:
1. A FIDELIDADE DO SANTO – Como dissemos, a vida cristã é
de intensa luta contra as tentações e a inclinação para o mal do velho homem.
2. Emérito:
Não é um caminho linear e plano, mas cheio de assaltos e sobressaltos, semelhante
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
Fones: 19 3365-4359
à do gráfico do eletrocardiograma, com subidas e descidas. Há quedas e fracassos,
19 99455-3535
mas também, reerguimento e arrependimento. Essa luta é constante, e só termina
com a morte, quando seremos, então, glorificados. Nesse embate, o cristão
Presbíteros
procura manter-se fiel até ao fim, a despeito dos percalços do caminho. Para isso,
Eméritos
o santo precisa assumir uma postura que inclui três exercícios: Oração (1Ts
Jovino Pereira Filho
5.17), Vigilância (Mt 26.41) e Submissão (Tiago 4.7).
Salim Amed Ali
2. A COMUNHÃO DOS SANTOS – Quando Jesus subiu ao céu,
deixou aqui 120 santos, que o seguiram até ao fim. A primeira providência do
Diáconos Eméritos
grupo foi ficar juntos (Lc 24.52-53). Lucas ainda acrescenta, em Atos
Jairo Moraes Pereira
2.44 ” Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum”. Foi aí
Joaquim de Aguiar
que começou a comunhão dos santos. Eles perseveravam juntos, para que cada
Nelson Ramalho
um perseverasse na sua fé. Esse grupo se espalhou pela face da terra, mas a
comunhão dos santos continuou nas igrejas que iam sendo organizadas. Na
carreira cristã, não vamos sozinhos. Estamos caminhando com um grupo de
santos, que passam pelos mesmos percalços, que se dão a mão, que se confortam,
Cultos Dominicais
se aconselham e, quando preciso, se exortam. Apesar de suas deficiências, a igreja
11h e 19h
ainda é o melhor ambiente para nos ajudar a manter a nossa fé e a nossa fidelidade.
Escola Dominical
A comunhão dos santos é fator preponderante para a perseverança dos santos.
09h30
3. A GRAÇA DO DEUS SANTO – Sabemos que a eleição é
Reuniões de Oração incondicional e que a graça é irresistível. Deus nos elegeu não porque viu méritos
2ª a 6ª - 12 h
em nós, mas porque teve misericórdia de nós. E quando Ele nos chamou, pela
sábado - 07 h
Sua graça, nos habilitou a atendê-Lo, mediante a obra do Espírito Santo, em
Estudo Bíblico
nosso coração, implantando em nós a fé, para que crêssemos em Jesus como
5ª feira - 19 h
Salvador. O que Deus efetuou em nós, ninguém, nem nós, nem o diabo, poderá
(continuação pag 2)
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cancelar. E o apóstolo confirma, em Filipenses1.6: ”Estou plenamente certo de que aquele que começou
boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Jesus Cristo”. Desde a chamada até à glorificação, Deus
está conosco.
A perseverança dos santos depende da sua fidelidade e da comunhão dos santos, mas, efetivamente,
tudo depende da graça de Deus. Nós chegaremos ao final, porque Deus nos elegeu desde toda a
eternidade e nos tem acompanhado em toda a nossa caminhada até ao final, tomando-nos em Seus
eternos braços e levando-nos à eternidade com Ele. Por isso, podemos dizer, como Paulo, em II Tm 1.12:
“...porque sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até
aquele Dia”. Pela graça, começamos nossa jornada terrena. Pela graça, chegaremos ao nosso destino final!

Reverendo Ademir Aguiar
(Fonte:
www.teologiabrasileira.com.br
(F
onte: www
.teologiabrasileira.com.br - adaptado e transcrito)
MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 3 – JJesus
esus nos Escolheu – JJoão
oão 15.12-17 (v
.16)
(v.16)
Assim Jesus corta e condena por completo o descaramento do falso santo, que quer fazer o suficiente para
reconciliar-se com Deus e torná-lo seu amigo. Deseja que seu mérito tenha a primazia e que a graça de
Deus venha atrás; diz que O procura e faz Dele seu amigo, vangloriando-se de que Ele foi beneficiado.
Mas está escrito: “Não foram vocês que me escolheram, ou seja, vocês não são meus amigos por sua causa,
mas por minha causa. Mas eis que vocês são meus amigos única e esclusivamente por mim e através de
mim, pois eu os atraio a mim e lhes dou tudo que tenho, para que se gloriem tão somente de minha graça
e meu amor em oposição às obras e méritos de vocês e às de todo o mundo. Porque fui à procura de vocês
e os trouxe a Mim, visto que estavam alienados do conhecimento de Deus e jaziam em condenação como
os outros. Mas eu vim e os chamei para fora das trevas, sem que o pedissem ou fizessem algo para conseguilo. Vocês são meus amigos; recebem benefícios de mim e sabem que têm tudo gratuitamente, unicamente
por misericórdia” (Lutero).
Dia 4 – O Espírito de D
eus Traz Consolo – JJoão
oão 15.26-27
Deus
Vemos de novo toda a Santa Trindade, todas as três Pessoas da essência e majestade Divinas: o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Deve-se notar principalmente como Jesus descreve o Espírito Santo e o chama de
Consolador e Espírito da verdade. Por meio dele, deve-se discernir qualquer outra doutrina. Essas palavras
tetemunham e provam que o Espírito Santo é Deus em essência, procede do Pai e é enviado por Jesus,
dado a nós por Ele e a obra de Deus que Ele realiza em nosso coração. Jesus dá-Lhe nome que indica e
nomeia uma Pessoa distinta. Chama-O Consolador. Declara que o Espírito vai testemunhar a respeito
Dele. Igualmente: “Esse vos ensinará todas as coisas”. Também há evidência suficiente de que o Espírito
Santo é uma Pessoa separada do Pai e do Filho. Pois Jesus diz: “O Consolador que eu vos enviarei” e “que
procede do Pai”. Ele é o mesmo Deus Único e Verdadeiro, pois realiza obras que somente Deus realiza,
como iluminar os corações interiormente e levá-los ao real conhecimento de Deus, acender, criar e fortalecer
neles a fé, consolar e mantê-los intrépidos (Lutero).
encerá o M
undo do P
ecado – JJoão
oão 16.8-9
Dia 5 – Conv
Convencerá
Mundo
Pecado
Depois que Cristo deu a seus discípulosa promessa e o consolo em relação à sua despedida, dizendo que
lhes enviará o Consolador, Ele define o ofício e a obra do Espírito Santo, afirmando que repreenderá o
mundo por causa do pecado através das palavras dos apóstolos. Diz do Reino que estabelecerá na terra e
se expandirá pelo mundo inteiro no poder do Espírito Santo, que será regido somente pela Palavra, pelo
ministério da pregação dos apóstolos. Jesus chama de ofício que repreende o mundo, e consiste em atacar
todas ações e atividades e em dizer às pessoas que todas, por natureza, são culpadas e injustas diante de
Deus, devendo obedecer à pregação sobre Jesus. Que pecado é esse? o que se repreende nelas? Jesus diz:
“Porque não creem em mim”. É o que faz de todos eles pecadores e os condena: não têm conhecimento e
fé em Jesus. É o resumo conclusivo do pecado. Não é preciso procurar e perguntar que tipo de pecado
deve ser repreendido! É o pecado do mundo inteiro, a saber, o pecado de serem sem o Senhor Jesus Cristo
e não terem fé Nele (Lutero).
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Dia 6 – Convencerá o Mundo da Justiça – João 16.10
Essa justiça é secreta e oculta não só para o mundo e a razão, mas, também, para os santos. Pois ela não
é um pensamento, uma palavra ou uma obra em nós mesmos. Não, ela está inteiramente fora e acima de
nós; é a ida de Jesus para o Pai, ou seja, seu sofrimento, ressurreição e ascensão. Jesus deixou fora do
alcance de nossos sentidos e olhos. A única maneira de alcançá-la é mediante a fé na mensagem do
evangelho, segundo a qual Ele mesmo é a nossa justiça. É uma justiça admirável que sejamos chamados
de justos, nada há em nós, está toda em Jesus! É nossa, pela Sua graça e dádiva e é tão nossa como se nós
mesmos a tivéssemos obtido. A razão não tem condições de entender que essa justiça é algo que não
participamos, nada há em nós que nos torne agradáveis a Deus e nos salve. Apego-me a Jesus, que está
sentado á direita de Deus e nem sequer o enxergo. A fé deve apegar-se a isso, fundamentar-se nisso e
consolar-se com isso em tempos de tentação. Então Jesus me diz que minha justiça consiste em sua ida
para o Pai. Lá, minha justiça foi depositada (Lutero).
Dia 7 – Convencerá o Mundo do Juízo – João 16.11
Este julgamento vem da autoridade e do poder do Senhor Jesus Cristo, assentado à direita do Pai. A
sentença de que o príncipe deste mundo e tudo que lhe pertence já está condenado e não pode fazer
nada contra o Senhor Jesus é anunciada publicamente por meio da pregação da Palavra de Deus. Satanás
não tem escolha: o juizo contra ele já foi proferido e confirmado, há muito tempo que foi condenado e
é mantido sob os pés do Senhor Jesus, permitindo que este lhe esmague a cabeça. O mundo faz de conta
que nada aconteceu. Despreza a sentença proferida contra o diabo, fazendo dela motivo de zombaria
porque não a pode ver. Falta que esta setença seja executada diante de todos, quando o príncipe deste
mundo será lançado no inferno eterno com seus seguidores. Jesus mostra ao mundo que Ele é o Senhor,
Aquele que pode neutralizar o furor do diabo e derrubar seus inimigos, até que todos sejam dominados.
Somente os cristãos crêem nisso, aceitam a palavra de seu Senhor como verdadeira, reconhecem seu
poder e domínio, e se consolam em seu Senhor e Rei (Lutero).
Dia 8 – O Espírito O
pera E
m e por M
eio de Nós – JJoão
oão 16.12-15 (v
.13)
Opera
Em
Meio
(v.13)
Esta mensagem é realmente gloriosa. Mas, de momento, vocês ainda não a compreendem, diz Jesus,
porque ela é sublime demais e ninguém pode aceitá-la por inciativa própria. Posteriormente, todavia,
quando eu for glorificado por meio da ressurreição e vier o Espírito Santo, você a compreenderão
perfeitamente e saberão em seus corações que Eu, por estar no Pai, me livrei de tudo que é mortal. E
vocês, que permanecem em mim, experimentarão o mesmo. Por último, vocês também aprenderão que
eu estarei em vocês. Porque somente em mim vocês terão ânimo e intrepidez, consoladora confiança e
certeza de que o Pai é gracioso para com vocês e não está irado. Ao saberem disso, vocês tambem terão a
certeza de que suas palavras, pregação, vida e ação são corretas e boas, pois são minha própria voz e ação.
Porque sou eu quem fala, prega, batiza e faz tudo o mais em e por meio de vocês. O Espírito da Verdade
fortalece e preserva os nossos corações na fé de que Jesus está sentado eternamente à direita do Pai e é o
verdadeiro Deus Salvador, Mediador e Rei (Lutero).
Dia 9 – A P
arábola da Alegria – JJoão
oão 16.19-22 (v
.21)
Parábola
(v.21)
No mundo há diferentes tipos de tristeza. A verdadeira tristeza, a maior de todas, é quando o coração não
tem Jesus. Por isso Jesus nos diz: “Vocês ouviram falar da alegria que terá o mundo e da tristeza que vocês
sentirão. Aprendam e assimilem isso, para que, no momento da dor tenham paciência e recebam real
consolo em meio ao sofrimento”. Jesus usa uma parábola que vamos estudar com cuidado. Veja como
Deus trata a mulher que está para dar a luz. Ninguém a ajuda na dor e não pode fazê-lo. Os que se acham
à sua volta podem consolá-la mas não podem livrá-la da dor. Ela tem de passar por isso e arriscar sua vida,
depende unicamente do poder de Deus. O mesmo acontece conosco em meio às tentações e ou à
angústia de morte, só Deus e o Seu poder pode nos ajudar. Nessa hora temos de ficar tranquilos e apegarnos exclusivamente a Deus. Ele nos livra desta situação no momento certo, assim como faz com a mulher
que não se lembra mais da dor. Onde havia morte e dor, agora há vida e alegria. Assim também Deus nos
torna felizes e nos dá paz e alegria eterna (Lutero).
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Vademilson de Souza Lins, Rev.Fernando Hamilton Costa, Maria Esmilda Garrido (amiga Harry Cristian), Adelmo Silvestre da Silva,
Sócrates Spyros Patseas, André Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha), Antonio Leandro
Silva, Allan Augusto Antonio, Leonor Evangelista de Souza, Manoela da Fonseca, Ernesto
Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes, Edna Ap.
Burdin Vicente.
02. No próximo sábado, dia 08/07, às 7h, a ênfase da reunião de oração será a intercessão pelo
Iraque; ESTATUTO: República; AREA: 437.072 km2; POPULAÇÂO: 38.830.670 hab.;
LÍNGUA: árabe, turco e turcomano;RELIGIÂO: islamismo xiita e islamismo sunita.
.
INFORMATIVO MISSIONÁRIO
(a) KOSO
VO : (Sudeste da Europa – antiga região da Iugoslávia ). O Pr Gustavo A. F. Custódio,
OSOV
(família: esposa Sarah e filhos: Isabelly e Lucca) se preparou para o ministério missionário e
recentemente foi para o Kosovo. Projeto NEWBORN
NEWBORN: visa servir pastoralmente a igreja em
Kosovo, estimular o seu desenvolvimento, formar novos líderes e fortalecer o ensino bíblicoteológico na região da Pristina.
(b) GUINÉ BISSA
U (África): O Pr Rogério G. Pinheiro, esposa Fabiana e filhos: Guilherme,
BISSAU
Alice e Larissa, trabalham na cidade de Gabu: 30.000 habitantes, interior do país, distante
263 km da capital Bissau. Projeto EDUCANDO
EDUCANDO: sistema de apadrinhamento escolar à
distância, que oferece às crianças e adolescentes de Gabú, em Guiné-Bissau, o direito ao
conhecimento e a oportunidade de uma nova família. A Casa de apoio engloba: acesso à escola,
reforço escolar, aulas de línguas, artesanato, esporte, alimentação, cuidado com a saúde,
discipulado e educação Cristã.
(c) Ore, colabore, incentive e apóie aqueles que estão distantes realizando seus ministérios, levando
ajuda, carinho e a mensagem de salvação a muitos ainda perdidos. É um grande privilégio
participar desta obra e colaborar com essa obra para a glória de Deus!
***
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Arnaldo de Souza Filho, Fagner Lima Nunes Cavinato,
Hoje:
Lídice Meyer Pinto Ribeiro, Sophia Vargas Aiello; Dia 03
03: Ellen do Val Nehemy Siani; Dia 06
06: Diác.
Domingos Oliveira Mineiro, Guaracy Alves Filho. Dia 07
07: Diác. Adilson Modesto, Odette Andrejozuk;
Dia 08: Ana Paula M. Simionato Silva.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: Luis Carlos Miranda e Lídice Meyer Pinto Ribeiro
06 anos
Dia 08: Leandro Miranda de Mello e Vânia Amarante Pereira de Mello
11 anos
DÍZIMOS E OFER
TAS - Desejando fazer depósito bancário, utilize o Banco Bradesco, agência 096
OFERT
(Mal.Deodoro), conta corrente 69.230-1,CNPJ da Igreja 63.014.674/0001-65.
DEMONSTRA
TIV
O FINANCEIR
O - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja
DEMONSTRATIV
TIVO
FINANCEIRO
através dos gráficos em percentuais do mês de maio (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6). Outras
informações com o tesoureiro Presb. Esdras.
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ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje, teremos esse tempo de confraternização em nosso salão social.
Venha participar conosco.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael. Próximo
domingo - dia 09/07 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Messias; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
- dia 09/07 - Cultos Matutino e Noturno - Lilian.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Salomão edifica o Templo". O versículo chave é "I Crônicas 28.20" e Culto Noturno:
"Quatro jovens fiéis a Deus são provados". O versículo chave é "I Timóteo 6.11". Pais tragam seus filhos!
REUNIÃO DA JUNT
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem,
JUNTA
DIACONAL
amanhã, segunda-feira, dia 03/07, às 20h
20h, na Sala do Conselho.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - A Escola Bíblica de Férias acontecerá nos dias 04 a 07 de Julho,
das 14h30 - 17h. Oremos por este trabalho!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - Na próxima terça-feira, dia 04/07, às 14h
14h, a
Reunião Plenária será no Templo
emplo, em razão da Escola Bíblica de Férias das crianças. Nesta ocasião estará
conosco a Sra. Eleny Vassão, capelã hospitalar responsável pela Casa do Aconchego.
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES - Acampamento de jovens e adolescentes
junto com a I.P. Campinas. Local: próximo de Piracicaba (www.acampark.com.br). Data: 07 a 10 de
setembro p.f. Valor: R$ 395,00. Maiores informações com o Sem. Filipe Rodrigues.
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!
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja está
CAMPANHA
ALIMENTOS
realizando a Campanha de Arrecadação de Alimentos para a AEB (Associação Evangélica Beneficente).
A quantidade já arrecadada até o momento é de 847 kg e a meta é de 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).
NO
TA DE F
ALECIMENT
O – Faleceu no dia 26 p.p. aos 81 anos de idade, nosso irmão Sr. Álvaro
NOT
FALECIMENT
ALECIMENTO
Cardoso Caldas, membro de nossa igreja. O Sr Álvaro deixa esposa, filhos e netas. “O Senhor o deu, o
Senhor o levou; louvado seja o nome do Senhor” (Jó 1.21). A família Petroni Caldas agradece a igreja e
pastores que durante todo o tempo da enfermidade do Sr. Alvaro, sustentaram com orações e palavras de
carinho.
AO ÚNICO
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao rei eterno e imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus (2x)
Adoramos o Teu nome
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti (2x)
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 19
riação e SSeu
eu C
riador”
Hino 10 – “A C
Criação
Criador
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Salmo 103.1-5
* Oração Silenciosa
Hino 80 - "O Amor de Jesus"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 92. 1-5
Cântico - "Ao Único" (pag.7)
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Santa Ceia
enhor”
Hino 346 – “A Ceia do SSenhor
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino - Coro Geral
Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
im P
ara A
dorar-T
e"
Cântico - "V
"Vim
Para
Adorar-T
dorar-Te"
* Isaías 6. 1-6
rindade SSantíssima"
antíssima"
Hino 11 - "T
"Trindade
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Salmo 40. 1-6
* Oração Silenciosa
Cântico - "Foi por Amor"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 150
ua é a G
lória"
Cântico - "T
"Tua
Glória"
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
* Oração
Cântico - "Marcharemos"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
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: 1) N
anta Ceia no C
ulto M
atutino:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino:
Paulo Sérgio dos Santos, Paulo Ricardo de Barros Mendes, Edson Ramos dos Santos, Oscar da Cunha
Garcia Neto, Décio de Oliveira Bernini, Esdras Teixeira de Coelho, Paulo Geraldo Guimarães e Salim
Amed Ali.
2) N
as Liturgias: C
ulto M
atutino - Paulo Sérgio dos
Nas
Culto
Matutino
ulto N
oturno - Rubens Mendes Vargas .
Santos e C
Culto
Noturno
PREGADOR VISIT
ANTE – O Rev. Rosther Guimarães Lopes, hoje estará pregando por ocasião dos
VISITANTE
cultos das 11h e 19h. Nos alegramos pela estadia do irmão em nosso meio e rogamos a Deus pela sua
vida, bem como de sua família.
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