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Deus criou o ser humano ereto, mas ele precisa aprender a se curvar,
sobretudo, diante do Criador e diante de seu semelhante. Ele não tem facilidade
para fazer isso. Em vez disso, ele é naturalmente resistente a qualquer curvatura.
Uma das acusações feitas por Deus a Israel era a de que “os tendões de seu
pescoço eram de ferro, a sua testa era de bronze” (Is 48.4; Êx. 32.9). Essa
criatura incurvável, não se dobra, não se ajoelha, não coloca o rosto no mesmo
lugar onde estão os seus pés. Ela é dura, teimosa, orgulhosa e obstinada.
O ser humano precisa descobrir a beleza dos joelhos. Eles substituem os
pés na prática da oração. Quando dobrados, os joelhos diminuem a altura do
que ora e aumenta a altura daquele a quem se ora. É uma reverência aceita por
Deus que pode facilitar a oração e a comunhão com ele, desde que o espírito
também esteja dobrado.
Pessoas extremamente necessitadas aproximavam-se de Jesus e punhamse de joelhos diante dele para suplicar a graça desejada. É o caso do leproso que
suplicou ao Senhor (Mc 1.40) e também do jovem rico que se ajoelhou em
plena rua diante de Jesus (Mc 10.17).
Precisamos voltar aos joelhos. Para orar, vários personagens da Bíblia
punham-se de joelhos. Na dedicação do templo de Jerusalém, “Salomão ajoelhouse diante de toda a assembléia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou” (2Cr
6.13). O escriba Esdras nos conta que “na hora do sacrifício da tarde, caí de
joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei” (Ed 9.5).
Pouco antes de morrer apedrejado, Estêvão caiu de joelhos (At 7.60).
Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e,
depois de os entregar a Deus, “ajoelhou-se com todos eles e orou” (At 20.36).
Cena ainda mais bela aconteceu pouco depois, na cidade de Tiro, a caminho de
Jerusalém. Os cristãos da cidade, suas esposas e seus filhos acompanharam Paulo
até a praia e todos se ajoelharam para orar, antes de o apóstolo embarcar no navio
(At 21.5). Na Epístola escrita aos efésios, o mesmo Paulo revela: “Por essa razão,
ajoelho-me diante do Pai” e oro para que “Ele os fortaleça com poder, por meio
do seu Espírito” (Ef 3.14-16).
Passagem curiosa é quando Elias “subiu o alto do Carmelo, dobrou-se
até o chão e pôs o rosto entre os joelhos”. Com a cabeça, o peito e o ventre
totalmente dobrados em cima dos joelhos, o profeta pediu chuva e ela veio (1Rs
18.42; Tg 5.18). Na agonia do Getsêmani, Jesus “se afastou a uma pequena
distância dos discípulos, ajoelhou-se e começou a orar” (Lc 22.41). Na versão de
Mateus, o Senhor “prostrou-se com o rosto em terra e orou” (Mt 26.39).
No que diz respeito à arte da oração e da adoração, os joelhos estão
ociosos. Eles foram feitos também para se dobrarem diante do Todo-Poderoso.
Daí o convite: “Venham e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador” (Sl
95.6). Precisamos aprender a fazer isso para que, na plenitude da salvação, “ao
nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda
língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai” (Fp 2.1011).
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 17 – O R
essurr
eto É N
osso Consolo – JJoão
oão 20.19-23 (v
.19)
Ressurr
essurreto
Nosso
(v.19)
De que os discípulos têm medo? Da morte. Sim, estavam em meio à morte. Qual é a origem desse medo
da morte? O pecado. Se não tivessem pecado, não teriam medo. A morte não lhes poderia fazer mal, pois
o aguilhão da morte é o pecado. Mas lhes faltava o correto conhecimento de Deus. Quem não crê em
Deus, esse tem de ficar com medo da morte e não pode ter uma consciência confiante. Quando alguém
está com medo e pede ajuda a Deus, Deus atende, assim como o Senhor Jesus não ficou longe dos
amendrontados discípulos. Logo estava ali confortando-os e dizendo: “Paz seja com vocês! Tenham bom
ânimo, sou eu, não tenham medo”. Assim também quando nós estamos com medo: Deus nos levanta do
chão e nos prega o Evangelho, por meio do qual nos devolve uma consciência feliz e confiante. Onde está
Jesus, está o Pai e o Espírito. Ali há graça pura, nada de lei; pura misericórdia, nada de pecado; vida pura,
nada de morte; puro céu, nada de inferno. Aqui me consolo com a obra de Cristo como se eu mesmo a
tivesse realizado (Lutero).
Dia 18 – Precisamos Orar – Atos 1.12-14
Por que Deus nos obriga a pedir o que nos falta, em vez de concedê-lo sem ser solicitado, já que Ele sabe
e vê tudo melhor do que nós próprios? Afinal, Ele de graça dá todos os dias ao mundo inteiro tantos
benefícios, como sol, chuva, alimento, dinheiro, corpo e vida. Isto ninguém pede e nem agradece, pois Ele
sabe que o mundo não pode dispensar nem um dia luz, comida e bebida; por que então, manda pedir por
elas? É claro que Ele não nos manda orar para instruí-lo sobre o que nos deve dar, mas sim para que
reconheçamos e professemos os benefícios que Ele nos concede, para que através da oração nos instruamos
a nós próprios; sou transformado e não procedo como os ímpios, que não O reconhecem nem agradecem;
meu coração se volta a Ele para louvar e agradecer, buscando e esperando Nele refúgio nas aflições. Tudo
serve para que eu aprenda a reconhecer que Deus Ele é, porque bato à sua porta. Ele se dispõe a conceder
em abundância tanto maior. Por isso espero de Ti que me atende e, antecipando ao meu pensamento,
supre a minha necessidade (Lutero).
Dia 19 – O Evangelho é Loucura – Atos 2.5-13
No Pentecostes, Jesus deu o Espírito Santo a Seus discípulos de forma visível, quando apareceram
distribuídas sobre eles línguas de fogo, falaram outras línguas, expulsaram demônios e curaram doentes.
Seus compatriotas, judeus, disseram que eles estavam loucos e cheios de vinho doce, que estavam possessos
e cheios de demônios. Hoje Jesus dá o Espírito Santo e os dons a Seu povo de forma invisível e sem grandes
manifestações externas, porém, da mesma forma como o ser humano não acredita que Cristo venceu
nossos inimigos, pecado e morte, assim também não acredita que Jesus distuibui dons entre as pessoas.
Porque quando os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, foram e pregaram em
Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e por ordem de Jesus, foram para o mundo inteiro, quem acreditou que
eles estavam bons da cabeça? Eis porque o mundo não vê nem reconhece os dons do Espírito Santo, mas
os despreza e zomba deles. Somente os cristãos reconhecem e amam a Palavra de Deus como o maior
tesouro e reconhecem o poder de suas maravilhosas obras (Lutero).
Dia 20 – A IIgr
gr
eja é F
ilha da P
alavra – A
tos 2.37-41 (v
.4)
greja
Filha
Palavra
Atos
(v.4)
Visto que a Igreja nasce através da Palavra, é alimentada, preservada e fortalecida pela Palavra, é evidente
que a Igreja não pode existir sem a Palavra. Sem a Palavra deixa de ser Igreja. Visto que todos nasceram do
Batismo para o ministério da Palavra e as autoridades eclesiais não querem conceder ministro da Palavra,
resta-nos ou permitir que a Igreja de Deus pereça sem a Palavra, ou, então, que convoquem uma reunião
e, em consenso geral, escolham dentre os membros um ou quantos forem necessários, e, por meio de
oração e imposição das mãos, recomendem e confirmem-nos a toda a Igreja. Se todos os argumentos
citados não forem concludentes, deveria ser suficiente corroborar o que Jesus diz em Mateus 18.19.
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Portanto, se o consenso de dois tudo pode em nome de Deus, e se Jesus se confessa como o autor do que
eles fazem, quanto mais não devemos crer que isso acontece com sua aprovação e ação, quando estamos
reunidos em Seu nome e oramos e elegemos pastores e ministros da Palavra. Deus quer para Si a Igreja
submissa à Palavra e aceita os benefícios de Jesus (Lutero).
tos 6.1-7 (v
.1) 14/03
Dia 21 – D
iaconia é SSer
er
vir – A
Diaconia
ervir
Atos
(v.1)
Esteja certo e reconheça qualquer que se considera cristão: todos somos igualmente sacerdotes, isto é,
temos o mesmo poder na Palavra e em qualquer sacramento. Mas não é lícito que qualquer um faça uso
desse poder, a não ser com o consentimento da Igreja ou por ordem de um superior. O que é comum a
todos ninguém pode se arrogar individualmente, até que seja chamado. E, por isso, se o sacramento da
ordenação é algo, não pode ser outra coisa que a de chamar alguém ao ministério eclesiástico. O sacerdócio
é o ministério da Palavra; digo da Palavra ou Evangelho. O diaconato não é um ministério para ler o
Evangelho, como costuma acontecer em nossos dias, mas para distribuir as riquezas da Igreja entre os
pobres, para que os sacerdotes sejam liberados do ônus das coisas temporais e possam dedicar-se com
maior liberdade à oração e à Palavra. Em Atos 6 lemos que os diáconos foram insttuídos com essa
finalidade. Vivemos no Senhor Jesus Cristo pela fé e no próximo pelo amor de Deus derramado em
nosso coração pelo Espírito Santo (Lutero).
Dia 22 – A B
ele
za de C
risto – A
tos 6.8-15 (v
.15)
Bele
eleza
Cristo
Atos
(v.15)
Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo (v.5), cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes
sinais entre o povo (v.8), só podia ter o rosto de um anjo! (v.15). Era a beleza de Jesus refletida no rosto
de Estêvão! Quando o nosso coração é aberto e Jesus entra como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já
está ali e já preparou a casa para receber o Senhor Jesus. O Espírito Santo já veio santificar e já lavou toda
a casa com o sangue de Jesus e com a água, que é a Palavra de Deus, o Evangelhode Jesus, as boas novas
de redenção eterna, preparou-nos como santuário do Pai, do Filho e Dele mesmo, Espírito Santo; já veio
morar em nós, sendo penhor da nossa salvação. Então começa a Sua obra transformando-nos de glória
em glória na imagem de Jesus, a nos moldar na pessoa Dele, Seu caráter, Sua mente, e Sua beleza seja vista
em nós! Para os salvos ela encanta a alma, para os que se perdem provoca a ira. Ore e cante: Que a beleza
de Cristo se veja em mim, toda a Sua admirável pureza e amor! Ó Tu, Chama Divina, todo o meu ser
refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim (Lutero).
Dia 23 – M
inistrar a P
alavra – A
tos 8.4-8 (8.4)
Ministrar
Palavra
Atos
O ofício da pregação do Evangelho é o ofício supremo, ofício apostólico que fundamenta os demais,
como os ofícios de mestre, profeta, administrador, dons de línguas, de curar e socorrer conforme Paulo
os enumera em 1ª Coríntios 12.28. Estêvão e Filipe, ordenados apenas para servirem à mesa, são
exemplos de que todo cristão tem o direito de ministrar a Palavra. Estêvão fez sinais e prodígios entre o
povo, debateu com as sinagogas e refutou o concílio dos judeus pela palavra do Espírito. Filipe converteu
os samaritanos e percorreu Azoto e Cesaréia. Qual direito e autoridade? Ninguém solicitou nem os
chamou. Fizeram isso por iniciativa própria, viram uma porta aberta e o povo ignorante privado da
Palavra, necessitava do serviço. Quanto mais o teriam feito se tivessem sido solicitado e chamados! O
eunuco batizado por Filipe sem dúvida ensinou a Palavra a muitos, porque lhe fora ordenado anunciar
as virtudes daquele que o chamou das trevas para Sua maravilhosa luz. A Palavra anunciada resulta na
conversão de muitos, pois ela não retorna vazia (Lutero).
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
Próximo domingo - dia 23/07 - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Messias; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
- dia 23/07 - Cultos Matutino e Noturno - Mirian.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Aliança de Josafá com Acabe". O versículo chave é "I Co 15.33" e Culto Noturno:
"A queda do orgulhoso Nabuconosor". O versículo chave é "Provérbios 29.23". Pais tragam seus filhos!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Vademilson de Souza Lins, Rev.Fernando Hamilton Costa, Adelmo Silvestre da Silva, Sócrates Spyros Patseas, André Robles Morales
(esposo da Cecília Lazinha), Antonio Leandro da 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.
02. SOCIEDADE - Vivemos uma grave ‘crise doméstica’ e um certo ceticismo da comunidade internacional em relação ao processo político no Brasil. Portanto, não deixemos de orar por essa
pátria tão carente de Jesus! Oremos também por esse momento de fragilidade político-econômico e principalmente, no que tange as ‘reformas sociais’.
03. 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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 22/07, às 07h
07h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pela Junta Diaconal.
UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS - A UPH realizará sua reunião plenária no próximo
Capela. Todos os membros estão convocados.
sábado, dia 22/07 às 9h , na Capela
COROS EM RECESSO - Os Coros Geral e Masculino estão em recesso durante este mês de julho.
Coro Geral retornará aos seus ensaios no dia 26 de julho enquanto o Coro Masculino retornará aos
ensaios dia 03 de agosto.
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 1.817,6 kg e estamos quase atingindo a meta 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).
UCP - A
TENÇÃO CRIANÇAS- Em agosto teremos novidades em nossas programações para o
ATENÇÃO
segundo semestre. Aguardem!!
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
setembr
o pp.f
.f
setembro
.f.. Valor: R$ 395,00. Maiores informações com o Sem. Filipe Rodrigues.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Esther de Araújo Pimenta da Silva; Dia 17
17: Adriana
Dias Rabelo de Oliveira e Almeida, Flávio Carpigiani Sobrinho, José Antonio Di Pierro, Regicleide Maria
de Carvalho; Dia 18
18: Andréa Duarte Ferreira Cavinato, Cândido de Castro Ferreira; Dia 19
19: Ana
Cristina Mondejas Lisboa, Valquíria Torres Bentes; Dia 22: Giovanna Maria Silva Candida.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 17: Presb. José Rogélio Mondejas e Ordair Beatriz Borges Mondejas
46 anos
Dia 17: Luis Edgard Aires de Oliveira e Jussara Lidiany da Silva Ferreira Aires
08 anos
Dia 18: Presb. Marcel Mendes e Carmem Regina de Ávila Mendes
47 anos
Dia 18: André Robles Morales e Cecília Lazinha Morales
07 anos
Dia 20: Eduardo Francisco Pinto e Adriana Andrade Ribeiro
04 anos
Dia 21: Chucrallah Salem El Tayar e Daad Mitre El Tayar
51 anos
Dia 21: Diác. Adilson Modesto e Genoveva Nogueira de Carvalho Modesto
41 anos
Dia 21: Diác. Daniel Costa Lima e Heloisa Peinado Costa Lima
27 anos
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ProGrAMAÇÕes do MÊs de AGosTo
eM CoMeMorAÇÃo Ao 117º ANIVersÁrIo dA IPUsP
Dia 06/08 - Culto M
atutino: Rev. Agnaldo Duarte de Faria
Matutino:
Pastor da I.P. da Mooca
Quinteto Efésios 3:20
Culto N
oturno: Rev. Célio Gomes de Azevedo
Noturno:
Pastor da I.P.Unida de S.P.
Coro Geral da Igreja Unida de SP
Dia 13/08 - Culto M
Matutino:
atutino: Rev.Joselmar Pereira Gomes
Pastor da I.P. do Jd. Califórnia
Coral Jovem e Orquestra da IPUSP
C
ulto N
oturno: Rev. Mauro Meister
Culto
Noturno:
Pastor da I.P. Barra Funda
Coral Jovem da IPUSP
Dia 20/08 - Culto M
atutino: Rev. Juarez Marcondes
Matutino:
Pastor da I.P. de Curitiba
SE/SC – IPB
Coral Verdade e Vida
Culto N
Noturno:
oturno: Rev. Ademir Aguiar
Pastor da I.P. Butantã/I.P.Unida SP
Coro Geral da Igreja Unida de SP
Dia 27/08 - Culto M
atutino: Rev. Rosther Guimarães Lopes
Matutino:
Pastor da I.P. Guará II
Participação de todos corais da
Igreja Unida e Orquestra
Culto N
Noturno:
oturno: Rev. Rosther Guimarães Lopes
Pastor da I.P. Guará II
Coro Masculino da IPUSP e
Coro Masculino da I.P. da Vila Maria
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
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: 63.014.674/000165. Banco Itaú: Agência 0173, Conta Corrente 66170-3 ou Banco Bradesco: Agência 0096, Conta
Corrente 69230-1.
OPOR
TUNIDADE P
ARA MISSÕES – O Centro de Formação Missiológica da APMT (Agência
OPORTUNIDADE
PARA
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
AEB NA CRACOLÂNDIA - Desde o dia 13/07/2017 a AEB assumiu seu maior desafio no resgate de
almas para Cristo. Ela iniciou o projeto emergencial ATENDE lll, que fica na Cracolândia. O trabalho
realizado pela casa Porto Seguro ganhou a confiança da prefeitura, que escolheu esse modelo para ser o
principal no resgate social e espiritual de pessoas que estão comprometidos com dependência química.
Oremos por este projeto!
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 84. 1-4
eja Louv
ado”
Hino 17 – “Deus SSeja
Louvado
* Oração

Adoração
* Salmo 138. 1-2
Hino 16 - "Louvai a Deus"
* Oração

Contrição
* Salmo 84. 5-12
* Oração Silenciosa
Hino 68 - "Necessidade"
* Oração

Contrição
* Salmo 138. 3-8
* Oração Silenciosa
Hino 86 - "Espírito do Eterno Deus"
* Oração

Ação de Graças
* Romanos 8. 35-39
* Oração
Hino 42 - "O Grande Amor de Deus"
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 149
* Oração
Hino 54 - "A Chegada do Messias"

* Oração com as crianças

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Davi Miguel Manço

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Miss. Elder Morais Nunes
Consagração
* Oração
Hino
* Oração do Pai Nosso
* Amém Tríplice
Poslúdio

* Oração com as crianças

Santa Ceia
Hino 340 - "Santa Comunhão"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
empr
Hino 49 - "S
"Sempr
empree Vencendo"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio

Saudação aos visitantes
Avisos
A
visos
Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
- Liturgias - Culto Matutino
Matutino: Marcel Mendes - Culto Noturno: Décio de Oliveira Bernini
- Na distribuição da Santa Ceia no Culto Noturno - Décio de Oliveira Bernini, Rubens Mendes
Vargas, Paulo Sérgio dos Santos e Ernesto de Jesus Herrera.
ANTES - a) Hoje, por ocasião do culto das 11h, estará nos visitando e pregando
PREGADORES VISIT
VISITANTES
o missionário da APMT na Albânia, ELDER MORAIS NUNES. Rogamos a Deus pela vida do missionário
Elder, bem como , de sua família (esposa Soraya e o filho Victor). Sejam bem-vindos!
b) Por ocasião do culto das 19h, estará nos visitando e pregando o Rev. Davi Miguel Manço, pastor da
IP Vila Pompéia e vice-presidente do PRUN. Rogamos a Deus pela vida do rev. Davi, bem como, de sua
família. Seja bem-vindo!
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