Boletim nº 4783

31/12/2017

Ano novo: Tempo de LembrAr, refLeTir e pLAnejAr

Pastor
es
astores
Efetivos

Rev. Ademir Aguiar
Rev. Célio G. de Azevedo

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Diáconos
Adilson Modesto
André Machado Souza Lins
Daniel Costa Lima
Eduardo Rogério Prevelato
Felipe Roberto Pires
Getúlio Bernardo de Senna
Harry Cristian Munoz
Meneses
Leandro Ferreira Rossignoli
Luiz Carlos de Oliveira
Marcos Lazarini Ribeiro
Mauro Ferreira Rossignoli
Osmar Záccaro Martins
Paulo Sérgio Ramalho
Rafael de Toledo Cintra
Ricardo de Moura Martins
Ricardo Deguti de B. Silva
Ricardo Lunghin C. Regiani
Rodrigo Costa Abreu
Rodrigo da Silva Pretti

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

Reuniões de Oração
2ª a 6ª - 12 h
sábado - 07 h

Estudo Bíblico

O fim do ano é sempre assim: um monte de informações que viraram
história no decorrer do ano inteiro, revisitadas naqueles programas de
retrospectiva. Mas o fim do ano também se mostra como uma janela de esperança:
no ano que vem, prometemos concluir aquilo que era para este ano, fazer o que
deveríamos ter feito este ano, etc. A certeza de um novo ano é um alento para
todos que não conseguiram realizar o que planejaram. É a esperança que se
renova.
No capítulo 8 do livro de Deuteronômio, Moisés apresenta-nos, dentro
do seu segundo discurso diante do povo, instruções para que este viva bem na
terra que agora tem diante de si. Depois de 40 longos anos caminhando pelo
deserto, chegou a hora de habitar no lugar que Deus prometera, sob juramento,
aos antepassados. O texto já começa relembrando o passado. O que Moisés
salienta neste seu discurso é que o povo não poderia esquecer algumas coisas,
agora que teria uma terra para morar, para manter um relacionamento com Ele.
A primeira coisa que o povo é convidado a lembrar é de sua
história, marcada pelos bons e maus momentos (vv. 2-10). Lembrar da força da
mão poderosa de Deus, libertando-os do Egito, mas fazendo-os andar pelo
deserto todos esses anos. Lembrar também que no deserto Deus não se esqueceu
de seu povo: deu-lhes o maná, saciou-lhe a sede e jamais as sandálias daquelas
pessoas se desgastaram. Uma boa retrospectiva de nosso ano que se foi nos fará
ver Deus nos amparando nos maus momentos.
A segunda coisa que o povo é convidado a lembrar é que tudo o
que usufruirão na terra que estão indo conquistar não virá por esforço próprio,
nem por merecimento, nem mesmo por conquista (vv. 11-18); são presentes
que Deus deu ao povo. Moisés chama a atenção do povo para que lá na frente,
depois de terem construído casas, morando nelas, plantado vinhas e bebido
vinho, não ignorassem o fato de que Deus estava no controle e não eles mesmos.
As palavras finais de Moisés neste discurso é de extremo impacto:
“se te esqueceres do Senhor, teu Deus (...) protesto, hoje, contra vós outros que
perecereis” (vv.19-20). Esquecer é como morrer. Aqui não temos somente uma
palavra intimidadora, mas real: quando o povo se esquecer do Deus que o
guardou por todo aquele caminho no deserto e que agora garantia a sua entrada
na terra e sua próspera vida nela, certamente morreriam. Não por conta de
vingança divina, mas porque perderiam sua história de vida, seu sentido. Se
“recordar é viver”, precisamos manter viva a nossa história em nossas mentes e
corações; precisamos nos lembrar sempre desse Deus que nos assiste em todos os
momentos. Toda a nossa esperança de tempos melhores e de realizações está no
passado e na história que Deus realizou em nossas vidas.
Feliz Ano Novo e que Deus nos abençoe!

5ª feira - 19 h
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
Redigidas por Heloisa Martoni
JANEIRO – UMA IGREJA ARREPENDIDA
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus
maus caminhos, então, Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.” - II Cr. 7.14
Dia 1 – O que é Arr
ependimento – 1 Tessalonicenses 1.8-10
Arrependimento
Arrependimento é fazer meia volta no rumo da nossa vida, isto é, seguir na direção oposta, é abandonar
o pecado e a vida mundana. Envolvendo muito mais que a mudança de mente, é modificação de nossa
natureza, mudança de atitude mental envolvendo os princípios morais e a conduta. Morremos para o
mundo e passamos a viver para Deus. O arrependimento vem de Deus, porque ninguém pode converter
a si mesmo, de modo a libertar-se de sua forma de vida por suas próprias forças. A conversão se compõe de
dois elementos: fé e arrependimento. Fé é a entrega da nossa vida a Jesus; arrependimento é a mudança
radical em nosso viver, quando começa a ser implantada em nós a imagem de Jesus. Tudo isso constitui
uma operação divina, a fé e o arrependimento são ações divinas efetuadas através da operação e influência
do Espírito Santo. De princípio ao fim somos feitura divina, criados em Cristo Jesus para a santificação.
Voltar-se para Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Olhe para o seu coração e veja se não
existe alguém ou algo ocupando o lugar de Deus em sua vida.
Dia 2 – Arr
ependimento de D
eus – Gênesis 6.5-9 (v
.7); Êx
odo 32.14; 1 SSamuel
amuel 15.11
Arrependimento
Deus
(v.7);
Êxodo
Referente a Deus, o arrepender-se é uma linguagem humana, não obstante o termo descreva certa
mudança real da atitude divina, não pode significar nenhuma mudança a operar-se na mente, nem nos
propósitos de Deus. O verbo hebraico nacham, arrepender-se, expressa a atitude da mente de deixar de
fazer o que estava fazendo. Em relação a Deus, significa que Deus e o homem andam juntos, numa espécie
de linhas paralelas; o homem deixa o seu paralelo e toma um rumo errado; mas Deus continua pela reta e
assim o arrependimento de Deus é deixar de fazer o que está fazendo, isto é, não mais acompanha ao
homem. Isso porque o homem é livre e Deus é imutável. Por Sua onisciência Deus sabia que aconteceria,
e por Sua soberania deixou que acontecesse, porque há um propósito divino em todas as Suas ações,
propósito que resulta em louvor da Sua glória e bem para nós, Seus filhos. Para Moisés Deus mostrou dois
fatos: 1) Seu coração misericordioso pronto para perdoar, e 2) como o voltar atrás divino pode ser
resultado do poder da oração. (Exodo 32.14)
Dia 3 – É Ação do Espírito Santo – Zacarias 12.10-14
O arrependimento é ação do Espírito Santo no coração humano porque é Sua missão nos convencer do
pecado. Está em foco o pecado da incredulidade, a Luz veio ao mundo, mas homens rejeitaram a Luz.
Ora, isso forma o princípio do pecado, a atitude que os deixa perdidos no pecado, impossibilitados de sua
recuperação da prisão espiritual do pecado. Daí segue a desobediência, posto que o oposto da fé não é
simplesmente a incredulidade, mas a desobediência. Assim, partindo da incredulidade para com Deus e
para com Jesus, surge a rebeldia contra a vontade divina, pois a desobediência e rebelião retrocede em suas
raízes até o pecado da incredulidade. Dessa rebeldia origina-se a imensa variedade e profundidade de
pecados que pode ser encontrada no mundo atual. O Espírito Santo veio fazer-se a consciência do
mundo, pois não fora Ele e o mundo seria muito mais pervertido do que é! O Espírito que Jesus nos envia
é vigoroso, que apela poderosamente para nós. Ele nos envolve, reaviva e revigora; nos infunde novo
coração e nova coragem; nos capacita a arrancar a vitória da própria derrota.
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Dia 4 – Olhando para o Único Deus – Isaías 45.19-25
Todo joelho...toda língua, na presente época da graça há tantos homens que rejeitam o Salvador; mas se
nestes tempos não querem dobrar seus joelhos perante Ele, confessando-O como seu Salvador pessoal,
enhor
serão forçados a confessar no dia do Juízo, que Jesus é o SSenhor
enhor, quando será tarde demais para eles. No
Senhor nos gloriamos porque esta glória vem da conversão do coração. Quem se gloria, glorie-se no
Senhor (1 Coríntios 1.31; Jeremias 9.24). Esta glória pertence a qualquer pessoa, de qualquer nação, que
se converte a Deus, que se volta para Jesus, olhando para Ele somente; atendendo o Seu convite: Olhai
para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra (v.22). Devemos olhar para Jesus como Aquele que
é o líder no caminho, o qual, como homem de fé, ultrapassou todos os demais heróis da fé, que completou
ou aperfeiçoou a fé. Sim, Jesus é o iniciador e o aperfeiçoador de nossa fé, da nossa entrega a Ele, o que nos
confere o impulso necessário para a carreira. O Senhor Jesus também é o pioneiro que conduz os demais
corredores até a presença do nosso grande e maravilhoso Deus.
Dia 5 – Acontece pela Pregação do Evangelho – Atos 14.6-18
O que este homem sentiu no seu corpo para saltar!? O que ele sentiu em seu coração andando!? (v.10).
Que lição de fé ele nos dá! A Bíblia nos diz que ele nasceu paralítico (v.8) e estava ouvindo Paulo (v.9) que
anunciava o Evangelho (v.7). Paulo viu que possuía fé para ser curado! Este homem ouviu a boa-nova da
salvação e creu em Jesus! voltou-se para Deus, ainda na situação de aleijado! E sabia que Deus tinha um
propósito para a sua vida. Hoje sabemos que nasceu assim para manifestar a glória de Deus (João 9.3),
mas ele não sabia até aquele momento. Primeiro sentiu a alegria da salvação, depois a alegria da cura! Tudo
isso aconteceu porque ele ouviu a pregação do Evangelho. No Seu tempo Deus enviou o Seu mensageiro
para falar do Senhor Jesus! Nem Paulo nem aquele homem sabiam que Deus dirigira tudo para que se
desse aquele fato. É o propósito e a misericórdia de Deus que determinam os fatos da nossa vida, por isso
cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós que amamos a Deus. O nosso dever é falar do
Senhor Jesus a todos que se aproximam de nós.
Dia 6 – Somos Exortados por Deus – Ezequiel 18.30-32; Atos 17.30-31
Sendo seres dotados de livre arbítrio, podemos escolher. É na cruz de Jesus que nos é dado o meio de
confiar e de nos arrepender. Aí há o encontro do livre-arbítrio com a transformadora graça divina; e
ambos operam ao mesmo tempo, embora não saibamos explicar. Todavia, sabemos quais são os seus
resultados. No processo dessa experiência podemos pensar que tudo vem de nós mesmos, mas até os
impulsos internos têm a sua fonte no poder comovedor e convencedor do Espírito de Deus. A fé é
reconhecermos o Senhor Jesus o que Ele é; é nessa ocasião dizemos: Quero ser como Ele. Mas Deus é
quem nos dá a fé, o que significa que a fé é a convicção do espírito, que se origina na nossa natureza
essencial. Tanto a fé como o arrependimento resultam da regeneração, obra do Espírito Santo no íntimo.
A regeneração inicia com a conversão, segue com a santificação e se completa, o que só ocorrerá no futuro,
com a glorificação. Todo o processo é o novo nascimento. Seremos semelhantes a Jesus! É a salvação em
seu sentido completo. Então somos verdadeiramente filhos de Deus conduzidos à glória.
Dia 7 – É Ordenado pelo Senhor Jesus – Apocalipse 2.5,16; 3.3
Esta ordem do Senhor Jesus é para três Igrejas. Ele não está falando com pecadores no reino das trevas,
mas com a Igreja, com os que vivem no Reino da Luz. Lembra-te. Exortação à memória acerca dos dias
anteriores, quando a consagração intensa a Jesus era a força motivadora de uma vida espiritual e de um
imenso serviço. Diz: lembra-te, arrepende-te e pratique, são os elos dourados da restauração e do progresso
da Igreja. A verdadeira fé põe em ação todo nosso talento. Um dos poderes humanos consiste de
olharmos para trás, revivendo os fatos e o curso da vida, através da memória. E essa capacidade é a
primeira que deve entrar em ação, para curar a decadência da vida e do fervor espiritual. Precisamos
pensar no passado e colocá-lo lado a lado com o presente. Recordemos nosso plano mais elevado de
realização e comparemos aquela vida com a nossa atual vida espiritual! Procuremos reter a altura antes
obtida, e então subamos para uma realização espiritual nova. “A percepção de que tem havido declínio,
a admissão de que tem havido um lapso, é o primeiro passo de volta ao estado original” (John Bunyan).
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: André (filho do Almir e Dani), Rev. George Canelhas, Arley Rodrigues, Spiridon
Patseas, Sr. Elmir Andrade, Marcel Thomé, André Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha), Manoela
da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes,
Ingrid Teixeira dos Santos, Celso Queiroz (amigo Presb. Marcel).
02. IGREJA UNIDA : Que nós, como Corpo de Cristo, estejamos empenhados em servir a Deus com
responsabilidade, obediência e fidelidade, sabendo que Ele é soberano e reserva um lugar para cada um
de nós em Sua Seara.
03.LIDERANÇA DA IGREJA EM 2018– Que Deus abençoe a liderança da igreja e que a Graça do
Pai esteja na vida de cada um. Oremos por eles.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Rafael de Sá Belchior, Victória de Souza Oliveira; Dia
Hoje:
01/01: Lenilson Marques da Silva; Dia 02: Norma Verducci Brandão; Dia 03: Genoveva Nogueira de
Carvalho Modesto, Ostervald Guimarães dos Santos; Dia 04: Adelaide Maria Ramos Garcia, Simone
Ramalho, Suely Cavalcanti Stringassi; Dia 06: Andréa Ayub Ferreira Petroni Caldas, Carolina Ayub
Ferreira Petroni Caldas, Lilian de Oliveira Melo Boga.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 01: Josias Bento Coutinho e Cleusa Lemos Coutinho
28 anos
Dia 05: Diác.César Luiz Rik dos Santos e Zenaide Lima dos Santos
39 anos
Dia 06: Presb. Kléber Danúbio Alencar e Thereza Contó Alencar
50 anos
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Luiz Carlos, Daniel, Getúlio, Ricardo Lunghin.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 07/01- Cultos Matutino e Noturno: Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Venha fazer parte da equipe do Culto Infantil. Precisamos de você! Pode nos
CULT
INFANTIL
ajudar transmitindo a mensagem ou nos auxiliando no cuidado com as crianças. Para saber mais informações
mande um e-mail para: luciene.aranha@gmail.com. Excepcionalmente, hoje, não haverá Culto Infantil.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - Neste mês de dezembro e no próximo mês de Janeiro teremos
O:
JANEIRO
aulas em conjunto. TEMA GERAL
GERAL: Uma Igreja Reformada e Revitalizada. TEMA DE JANEIR
Uma Igreja Arrependida.
1) Jovens e adultos na Capela
Capela: Hoje - Pb. Eduardo Castedo Abrunhosa
Dia 07/01 - Pb. Marcel Mendes
Dia 14/01 - Díac. Felipe Lins Aiello
Dia 21/01 - Rev.José Carlos Piacenti
Dia 28/01 - Rev. Rosther Guimarães Lopes
2) Pré - Adolescentes e Adolescentes na sala 15: Hoje - Aula em conjunto com adultos
Dia 07/01 - Pb. Saulo Saraiva Brust
Dia 14/01 - Aula em conjunto com adultos
Dia 21/01 - Samira Janeiro Terra Pires
Dia 28/01 - Raquel Rocha Aranha
3) Departamento Infantil - Sala no Sub-solo - Aulas especiais durante o mês de Janeiro.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 06/01, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Ministério de Oração.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
SENEGAL - F
amília - "Testemunhando que nossa família aumentou. Desde outubro temos um
Família
adolescente morando conosco. Ele se chama Saliu. Alcançado na infância no Projeto de nossos irmãos
Jérôme e Vildene, Saliu frequentava nossos cursos de computação e costura quando morávamos em
Dakar. Ele tinha mais ou menos 10 anos nesta época e como muitos meninos nesta nação, havia sido
entregue a um Marabú para o ensino corânico. Devido aos maus tratos, fugiu de seu líder e passou a
viver na rua. Nesta época conheceu os projetos em Dakar e teve sua vida transformada por Jesus. Há
algum tempo vínhamos orando por um meio de ajudá-lo em suas necessidades. Em outubro ele nos
pediu se poderíamos lhe dar um trabalho; entendemos claramente que se havia algo a ser feito, este
momento havia chegado. Então o desafiamos a estudar mesmo que para isso tivesse que se “humilhar”
frequentando uma classe de iniciantes. Ele topou e desde então veio morar conosco, iniciou seus estudos
e está se esforçando muito para ter êxito nesta nova etapa de sua vida. Graças a Deus já foi aprovado nos
primeiros exames que fez nesta semana. Ele é um bom menino, ama ao Senhor e tem sido bênção em
nossas vidas também. Esta semana ele me disse: - Foi Deus que me escolheu, Ele sempre colocou pessoas
entr
em meu caminho que me conduziram a Jesus. ““Antes
entree eu o escolhi; antes de
Antes de formá-lo no vventr
nascer
ei...” (Jr 1.5)." Rev. Gerson, Marilia e Saliu.
nascer,, eu o separ
separei...”

DESP
EDIDA DO RE
V. ADEMIR A
GUIAR – Depois de ter estado no pastorado da Igreja Unida
DESPEDIDA
REV
AGUIAR
durante o ano de 2017, o Rev. Ademir Aguiar se despediu da Igreja no domingo passado. Ele agradece e
louva a Deus pelo companheirismo da Igreja, Conselho e dos Departamentos Internos durante este
período. Damos graças a Deus pelo trabalho que aqui realizou. Certamente os frutos de seu trabalho serão
abundantes para a glorificação do nome Santo de Jesus! Que o nosso bom Deus o abençoe sempre!
VOCE VAI VIAJAR DE FÉRIAS? – Que Deus o proteja, bem como os seus companheiros, amigos ou
familiares. Procure uma Igreja Presbiteriana e não negligencie os privilégios da comunhão com os irmãos
da fé. Se você tem algum cargo na Igreja Unida providencie o seu substituto para não trazer dificuldades
na execução do trabalho que a Igreja realiza!
OFER
TA ESP
ECIAL DE GRA
TIDÃO - Em todos os cultos deste mês de Dezembro, teremos um
OFERT
ESPECIAL
GRATIDÃO
momento específico para a nossa tradicional oferta de gratidão a Deus . Orientamos aos irmãos, que usem
os envelopes disponíveis que estarão nos bancos do templo. Aqueles que desejarem poderão fazer depósito
direto em nossas contas bancárias: Banco Bradesco agencia 0096 c/c 69230-1 e Banco Itaú agencia 0173
40
c/c 66170-3, para melhor identificação solicitamos o número 40 como centavos (Ex.: R$ 100,40
40).
COMPR
OVANTES FISCAIS - Solicitamos aos irmãos encarregados dos diversos setores/departamentos
COMPRO
que, ao executarem despesas para a Igreja, exijam comprovantes fiscais válidos (Cupons Fiscais, NFs) em
eja P
nida de São P
aulo, CNPJ 63.014.674/0001-65. Não serão aceitos
nome de Igr
greja
Prresbiteriana U
Unida
Paulo,
em hipótese alguma recibos e notas em nome de Pessoa Física.
CALENDÁRIO 2018 - Estão disponíveis pelo valor de R$ 9,00 a unidade e para duas unidades R$
15,00. A nossa UPH está responsável pelas vendas. Por favor, facilitem o troco.
TRANSMISSÃO P
EL
A INTERNET - Acesse o canal UNIDAIPB no YouTube ou pelo link
PEL
ELA
.y
outube.com/unidaipb/liv
www.y
.youtube.com/unidaipb/liv
outube.com/unidaipb/livee e acompanhe as transmissões dos cultos dominicais. Inscreva-se e
www
receba as notificações. Compartilhe essa bênção com seus familiares e amigos.
REVERÊNCIA E ORAÇÃO - Amados irmãos e irmãs! Nos períodos que antecedem o Culto e após o
enhor
ele
seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
enhor...está
Dele
...está no seu santo templo; cale-se diante D
toda a terra”. Habacuque 2.20. Durante o prelúdio e o pósludio devemos ficar em oração. Contamos
com a atenção de todos.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 19
Hino 22 – “Altamente os Céus P
Prroclamam”
* Oração
Hino 27 – “ Um Hino ao Senhor”

Adoração
* Salmo 100
Hino 42 - "O Grande Amor de Deus"
* Oração
Hino 28 - "Coroação"

Contrição
* II Coríntios 5. 14-17
* Oração Silenciosa
Hino 130 – “Oração ao Senhor”
* Oração

Contrição
* Salmo 32. 1-7
* Oração Silenciosa
er
dão"
Hino 71 - "P
"Per
erdão"
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 105. 1-5
* Oração
Oferta Especial de Gratidão
Hino 14 - "Louvor"

Ação de Graças
* Salmo 146. 1-11
* Oração
Oferta Especial de Gratidão
Hino 63 - "As Muitas Bençãos"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Rosther Guimarães Lopes

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes

Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Poslúdio

Poslúdio
Saudação aos visitantes
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo

PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
-N
as liturgias - C
ulto M
atutino: Edson - C
ulto N
oturno: Paulo Sérgio
Nas
Culto
Matutino:
Culto
Noturno:
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