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PASSOS P
ARA A VITÓRIA
PARA
Êxodo 17:8-16.

Pastor
es
astores
1. Efetivos:
Rev
osther
ev.. R
Rosther
Guimarães Lopes
Fone: 97455-6629

2. Emérito:
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto

Presbíteros
Eméritos

Nossa Igreja Unida tem que louvar a Deus pelo 118º ano de história
abençoada! Essa preciosa Igreja tem vivido momentos de verdadeira alegria! O
Senhor tem sido exaltado, pecadores tem sido resgatados, famílias são fortalecidas
e restauradas, missionários são apoiados com oração e sustento, igrejas foram
plantadas, ministérios avançaram para a glória do Senhor, pessoas foram
pastoreadas e a Palavra tem alimentado o rebanho. Não obstante, a vida não é
composta somente de momentos festivos, mas, também, nos defrontamos com
árduas batalhas, há pessoas que não permaneceram na Igreja e ainda temos
outros grandes desafios pela frente. A vida cristã não é colônia de férias. A vida
cristã não é sombra e água fresca, pelo contrário, vida cristã é batalha, é guerra.
No texto de nossa meditação, Moisés, juntamente com o povo de Israel,
depois da fuga do Egito, uma libertação espetacular, se depara com uma grande
batalha contra os descendentes de Amaleque. Esta batalha é muito importante,
aqui alguns descendentes dos homens resolvem perseguir o povo de Deus.
Todos sabemos que o Senhor dá vitória ao seu povo. Contudo, nesta icônica
batalha, podemos perceber alguns passos para que sejamos vitoriosos nas nossas
lutas da vida cristã e nos trabalhos da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo.

Primeiramente, aprendemos que para caminhar rumo à Vitória é necessário
TÉGIA
ter a melhor ESTRA
ESTRATÉGIA
TÉGIA. Moisés, no versículo 9, explica ao general Yehoshua
Ben
Nun
,
que
este
escolherá
os melhores guerreiros e lutará contra Amaleque e
Diáconos Eméritos
Moisés lutará em oração! O próprio SENHOR ensinou a Josué uma estratégia
Jairo Moraes Pereira
imprescindível para que ele fosse vitorioso em sua missão, esse fato está registrado
Joaquim de Aguiar
em Josué 1:8:
Nelson Ramalho
“Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que
tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás
prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.” Nossas estratégias como Igreja
devem ser, o estudo das Escrituras, pregação da Palavra, buscar a Deus em
oração, viver uma vida digna e santa, fazer discípulos para Cristo Jesus e cuidar
Cultos Dominicais
do coração de todos os cristãos! Você precisa conhecer as estratégias que o Senhor
11h e 19h
preparou para você!Que o Senhor sempre nos conduza nas melhores estratégias.
Jovino Pereira Filho
Salim Amed Ali

Escola Dominical
09h30

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

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Todavia, aprendemos com este texto que, para sermos vitoriosos, temos que
LUT
AR. Moisés, no versículo 9, ordena ao seu general Josué, para que este
UTAR.
escolha os homens para a peleja contra os Amalequitas e o versículo 10 revela
que Josué fez tal como Moisés lhes dissera. Há muito ensino para nós aqui, pois
muitas vezes influenciados por uma atitude mística, nos momentos de
dificuldade, os cristãos se entregam à inércia e não atuam segundo as suas
responsabilidades. Temos que lutar com todas as nossas forças! Spurgeon dizia
com respeito a árdua tarefa da pregação: “Orei como se tudo dependesse de
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Deus, preguei como se tudo dependesse de mim!” Lute com todas as suas forças, entregue-se totalmente
à obra de Deus, por amor de Jesus. Sabemos que, tudo o que o homem plantar, ele vai colher e quem
planta nada, nada vai colher. Portanto, amados irmãos, desembainhemos nossas espadas, empunhemos
nossos escudos, vistamos a armadura e estejamos dispostos para a batalha!
O texto continua a doutrinar-nos, para que aprendamos outro passo da nossa vitória e este passo é a
ORAÇÃO. Moisés sobe ao monte e levanta as mãos; o judeu do Antigo Testamento ora com as mãos
ORAÇÃO
levantadas e com os olhos abertos. Quando Moisés permanece com as mãos alçadas, o povo prevalece e
quando suas mãos declinam, o povo de Deus fica em desvantagem. Este texto nos ensina acerca da
necessidade de perseverança na oração, se queremos vencer na vida cristã. A vida do crente é espiritual.
Portanto, devemos humilharmo-nos diante do nosso Deus, esperando sempre que o Deus que responde
a oração nos dará a vitória, conforme a sua soberana vontade. Patrick Johnstone disse: “Quando o homem
trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha!” Oremos irmãos, com perseverança,
com intensidade, com paixão, com lágrimas, pois sabemos que o nosso Deus pode realizar todas as coisas,
conforme a sua vontade. Ore e espere grandes coisas de Deus!
Prosseguindo no seu objetivo, o texto sagrado nos instrui, mostrando-nos outro passo para a nossa
vitória que é o APOIO
APOIO. A Palavra mostra que, quando Moisés se debilita, Aarão e Hur o sentam em uma
pedra, sustentam as suas mãos e quando tal sucede, o versículo 13 informa que Josué desbarata os
Amalequitas. Aqui há manancial para nossa alma, o texto mostra que até os melhores homens, quando se
sentem solitários, podem desanimar na batalha. Um dos valores chaves que temos como povo de Deus é
a preservação da unidade. Jesus disse que, se vivermos em unidade, o mundo que nos observa será
impactado, ao ver o amor do Senhor em nosso meio e crerá que Ele é o enviado pelo Pai(João 17.20-21).
É de suma importância que nos apoiemos uns aos outros, que lutemos ombro a ombro na vida cristã, que
sejamos uma comunidade de pastoreio mútuo, que você seja responsável pelos irmãos e que os irmãos
sejam responsáveis por você. Preserve a unidade! Faça isso, em nome de Jesus. Que Deus permita que
sejamos uma comunidade de pastoreio mútuo!
TAR
Contudo, queridos irmãos e irmãs, é mister entender o último segredo da vitória, que é EXAL
EXALT
a Deus. Moisés, depois de grande vitória, edifica um altar e o chama de “ O Senhor é minha Bandeira”.
Nos dias antigos, cada exército, quando ia à batalha empunhava a sua bandeira. Moisés revela que a
bandeira do povo de Deus é o próprio Deus do pacto e essa bandeira, em contraste com as outras, sempre
nos dá vitória. Moisés dá toda a glória da conquista a Deus. Assim, aprendemos que, todas as vezes que
alcançarmos êxito na obra de Deus, não é por mérito nosso, mas por pura graça. Portanto, nunca se
ensoberbeça! O dia das grandes conquistas só vem pela misericórdia de Deus. Se algo bom tem acontecido
em nossa vida é exclusivamente por causa da Graça, da Bondade, da Compaixão e da Misericórdia do
nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos dias em que o Senhor nos der grandes vitórias, entoemos com todo o
nosso coração: Toda glória seja dada a Deus! Como diz a frase principal do cântico, cujo nome é Meu
Tributo: “A Deus seja glória!” Que o Senhor nos dê grandes vitórias! E quando isso acontecer, digamos
como os reformadores:
Soli Deo Gloria!
Regozije-se! Agradeça! Louve ao Senhor! Seja alimentado pela Palavra! Que o Senhor te restaure!
Que 2018 seja um ano de muitas conquistas pessoais, familiares, laborais, estudantis, intelectuais,
eclesiásticas e espirituais.
Que cumpramos a missão de anunciar o Evangelho e fazer discípulos!
Que o Senhor faça da Igreja Presbiteriana Unida, uma Igreja Bíblica, Unida e Relevante!!
Feliz ano novo, que o Senhor te dê vitórias inumeráveis no ano que se inicia!
Em Cristo,

Rev
osther G
uimarães Lopes.
ev.. R
Rosther
Guimarães
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
UMA IGREJA REFORMADA E RE
VIT
ALIZ
ADA
REVIT
VITALIZ
ALIZADA
Redigidas pelo Presb. Marcel Mendes
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 8 – JESUS VEIO CHAMAR PECADORES AO ARREPENDIMENTO – Mateus
9.10-13
O recém-convertido Levi (Mateus) achou que devia celebrar sua nova vida por meio de um banquete,
para o qual convidou seus antigos colegas de profissão e outros famosos “pecadores”, sendo Jesus o conviva
mais diferente de todos. Não demorou para que os fariseus de plantão questionassem o fato de o Mestre
compartilhar uma refeição com gente de tão baixa reputação ética e religiosa! Mas Jesus não perdeu
tempo: “Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento” (3.13). Lá estava concentrado o seu
público-alvo! E Jesus já havia dado início à sua missão pública, centrada nesta mensagem: “Arrependeivos, porque está próximo o reino dos céus” (Mt 4.17). Extensivamente: “Se, porém, não vos arrependerdes,
todos igualmente perecereis” (Lc 13.3). O exemplo mais dramático de arrependimento foi o do ladrão, na
cruz: “Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino” (Lc 23.42). Não esperemos o último momento
da vida para o arrependimento!
tos
Dia 9 – JESUS CRIST
O EXAL
ARREPENDIMENT
ENDIMENTO
Atos
CRISTO
EXALT
PARA
TADO P
ARA DAR O ARREP
ENDIMENT
O–A
.31)
(v.31)
5.29-32 (v
Desde cedo aprendemos que “o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que
deve ser pregada por todo ministro do evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo” (CFW 15.1). A
pregação do arrependimento para perdão de pecados está fundamentada na obra redentora de Jesus
Cristo (o nome Jesus é a versão grega do nome hebraico Josué = Yeshua, que significa “Yahweh é salvação”,
ou “Yahweh salva”, enquanto que Cristo, do latim Christu, derivado do grego Khristós, significa Ungido,
que equivale ao hebraico Mashiach = Messias). Essa equivalência Jesus Cristo = Messias faz a ponte do
Evangelho cristão com o Messianismo judaico, e é Deus quem concede “a Israel o arrependimento e a
remissão de pecados” (At 5.31). Para isso, é fundamental que a historicidade de Jesus seja acompanhada
do reconhecimento da sua sublime Divindade. “Você crê nisso?” (Jo 11.26b-NVI).
Dia 10 – É CONCEDIDO POR DEUS P
ARA A VIDA – A
tos 11.1-18 (v
.18)
PARA
Atos
(v.18)
Quanto ao “arrependimento que conduz à vida”, a Bíblia ensina que se trata de uma graça salvadora
concedida por Deus (veja o destaque do verso 18 no trecho indicado). Essa graça é operada no coração do
pecador pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, pela qual, ao reconhecer e sentir, não somente o
perigo, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em
Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os abomina, que os
abandona e se volta para Deus, com a intenção de andar constantemente com Deus em todos os caminhos
da nova obediência, esforçando-se para isso. (CM 76). Deus “notifica aos homens que todos, em toda
parte, se arrependam” (At 17.30). Que o Senhor, pelo seu Espírito, nos concite ao arrependimento.
Leiamos o Salmo 51 – uma belíssima oração de confissão e arrependimento!
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Dia 11 – É CONCEDIDO PELA LONGANIMIDADE DE DEUS – Gênesis 6.3; 1
Pedr
o 3.20; 2 P
edr
o 3.9
Pedr
edro
edro
Longanimidade não é tolerância, simples procrastinação ou tendência ao esquecimento. A longanimidade
de Deus é evidenciada pela sua disposição em adiar a execução dos seus juízos a fim de que as pessoas
tenham tempo para se arrepender, sobretudo os eleitos (Êxodo 34.5-7; João 10.28,29). Foi o que
aconteceu no dilúvio: a espera de 120 anos deu às pessoas tempo para que se arrependessem, e possibilitou
o testemunho do iminente julgamento por meio de Noé, bem como a construção de sua enorme arca
(Gn 6.3). Algo semelhante acontece com a volta de Cristo: não a julguemos demorada, mas agradeçamos
a Deus pela sua paciência e misericórdia, pois “ele é longânimo para convosco, não querendo que
nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento” (1 Pe 3.9). Deveríamos, então, orar como
Davi:“Porque a tua graça é melhor do que a vida; os meus lábios te louvam” (Salmos 63.3).
Dia 12 – É CONCEDIDO P
EL
A BONDADE DE DEUS – R
omanos 2.3-11 (v
.4)
PEL
ELA
Romanos
(v.4)
O ensino sobre a necessidade do arrependimento para a salvação ocupa lugar prioritário no Novo
Testamento: essa foi a mensagem inaugural de João Batista (Mt 3.2; Lc 3.3), o tema nuclear das pregações
de Jesus (Mt 4.17; Mc 1.15) e a instrução inicial dos apóstolos (At 2.38; 3.19). O arrependimento,
contudo, não é uma atitude de geração espontânea, uma iniciativa de inspiração própria. A Bíblia ensina
que Deus age, por meio do Espírito Santo: “[...] será que você despreza as riquezas da sua bondade,
tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?” (Rm 2.4NVI). Trata-se de uma combinação virtuosa da graça divina, da sua misericórdia, da sua longanimidade
e da sua bondade! Louvemos a Deus “porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de
geração em geração, a sua fidelidade” (Salmos 100.5).
Dia 13 – LE
VADO A
O ARREP
ENDIMENT
OP
EL
A TRISTEZ
A SEGUNDO DEUS
LEV
AO
ARREPENDIMENT
ENDIMENTO
PEL
ELA
TRISTEZA
– 2 Coríntios 7.5-12
“O verdadeiro arrependimento é obra do Espírito de Deus. O arrependimento é uma flor seleta que não
brota no jardim da natureza humana. A pérola se forma naturalmente no interior da ostra, mas o
arrependimento nunca se manifesta nos pecadores, se a graça de Deus não agir neles. Se você tem uma
partícula de verdadeiro ódio para com o pecado, foi Deus quem lhe deu este sentimento, pois os abrolhos
da natureza humana nunca produziram um único figo. “O que é nascido da carne é carne” (Jo 3.6). O
verdadeiro arrependimento tem uma referência específica para com o Salvador. [...] A verdadeira tristeza
para com o pecado é eminentemente prática. Ninguém pode dizer que odeia o pecado, se vive no pecado.
O arrependimento nos faz ver a malignidade do pecado não somente como algo teórico, mas também
como algo experimental -assim como uma criança queimada odeia o fogo” (C. H. Spurgeon).
OP
EL
A CONVICÇÃO DE P
ECADO –
VADO A
O ARREP
ENDIMENT
Dia 14 – LE
PECADO
ARREPENDIMENT
ENDIMENTO
PEL
ELA
LEV
AO
Provérbios 28.13; Atos 2.37-38; 19.18-20
Segundo o Rev. Idauro Campos, os “Puritanos” dos séculos 17 e 18 tratavam muito seriamente a questão
da convicção de pecado. Acreditavam que alguém que não experimentasse a certeza de que era um
terrível pecador não teria do que se arrepender e, assim, jamais chegaria à conclusão de que precisava de
Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Por essa razão pregavam ardentemente sobre o pecado, a ira de
Deus e o estado do homem sem Cristo, na esperança de que o Espírito Santo tocasse nos corações
endurecidos. De fato, o genuíno arrependimento é evidenciado por atitudes de reconhecimento,
abandono, renúncia e repúdio ao pecado. Para isso, é indispensável que o Espírito Santo instaure no
coração a convicção de pecado, e que este seja entendido como uma transgressão à vontade do Senhor,
uma ofensa à santidade divina; algo abjeto, desprezível e abominável.

4

AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: André (filho do Almir e Dani), 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, unidade e fidelidade, sabendo que Ele é soberano e cuida da nossa vida.
03.LIDERANÇA DA IGREJA EM 2018: Que Deus conduza o Conselho, a Junta Diaconal no
desenvolvimento de todos os projetos deste ano!
04. SEMINARIST
A: Amanhã, dia 08, chega em São Paulo o seminarista Davi Wallace e sua esposa
SEMINARISTA:
Andressa, oremos pela sua chegada e adaptação.

GRA
TIDÃO - O Rev. Rosther e família agradecem o carinho da SAF e de todas as famílias, pela recepção
GRATIDÃO
amorosa, envio de mantimentos e cuidado nesses primeiros dias de pastorado na IPUSP.
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje, teremos esse tempo de confraternização em nosso salão social.
Venha participar conosco.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Adilson, Cristian, Daniel, Felipe, Luiz Carlos e Mauro.
Próximo domingo - dia 14/01- Prevelato, André, Ricardo Deguti, Leandro, Ricardo Martins e Paulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 14/01- Cultos Matutino e Noturno: Wagner.
CUL
TO INF
ANTIL - 1) 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.
2) Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
Culto Matutino: "O excluído que foi aceito por Deus (Jefté)". O versículo chave é "Joel 2.13" e Culto
Noturno: "Deus fala a mim por meio da Criação". O versículo chave é "Salmo 19.1". Pedimos aos pais
ou responsáveis que, ao término do culto, busquem pessoalmente seus filhos!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Beatriz Pacheco da Silva, Cristiana Lima da Silva,
Hoje:
Rosineide Nascimento Silva; Dia 08: Fanny Rodrigues de Carvalho Aranha, Neusa Vitols Furbetta; Dia
09: Danielle de Oliveira Lopes;; D
ia 10: Braulio Moraes Lessa; Dia 11: Marcelo Petroni Caldas,
Dia
Myriam Lacerda Torrano, Olga Rodrigues.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho o casal Presb. Eduardo
Castedo Abrunhosa e Luciene Aranha Abrunhosa que comemoram amanhã, dia 08/01, 07 anos de vida
conjugal.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO

O Ministério de Missões junto com o Conselho da Igreja, apoia 7 missionários de forma regular mas com
o envolvimento e empenho de muitos irmãos, conseguimos de variadas formas, participar das necessidades
lka JJacarandá
acarandá na Albânia e depois Iraque, B
etty M
ae Agi
de outros 14. Foram eles: Rev
ev.. Albano e E
Elka
Betty
Mae
enny no Brasil preparando-se para partirem
em Anápolis produzindo o projeto Pega Terso, Celinda e D
Denny
cia Charles no Japão, E
lder e SSoraya
oraya N
unes na Albânia, Rev
para a Índia, Rev
ev.. Daniel e Már
Márcia
Elder
Nunes
ev..
Gerson e M
arilia Troque
olanda Rios no Brasil preparando-se para
Marilia
oquezz no Senegal, Rev
ev.. Gesse e IIolanda
etelli na Espanha, Rev
ar
cos e Andr
ea
voltarem a África do Sul, Rev
ev.. Jânio e Lídia Cir
Ciretelli
ev.. João M
Mar
arcos
Andrea
Rocha na China, JJoão
oão M
ar
ques G
allo em São Paulo, JJoelma
oelma e D
anilo SSoar
oar
es voltando para Guiné
Gallo
Danilo
oares
Mar
arques
ar
ci no Líbano, R
ev
osué e Kar
en Q
ueir
ar
celo
Bissau, Rev
ev.. Jorge e JJar
arci
Rev
ev.. JJosué
Karen
Queir
ueiroz
ev.. Júlio M
Mar
arcelo
oz na Indonésia, Rev
e Celeste SSantos
antos nas Austrália, Ligia Bor
dini em Moçambique, Rev
távio e JJanete
anete G
omes
Bordini
ev.. Luís O
Otávio
Gomes
cos e P
riscila Nápoli chegando na Albânia, Rev
ev.. Mar
arcos
Priscila
ev.. Osni e Cláudia
chegando no Panamá, Rev
Ferr
eira no Oriente Médio, Rev
abiana G
allo P
inheir
o na Guiné Bissau, Rev
erreira
ev.. Rogério e F
Fabiana
Gallo
Pinheir
inheiro
ev.. Ronaldo
eF
ernanda André na Romênia e R
ev
onaldo Lidório na Amazônia, Brasil. De forma muito
Fernanda
Rev
ev.. R
Ronaldo
pequena, mas servimos os 5 continentes. Agradecemos a Deus por este privilégio, pela sua participação em
oração e ofertando. Vamos nos manter firmes e mais dispostos ainda em 2018 .
TEMA DO ANO - O tema da nossa Igreja este ano de 2018 é: Uma Igreja Reformada e Revitalizada.
Queremos ser uma Igreja Reformada que segue a máxima do grande teólogo reformado holandês
Gisbertus Voetius; "Igreja Reformada sempre se reformando pela Palavra". Que o Senhor nos faça
aprofundar no estudo, vivência, testemunho e proclamação das Escrituras Sagradas. Reforma é trabalho
da Igreja.
Queremos ser uma Igreja Revitalizada
Revitalizada. Revitalização é restauração, ressurreição e reavivamento. Essa
obra é do Senhor. Um homem não pode restaurar a alma de outro homem. É por isso que, nos consagraremos,
oraremos e buscaremos a face do Senhor, para que Ele derrame sobre nós as suas mais doces e ricas bênçãos.
ependida
gr
eja Arr
Para começar o ano, o tema do mês é: Uma IIgr
greja
Arrependida
ependida. Que nesse mês de Janeiro você se
arrependa de todos os pecados que tem cometido, se reconcilie com os irmãos e se comprometa cada dia
mais com o Senhor.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - Neste mês de Janeiro teremos aulas em conjunto.
Tema G
eral
Geral
eral: Uma Igreja Reformada e Revitalizada.
o : Uma Igreja Arrependida.
Tema de JJaneir
aneir
aneiro
1) Jovens e adultos na Capela
Capela: Hoje - 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 - 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 este mês de Janeiro.
REL
ATÓRIOS DE A
TIVIDADES 2017 - Solicitamos a todos os Departamentos Internos, Ministérios,
RELA
ATIVIDADES
Corais, Orquestra, Equipe de Louvor, que encaminhem o mais breve possível os relatórios de atividades
.com.br ou adm@unidaipb
.com.br
unidaipb@unidaipb.com.br
adm@unidaipb.com.br
.com.br.. Contamos
do ano de 2017, para o email unidaipb@unidaipb
com a colaboração de todos!
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CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO
Prelúdio
Adoração
* Salmo 150
Hino 21 - "Louvor ao Deus de Abraão"
* Oração de Adoração
Contrição
* Salmo 32
* Oração Silenciosa
Hino 74 - "Sinceridade"
* Oração de Confissão
Ação de Graças
* Salmo 126
* Oração de Gratidão
Hino 62 - "Hino de Gratidão"
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
* Oração
Hino 132 - "Vivificação"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

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

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
Prelúdio
Adoração
* Salmo 117
Hino 4 – “Culto à Trindade”
* Oração de Adoração
Contrição
* João 20. 24-29
* Oração Silenciosa
uebrantado”
Hino 67 – “ Coração Q
Quebrantado
* Oração de Confissão
Ação de Graças
* I Tessalonicensses 5. 16-18
* Oração de Gratidão
Hino 61 - "Ações de Graças"
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Rosther Guimarães Lopes
Santa Ceia
Consagração
* Oração
Hino 110-A - "Crer e Observar"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

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: Cleverson - C
ulto N
oturno: Paulo Sérgio
Nas
Culto
Matutino:
Culto
Noturno:
-N
anta Ceia no C
ulto M
atutino - Cleverson, Edson, João Francisco, Paulo
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino
Sérgio, Saulo, Cornélio, Décio e Silas.
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