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DEUS SAL
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PERDIDO
“Então, lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo; tudo o que é
meu é teu.” Lucas 15.31.”
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Lucas conta uma das mais conhecidas mensagens de Jesus. Esta parábola
mostra o Deus que busca os perdidos. Para entendermos a parábola, temos que
olhar o cenário no qual a nossa história foi contada. Quando Jesus pregava, os
publicanos e pecadores eram atraídos por suas maravilhosas mensagens.
Publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, tendo a
responsabilidade de fazer a cobrança dos impostos dos judeus e os extorquiam,
para enriquecer rapidamente. Estes eram tratados pelos religiosos como gente da
pior estirpe, eram excluídos.
Pecadores eram pessoas com uma vida marcada pela imoralidade, eram
considerados párias pelos religiosos judeus. Quando Jesus prega a mensagem da
Graça e os pecadores excluídos se aproximam, os fariseus e escribas do judaísmo
lançam mão da calúnia mordaz, contra o Rabi da Galileia, por receber os
pecadores e comer com eles. É nesse contexto que Jesus contou sua parábola,
que é composta de quatro histórias, a da ovelha perdida, da dracma perdida, do
filho perdulário e do filho mais velho que mora na casa do pai. Estas ilustrações
revelam como Deus trata os perdidos.
Dirijamos nosso olhar sobre o filho que está perdido, ainda que more na
casa do pai. O texto em Lucas 15.31 nos revela que os legalistas só podem ser
salvos pela graça do Senhor! O mesmo Pai que sai correndo para abraçar o
pródigo é o mesmo que sai de casa para reconciliar-se com o mais velho. O
mesmo Jesus que deixou a glória para salvar os descarados é o mesmo que
morreu na cruz para salvar os religiosos. Há esperança para os legalistas e esta
reside na Graça de Jesus! Eles podem ser perdoados! Há lugar de arrependimento
para eles, pois Cristo Jesus veio buscar e salvar o perdido, inclusive o perdido
que se perde na religiosidade, que se perde na casa de seu próprio Pai.
Quando se arrependem, são ensinados pelo Pai, não precisam fazer
nada para conquistar as bênçãos do Senhor, pois “tudo que é meu é teu”. Podem
servir por amor e gratidão. O serviço do Senhor será marcado pela alegria, pois,
o que fazem para Deus, não tem mais o objetivo de justificação pessoal, mas
deve expressar um amor maravilhoso que brota do fundo do coração!

1

Confesse o seu legalismo a Deus e creia que Ele tem salvação, bênção, graça, vida eterna para você,
isso lhe é dado somente através da mediação de nosso Senhor Jesus. Creia no Evangelho gracioso do
Senhor e você será achado, ainda que esteja perdido na casa do próprio Pai.
Se você é alguém que está perdido na casa do Pai, há esperança para você! Arrependa-se hoje do seu
desejo de manipular a Deus e ao próximo. Arrependa-se hoje de viver uma religião estereotipada, mas
vazia de graça no coração. Arrependa-se da sua obediência egoísta. Arrependa-se por se achar melhor do
que os outros e não reconhecer sua maldade. Confesse o seu pecado a Deus e creia que Deus tem salvação
e vida eterna para você e que isso lhe é dado somente através da mediação de nosso Senhor Jesus.
Em Cristo,
Rev
osther G
uimarães Lopes.
ev.. R
Rosther
Guimarães
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REVERÊNCIA E ORAÇÃO - Amados irmãos e irmãs! Nos períodos que antecedem o Culto e após o
enhor
...está no seu santo templo; cale-se diante D
ele
seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
enhor...está
Dele
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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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
UMA IGREJA REFORMADA E RE
VIT
ALIZ
ADA
REVIT
VITALIZ
ALIZADA
Redigidas por Cintia Helena Coury Saraceni
FEVEREIRO – UMA IGREJA UNIDA
“Que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, emmim e Eu em ti, também sejam eles em nós; para que o
mundo creia que Tu me enviaste." - João 17.21
Dia 12 – Unida na Esperança do P
or
vir – JJoão
oão 14.1-3
Por
orvir
Se cremos em Cristo: 1. Temos a vida eterna; 2. Temos morada garantida na casa do Pai; 3. Temos a certeza
de que nosso Salvador voltará para nos buscar. Essas três verdades são os alicerces da nossa esperança! A
situação naquele momento era tensa. Jesus havia contado aos discípulos sobre a sua morte. Mas mesmo
diante das aparentes más notícias, Ele diz: Não se preocupem! Eu já estou tomando as providências para
que tenham acesso à casa do Pai e quando isso acontecer, Eu mesmo virei buscá-los! Que segurança e
consolo indescritíveis!!! Bill Hybels, em um de seus sermões, disse: “A igreja local é a esperança do
mundo!” Que as dificuldades e tribulações desse mundo não ofusquem os alicerces da nossa esperança e
que possamos, como conhecedores da Verdade, compartilhar o motivos dessa esperança com esse mundo
perdido e desorientado!
Dia 13 – Unida no Caminho – João 14.4-6
Você já esteve perdido ao tentar chegar em algum lugar? Mesmo com a tecnologia que nos permite traçar
diversas rotas, muitas vezes ainda ficamos vagando até encontrar o destino. Como essa sensação é ruim e
angustiante! E quão aliviados ficamos quando finalmente chegamos ao nosso destino! O fato é que muitos
são os caminhos e direções, mas nem todos nos levam ao lugar que precisamos. Todos nós, tal qual ovelhas,
nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a
iniquidade de todos nós (Is 53:6). Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por
mim (Jo 14:6). Por meio de Cristo podemos nos achegar a Deus e usufruir de Sua misericórdia, bondade
e graça! Sem Ele, não há acesso ao Pai. Que sigamos, unidos, como Corpo de Cristo, pelo Caminho seguro
e incontestável que nos leva a Deus.
Dia 14 – Unida no Amor ao Senhor – João 14.18-21
Igreja que faz a diferença é igreja que ama! Deus é amor e o Seu amor nos transforma. Amar ao nosso
Senhor implica na decisão de obedecer Seus mandamentos e renunciar ao velho homem. Mas somos tão
fracos e dependentes da misericórdia e graça do Senhor que, sem a ação do Seu Santo Espírito, nem
mesmo somos capazes de guardar Seus mandamentos! Igreja unida no amor ao Senhor é igreja disciplinada,
obediente, que prega a Palavra com integridade, perseverante na luta contra o pecado, sedenta da comunhão
com o seu Senhor, abundante do Espírito Santo. A cada ato de obediência nosso espírito é renovado,
experimentamos nova liberdade, crescemos em santidade, aproximamo-nos do Pai. Se Deus é amor e se
somos Dele, não há outro modo de servi-lo senão em amor! Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um
só amor!!
Dia 15 – Unida pelo Senhor Jesus – 1 Coríntios 2.16b; Efésios 1.15-23
Paulo ora para que o Espírito Santo conceda sabedoria e maior conhecimento de Deus(vs.16-17). Uma
igreja unida por Cristo carece da revelação divina de quem é o Deus a quem ela serve e deve desejar
ardentemente conhecer e se relacionar cada dia mais com o seu Senhor. Paulo não fala de um conhecimento
meramente científico, mas de um profundo e íntimo encontro com o Pai. Para que isso aconteça, é preciso
esforço de nossa parte. O nosso Deus precisa ser importante para nós, prioridade em nossas vidas. Só
assim, conseguiremos nos assemelhar cada vez mais a Cristo e esta proximidade trará mudanças radicais
em nossas vidas a ponto das pessoas notarem sem que precisemos abrir nossa boca. Andaremos no
Espírito, seremos o sal e a luz não porque apenas estudamos a Palavra, mas porque nos esforçamos para
conhecer melhor nosso Senhor.
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Dia 16 – Unida pela Cruz de Jesus – Efésios 2.11-18
Não fomos criados para vivermos isolados e sim para nos relacionarmos uns com os outros nas mais
diversas esferas. Mas a qualidade dos nossos relacionamentos depende de nossa relação com Deus.
Relacionar-se com o outro é a oportunidade de mostrarmos o amor de Deus em nós e se, de fato, amamos
a Deus de todo nosso coração, alma e entendimento. Como diz a Escritura, quem não ama seu irmão, a
quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê (1João 4:20). Por meio da cruz de Cristo, não só fomos
reconciliados com Deus, mas também somos capacitados a transpor as barreiras impostas pelo pecado e,
assim, termos relacionamentos saudáveis e amorosos. A cruz de Cristo trouxe paz com Deus e
consequentemente paz com os irmãos, pois o Deus da paz habita em nós. Que pela cruz de Cristo
vivamos em harmonia e união!
Dia 17 – U
nida F
amília de D
eus – E
fésios 2.19-22
Família
Deus
Efésios
Unida
No momento em que ouvimos o Evangelho, confessamos nossos pecados e colocamos nossa fé e confiança
em Jesus Cristo, nascemos no reino de Deus como Seus filhos e nos tornamos herdeiros com Ele
(Romanos 8:14-17), apesar de ainda precisarmos crescer e amadurecer na fé (Ef. 4.11-16). Outra
recompensa de nossa herança inclui o dom da habitação do Espírito Santo no momento em que
acreditamos em Cristo (Efésios 1:13-14), o que nos capacita a viver para Ele. Fazer parte da família de
Deus é a maior bênção concedida aos crentes e é motivo de nossa humilde adoração pelo Seu amor,
misericórdia e graça para conosco. Que privilégio e, ao mesmo tempo, que responsabilidade fazermos
parte da família de Deus. Que possamos usufruir dessa benção com fé, compromisso e comunhão.
Dia 18 – Orando pela União em Cristo – Efésios 3.14-19
Em Cristo somos: templos de Deus (Ef 2.20); sábios (Ef 1.8); um só corpo (Ef 2.16); habitação do
Espírito (Ef 2.2). Portanto, devemos: andar diligentemente (Ef 4.17); andar no amor de Deus (Ef 5.2);
andar na luz (Ef. 5.8). E para que consigamos cumprir nossa missão e preservar a união, a única saída é
a oração. Orar em todo o tempo (Lc 21.36; 1Ts 5.17); com variedade e especificidade (Ef 6.18);
vigiando, com perseverança e súplica (1Pe 4.7); orar em nome de Cristo, por meio de Cristo, de acordo
com a sua vontade (Jo 14.13-14) e por todos os santos (Tg 5.13-15). Por esta causa, me ponho de
joelhos diante do Pai.....para que sejais fortalecidos com poder, mediante o Seu Espírito...e, assim, habite
Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor (vs.14-17). Que sejamos
uma igreja que ora se cessar!

AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Sylvia Bentes, 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). Rev. Adenivan (Campo Limpo), que perdeu sua filha
com apendicite supurada.
02. IGREJA UNIDA : Que o Senhor guarde os irmãos que estão em viagem e livre o nosso rebanho
em cair em tentação, nesses dias.
03. CONGREGAÇÃO DE CAUCAIA : Oremos por um novo lugar de trabalho.
04. REUNIÃO DE ORAÇÃO: No próximo sábado, dia 18/02, às 7h
7h, a ênfase da reunião de
oração será a intercessão pela conversão de almas.
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ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Pretti, Getúlio, Marcos, Osmar, Rafael, Rodrigo Abreu.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 18/02- Adilson, Cristian, Daniel, Felipe, Luiz Carlos, Mauro.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Lilian.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 18/02- Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
INFANTIL
CULT
CUL
TO INF
Culto Matutino: "O pecado entra no mundo". O versículo chave é "Romanos 5.12" e Culto Noturno:
esponsáv
eis que, ao
"A tentação de Jesus". O versículo chave é " Tiago 4.7". Pedimos aos pais ou rresponsáv
esponsáveis
término do culto, busquem pessoalmente seus filhos!
ESCOL
A BÍBLICA DOMINICAL - 1) H
oje teremos aulas em conjunto. Tema de F
ev
er
eir
o : Uma
ESCOLA
Hoje
Fev
ever
ereir
eiro
Igreja Unida.
a) Jovens e adultos no Templo: Hoje - Presb. Samuel Macarenco Beloti
b) Pré - Adolescentes e Adolescentes na sala 15: Hoje - Diác. Rodrigo Pretti
c) Departamento Infantil:Sala
Sala no Sub-solo
2) No próximo domingo, iniciaremos a Classe para Novos Membros (Catecúmenos). Se voce desejar
se tornar membro de nossa Igreja, venha estudar conosco!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: João Felipe Vieira Cochi, Rev. Julio Marcelo F. dos
Hoje:
Santos (Austrália), Mariana Pereira Napoli (Albânia); Dia 13: Presb. Esdras Teixeira Coelho, Helena
Vargas Aiello, Pascoal Augusto da Silva; Dia 15: Elba Alice Ferreira da Costa, Rodrigo de Almeida
Ventura; Dia 17: Lucas Sena Figueiredo de Almeida, Sandra Chaves Figueira.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho o casal Diác. Gilson Rodrigues
Bentes e Nilse Thereza Panaia Bentes, que hoje, comemoram 40 anos de vida conjugal.
DO
AÇÃO DE R
OUP
AS - A capelania da AEB solicita doações de roupas (masculinas) para atender
DOAÇÃO
ROUP
OUPAS
(aos) os necessitados do ATENDE 3. Colabore e entregue as doações aos diáconos de plantão!
REINICIO DO AR
TESANA
TO - No dia 21/02
21/02, quar
quarta-feira
ta-feira, serão reiniciados os Cursos de
ARTESANA
TESANAT
ta-feira
Artesanato da SAF, às 13h30, no salão socia
social. Todas as mulheres estão convidadas para um tempo de
lazer a aprendizado. Convide amigos e participe!
OPOR
TUNIDADE P
ARA MISSÕES
OPORTUNIDADE
PARA
MISSÕES- O Centro de Formação Missiológica da APMT (Agência
Presbiteriana de Missões Transculturais), que tem funcionado nas depêndencias de nossa igreja,
disponibilizou "05" bolsas integrais para aqueles irmãos da I.P.Unida que desejam se aperfeiçoar no
chamado à obra missionária. As aulas dará inicío, dia 19/02, basta se inscrever no site da APMT:
www.apmt.org.
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
RE
V.GESSE ALMEIDA RIOS E ESPOSA IOL
ANDA RIOS: "Sem os vistos, retornamos ao
IOLANDA
REV
Brasil em Janeiro de 2017, porque Deus tinha outros planos. Entre eles: dedicar tempo ao cuidado de
minha mãe (80 anos e frágil); visitar igrejas do meu Presbitério (PNOB); fazer check-up médico e
dentário; concluir validação do curso de teologia junto ao MEC; visitar amigos e perceiros de ministério;
reunir com APMT para avaliação e redirecionamento de projeto; participar de conferencias missionários
em igrejas pelo Brasil.
Estamos finalizando nosso preparo para o retorno ainda na direção da Base da APMT para África Austral
e novo projeto para a África do Sul – parceria de trabalho missionário com ênfase na formação de líderes
autóctones, a convite do Colégio de Teologia Mukhanyo. Sendo uma instituição genuinamente reformada,
com forte ênfase missional, aceitamos o desafio e voltaremos à África do Sul com este projeto, caso
tenhamos aprovação da APMT no dia 07/02/2018. Orem por nós! "
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 106. 1-5
Hino 10 – “ A Criação e o Seu Criador”
* Oração de Adoração
Hino Especial

Adoração
* Isaías 6. 1-3
antíssima”
Hino 11 – “ Trindade SSantíssima
* Oração de Adoração

Contrição
* Salmo 106. 6-15
* Oração Silenciosa
endimento”
Hino 217 – “Despr
esprendimento
* Oração de Confissão

Contrição
* Isaías 6. 4-7
* Oração Silenciosa
Hino 269 - "Pureza no Sangue de Cristo"
* Oração de Confissão

Ação de Graças
* Salmo 106. 43-48
Hino 56 - "Ações de Graças e Súplica"
* Oração de Gratidão

Ação de Graças
* Salmo 115. 1-3
efúgio Ver
dadeir
o"
Hino 145 - "R
"Refúgio
erdadeir
dadeiro"
* Oração de Gratidão

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
Hino Especial
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Rosther Guimarães Lopes

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes

Consagração
* Oração
Hino 300 - "Igreja Militante"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Consagração
Hino 97 - "Súplica do Redimido"
* Oração Final
* 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:
- Nas liturgias - Culto Matutino: Wilson - Culto Noturno: Rubens
PAST
OR VISIT
ANTE - Agradecemos a presença do Rev. Gessé Almeida Rios, missionário na Africa do
ASTOR
VISITANTE
Sul, casado com Iolanda e pai de Guilherme, Felipe e Leonardo. Hoje, após o culto noturno
noturno, terá um
momento onde trará informações sobre o campo missionário. Rogamos as bençãos do Senhor sobre sua
vida, seu ministério e sua família.
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