Tema do ano: “500 anos de Reforma – Uma Igreja Livre para Servir”
“Eu vos escolhi para que vades e deis fruto” (Jo 15.16)
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Boa ConsCiênCia
“Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa
consciência vieram a naufragar na fé”
I Tm 1.19
Certa vez, no inicio de seu ministério, Billy Graham foi convidado a
pregar na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele quase declinou do
convite pois não se achava capaz de falar para um auditório de impressionante
intelectualidade. Um amigo, conhecedor da angustia de Graham, lhe disse:
“Entendo perfeitamente a sua apreensão a respeito de Cambridge, mas não se
preocupe, tudo correrá bem. Não considere estes homens intelectuais. Fale às
suas consciências”.
Quando penso sobre isso, lembro-me de meu avô que dizia que uma
consciência tranqüila é o melhor travesseiro. Mas o que é consciência?
Encontramos as seguintes definições: “A faculdade de estabelecer julgamentos
morais”, "... é um instrumento de Deus para nos instruir”. Sendo assim, pensemos
no valor de uma boa consciência em três formas:
Primeiramente, devemos ter uma boa consciência para conosco
mesmos. Pedro disse a Jesus: “Ainda que todos te deixem, eu não te deixarei”
(Lc 22.33-34). Jesus o adverte: “antes que o galo cante três vezes me negarás”.
Jesus foi preso. Seus discípulos fugiram. Pedro nega-o veemente por três vezes.
Falava ele ainda, quando ouviu cantar o galo. Saiu dali, ganhou a escuridão da
noite e chorou amargamente. Abençoada consciência iluminada pelo Espírito
Santo. Que pensamentos temos a nosso respeito?
Em segundo lugar, devemos ter uma boa consciência com o nosso
próximo
próximo.. Isso decorre do perdão. Perdoar no íntimo ao próximo é retirar da
memória a ofensa que sofremos. Quem perdoa esquece. Só quem ama perdoa.
Quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano Jesus nos ensina esta
verdade. Ame, independente de que seja.
Em terceiro lugar, devemos ter uma boa consciência para com D
eus.
Deus.
Deus é amor. Ele nos trata como filhos. Não raro fazemos de Deus uma imagem
severa e exigente do que Ele na verdade é. Deus é bom. É todo compaixão.
Devemos vê-Lo como um Pai de amor, de bondade, de justiça e de verdade. Ele
quer manter um relacionamento pleno conosco.
Que tal fazermos um exame de consciência? Antes da nossa oração
derradeira, experimentemos formar o hábito do exame de consciência: por onde
andamos? O que dissemos? Como usamos nossos olhos? Como conduzimos nos
nossos relacionamentos? Isso feito, agradecendo as bênçãos e confessando faltas,
intercedendo pelo próximo, lancemo-nos nos braços eternos do nosso bom Pai.
neste ano que se inicia, lembre-se: Ame a vida! Tenha alegria de viver!
Usufrua as bençãos de Deus! Agradeça a Ele a dádiva de uma boa consciência.

Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 9 – O N
ome de D
eus É SSanto
anto – Levítico 22.26-33 (v.32)
Nome
Deus
Santo ou sagrado significa o que foi separado, consagrado a Deus, o que não se deve tocar nem manchar,
mas honrar. Nome significa boa reputação, fama, louvor, honra. O nome de Deus tem de ser reverenciado.
Refere-se a isso figuradamente quando Moisés prepara precioso e santo bálsamo por ordem do Senhor,
proibindo rigorosamente que alguém ungisse com ele seu corpo (Êxodo 30.25,32). Ninguém deve
usurpar o Nome de Deus, seria profanar o Seu nome. Isso se dá quando nos gloriamos e aceitamos honra,
ou achamos agrado em nós mesmos e nos vangloriamos de nossas obras ou bens, como faz o mundo.
Como as obras são exclusivas de Deus, também o nome é exclusivamente Dele, e todos os que santificam
Seu nome e renunciam à honra e à glória, o honram de verdade. Por essa razão são santificados, o precioso
bálsamo era tão santo que santificava tudo que tocava (Êxodo 30.29). Honramos o nome de Deus
quando devidamente santificamos e não nos atribuímos nenhuma obra ou glória. Então ele nos toca e nos
santifica (Lutero*).
Dia 10 – Confiar Tão SSomente
omente no D
eus Único – 2º SSamuel
amuel 22.1-7 (v.3)
Deus
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não confio em criatura alguma, nem em
mim mesmo, nem minha força, capacidade, bens ou qualquer outra coisa que possua. Confio tão somente
no Deus único, invisível, incompreensível, que fez tudo e está acima de tudo. Não me assusta a maldade
do inimigo e seus anjos, pois meu Deus está acima de todos eles. Creio em Deus mesmo que me abandonem
ou persigam. Continuarei crendo, mesmo que eu seja pobre, tolo, ignorante e careça de tudo. Creio,
mesmo sendo pecador, pois esta minha fé deve e precisa estar acima de pecado e virtude, para que ela se
firme unicamente Nele. Não peço sinal para prová-Lo. Confio sempre por mais que Ele tarde, não
determino o alvo, tempo, medida ou meio, mas em fé verdadeira e franca, deixo tudo entregue á sua
vontade divina. Por ser Deus, pode e faz com que tudo coopere para o meu bem. Por ser Pai, quer fazer e
realmente o faz com amor. Porque confio Nele, certamente sou Seu filho, servo e herdeiro eterno, e ser-meá feito conforme a minha fé (Lutero*).
Dia 11 – A IIda
da de JJesus
esus ao P
ai – JJoão
oão 16.1-7 (v.5)
Pai
A expressão, vou para junto do Pai, compreende toda a obra de nossa redenção e salvação, para a qual o
Filho de Deus foi mandado do céu e que Ele realizou e continua realizando a nosso favor até o fim, a saber:
Seu sofrimento, morte e ressurreição e todo Seu reino na Igreja. Essa ida de Jesus ao Pai, é Ele dando a Si
mesmo para pagar pelos pecados por meio do Seu sangue e Sua morte. E, em Sua ressurreição, sai vitorioso
e domina sobre o pecado, a morte e o inferno. Vivo, se senta à direita do Pai e, de forma invisível, governa
sobre tudo. Por meio da pregação do Evangelho, congrega e estende Sua Igreja. Qual Mediador eterno e
Sumo sacerdote, nos representa junto ao Pai e por nós intercede. Concede força e poder do Espírito Santo,
para que o pecado, o diabo e a morte possam ser vencidos. Esta é a nossa justiça diante de Deus: Jesus vai
para junto do Pai, ou seja, sofre por nós, ressuscita e nos reconcilia com o Pai, assim por sua causa temos
perdão dos pecados e graça. Nada disso é obra ou mérito nosso, mas tão somente sua ida para junto do Pai
a nosso favor. (Lutero*).
Dia 12 – O Céu da Graça – Salmo 117
Existe o Reino da Graça que é mais forte em nós e sobre nós do que toda ira, pecado e mal. Deus construiu
acima de nós que cremos, o novo e grande céu, chamado céu da graça, muito, muito maior e mais bonito
do que o céu que podemos ver, e, por isso, eterno, seguro e indestrutível. Quem está sob este céu, não pode
pecar nem viver em pecado, pois este é o céu da graça, que não termina e que é eterno. Se alguém tropeça
ou peca, não é excluído deste céu, a menos que prefira ir para o inferno, como os que não creem. E mesmo
que o pecado se faça sentir, a morte ou inimigo nos meta medo, neste céu existe muito mais graça, graça
que vence todo o pecado; muito mais vida, vida que triunfa sobre a morte; e muito mais de Deus, que
reina sobre tudo. No Reino da Graça, pecado, morte e diabo não passam de nuvem escura no céu; embora
encubra o céu por um instante, não têm poder sobre ele. Precisa deixar que o céu fique acima dela,
reinando e governando; por fim, ela tem que se desfazer. Tudo isso se dá não por meio de obras, mas
somente por meio da fé (Lutero*).
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Dia 13 – Um P
istério – Gênesis 32.22-32 (v
.28)
Prrofundo M
Mistério
(v.28)
Israel designa apenas os judeus. No entanto, visto que eles não quiseram, Deus escolheu alguns para
fazer jus ao nome, constituindo o Israel espiritual, quando o patriarca Jacó lutou com o anjo e este lhe
paralisou a anca. Naquele momento também recebeu o nome Israel, como patriarca que não seria apenas
Jacó, pai dos filhos corporais, mas também Israel, pai dos filhos espirituais. E corresponde ao nome Israel,
pois ela significa Senhor de Deus. É um nome sublime e santo, e encerra em si o grande milagre de que,
pela graça divina, um homem chegou a ter domínio sobre Deus, de modo que Deus faz o que o homem
quer. A Igreja se uniu de tal modo com Deus, em Cristo Jesus, de sorte que a noiva tem direito e domínio
sobre o corpo do noivo e sobre tudo o que ele possui. Tudo isso aconteceu por meio da fé; aí o ser
humano faz o que Deus quer e Deus faz o que o ser humano quer. Saar significa senhor, El significa Deus
– Israel. É um Israel assim que Deus quer. Muito se poderia dizer, pois Israel é um singular e profundo
mistério (Lutero*).
Dia 14 – Um M
ilagr
uplo – M
ateus 8.5-13 (v.10,13)
Milagr
ilagree D
Duplo
Mateus
Nesse fato temos um milagre duplo! Um feito pelo Senhor e outro pelo centurião. Se Jesus considera isso
um milagre e o louva, também nós o consideraremos assim. As pessoas consideram grande milagre o fato
de Jesus devolver a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, a saúde aos leprosos. De fato são grandes sinais.
Jesus, porém, considera milagre maior o que acontece na alma do que aquele que acontece no corpo.
Quanto maior valor da alma do que o corpo! Tanto maior deve ser considerado esse milagre da fé em
comparação com os milagres do corpo. Por isso tais milagres e sinais físicos não são eternos nem
generalizados. Não é neles que está o interesse de Jesus. Ele os faz por amor de nós, para a cristandade
começar a crer. Aqueles sinais, porém, que ele próprio considera milagres, esses permanecem para sempre,
como, por exemplo, a fé do centurião de Cafarnaum. É obra milagrosa! A fé tão forte, correta, maravilhosa
do centurião é uma grande obra milagrosa. Jesus elogia e exalta essa fé como se fosse o milagre dos
milagres (Lutero*).
Dia 15 – C risto dá SSabor
abor à Lei – JJoão
oão 2.1-11 (v.6)
As seis talhas de pedra que os judeus usavam para se lavar são os livros do Antigo Testamento, que, por
leis e mandamentos, apenas criavam uma religiosidade externa e lavavam o povo somente por fora. Por
isso João diz que aquelas talhas serviam para as purificações, querendo dizer: é pureza feita pelas obras,
sem fé, e que jamais purifica o coração, antes o polui ainda mais. As seis talhas significam quanto esforço
e trabalho têm com tal purificação os que lidam com obras, não têm o sétimo dia para descansar e deixar
Deus operar em nós. O Evangelho transfigura a lei, de modo que passa a exigir mais do que somos
capazes. A lei exige Cristo Jesus e nos conduz a Ele, que nos transforma pela graça e na fé. Aí vem o
maravilhoso Evangelho e transforma a água em vinho. A lei agora é saborosa por ser tão elevada, santa,
correta e boa, por exigir coisas tão grandes. Passa a ser amada. Antes era difícil, duro e impossível, agora
é agradável e fácil. Vive no coração pelo Espírito Santo. A água não está em talhas, se tornou vinho, foi
distribuída, bebida e alegrou os corações (Lutero*).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Neusa Vitols Furbetta e Fanny Rodrigues de Carvalho
Hoje:
Aranha; Dia 10
10: Braulio Moraes Lessa; Dia 11
11: Miss.Olga Rodrigues, Myriam Lacerda Torrano e Diác.
Marcelo Petroni Caldas; Dia 12
12: Diác. Ricardo Galante Coimbra; Dia 14
14: Domingas Lima Santana
Matos.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal:
Hoje: Presb. Eduardo Castedo Abrunhosa e Luciene Aranha Abrunhosa
06 anos
Dia 14: Argelino de Morais Batista e Edi Helena de Morais Batista
39 anos
CALENDÁRIO 2017 - Se você ainda não adquiriu o nosso tradicional calendário anual, faça-o logo
pois restam poucas unidades. Preço: R$ 8,00 cada unidade e R$ 20,00 o pacote com 3 unidades.
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AGENDA DE ORAÇÃO
1. IGREJA UNIDA - Oremos pela recuperação de nossos irmãos, tais como: Ana
Carolina Ferreira Mendes (Nina), Álvaro Cardoso Caldas, Manoela da Fonseca, Leonor
Evangelista de Souza, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa,
Helena Porfírio Silva Moraes, Vera Martha de Mello Moreira Bizarro e Antônio Augusto
Bizarro.
2. E
VANGELIZ
AÇÃO – Oremos pelo ministério de evangelização em nossa igreja,
EV
ANGELIZAÇÃO
desenvolvido pelo presbítero Paulo Sergio. Que tenhamos bons projetos para 2017, a fim
de ganharmos almas para Jesus!
3. CONGREGAÇÃO CAUCAIA – Oremos pelos seguintes irmãos: Evangelista Isaias
da Silva Matos (aluno do IBEL) e sua esposa Domingas Lima Santana Matos; Diva
Domingues da Silva (esposa do diac. Lázaro - saúde), Diac. Gilmar Prates dos Santos
(emprego), Gislaine Pereira (emprego), Miss. Olga Rodrigues (saúde e mudança de moradia),
Eliseu Alves de Oliveira (saúde).
4. SOCIEDADE – Continuemos a orar pelo prefeito da cidade de São Paulo João Doria
Júnior; pelo setor de Segurança Pública e pela diminuição do desemprego que tanto assola
nossa cidade quanto nosso país!
O – Faleceu no dia 31 de dezembro p.p. nosso irmão Paulo Gueiros Cerqueira, aos 81
FALECIMENT
ALECIMENTO
anos de idade, natural de São Paulo, capital. Era pai de Paulo Roberto Cerqueira - Diretor e Presidente do
Grupo Concerto.“E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre
muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor” (Mt 25.21).
PAST
OR VISIT
ANTE – Agradecemos a presença do Rev. Rosther Guimarães Lopes, pastor da IP do
ASTOR
VISITANTE
Guará II, em Brasília – DF, que está conosco pregando nos cultos das 11h e 19h. Agradecemos igualmente
a presença de sua esposa Cleusa de Oliveira Lopes e dos filhos: David de Oliveira Lopes, Isabelle de
Oliveira Lopes e Danielle de Oliveira Lopes. Que Deus os abençoe! Agradecidos a Deus, conforme já
anunciado aos irmãos, o Rev Rosther estará no pastorado da IP Unida a partir de janeiro de 2018.
A DOMINICAL – Hoje nós teremos aula única no templo ministrada pelo Rev. Rosther
ESCOL
ESCOLA
Guimarães Lopes. Não perca a oportunidade de participar dessa aula e aprender mais da Palavra do
Senhor!
OFER
TA DE GRA
TIDÃO – O alvo da campanha é de R$ 30.000,00. Aquele que ainda não fez sua
OFERT
GRATIDÃO
oferta de gratidão, poderá fazê-lo através de envelopes disponíveis nos bancos de nossa igreja ou através de
depósito bancário. Razão social
social: Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo; CNPJ
CNPJ: 63.014.674/000165; Banco Itaú
Itaú: Agencia 0173, Conta Corrente 66170-3 ou Banco Bradesco: Agência 0096, Conta
Corrente 69230-1. Favor especificar a oferta de gratidão acrescentando 15 centavos finais (ex: R$ 100,15).
“Deus ama a quem dá com alegria”.
REUNIÃO DO PRESBITÉRIO UNIDO – A 77ª Reunião Ordinária do PRUN acontecerá nos dias
02 a 04 de Fevereiro de 2017, nas dependências da IP Unida da Freguesia do Ò, sito a rua: Estácio
Ferreira, 166, Freguesia do Ó – São Paulo - SP, fone 3976-6550, com Ato de Verificação de Poderes às 18
horas do dia 02/02/2017. Oremos pelos nossos pastores e presbíteros!
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ESCAL
AS DE DIÁCONOS : Hoje - Felipe, Daniel, Ricardo Martins, Mauro, Oscar e Paulo; Próximo
ESCALAS
domingo - dia 15/01 - Leandro, Edson, Luiz, Rafael e Sócrates.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS : H
oje - C
ultos M
atutino e N
oturno - Wagner ; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS
Hoje
Cultos
Matutino
Noturno
- dia 08/01 - Cultos M
atutino e N
oturno - Wagner.
Matutino
Noturno
REUNIÃO DA JUNT
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem,
JUNTA
DIACONAL
amanha, dia 09 de janeiro (segunda-feira), às 20h
20h, na Sala do Conselho.
UNIJOVEM – A Unijovem de nossa igreja solicita doação de alimentos para os almoços dos domingos
nos meses de Janeiro e Fevereiro. O valor arrecadado com os almoços será destinado a ajudar os jovens com
dificuldades financeiras que desejam ir ao acampamento. Os alimentos são: Arroz, feijão, macarrão, molho
de tomate, coxa e sobre-coxa de frango, óleo, azeite, legumes e verduras, creme de leite, leite condensado
e chocolate em pó. As ofertas poderão ser entregues à diretoria.
PEQUENOS GRUPOS – Convidamos toda igreja para nos reunirmos no dia 17 de janeiro, às
19h30 no salão social, para a primeira reunião dos pequenos grupos. Os assuntos de estudo deste ano será
relacionado aos "500 anos da Reforma Protestante". Não perca esse momento de reflexão. Após o
estudo haverá um momento de confraternização. Estará trazendo o estudo o nosso pastor rev Ademir
Aguiar !
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - Informamos que não haverá reunião plenária neste
mês de janeiro. A nossa primeira reunião será dia 07/02!
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO – Para o ano de 2017 o coordenador do ministério de
EV
ANGELIZAÇÃO
Evangelização é o presb. Paulo Sergio dos Santos e não o rev. Ademir Aguiar conforme saiu em publicação
anteriormente. Que Deus o abençoe nesse importante ministério de nossa igreja!
REUNIAO DE ORAÇÃO - Lembramos a toda Igreja que a reunião de oração aos sábados já voltou.
Contamos com a participação dos irmãos.
MARCHAREMOS
Nós queremos ouvir tua voz
Teu louvor sempre esteja entre nós
Queremos ser, Senhor, mais sábios
Na verdade e no amor
Marcharemos na coragem do Senhor.
Marcharemos cheios de coragem
Seguiremos seja onde for
Embora a dor nos cerque na viagem,
Marcharemos na coragem do Senhor.
E quando a escuridão da noite descer,
Queremos só pela graça e fé viver
Com esperança e com coragem
Na alegria ou na dor
Marcharemos na coragem do Senhor.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CULTO NOTURNO - 19h

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Apocalipse 7. 9-12
Hino 19 – “ Rei Sublime”
* Oração

Adoração
* II Samuel 7. 22-26
Cântico - “Seja Engrandecido"
* Oração

Contrição
* Mateus 11. 28-30
Hino 201 - “Manso e Suave”
* Oração Silenciosa
* Oração Pastoral

Contrição
* Lucas 7. 36-50
to Q
uer
o estar"
Cântico - “Per
erto
Quer
uero
* Oração Silenciosa
* Oração Pastoral

Ação de Graças
* Provérbios 3.9
* Oração
* Dízimos e Oferta Especial
Cântico - "Marcharemos"

Ação de Graças
* Malaquias 3.10
* Oração
* Dízimos e Oferta Especial
Cânticos - “De Todas as Tribos"
- "D
esde os Confins da Terra"
"Desde

* 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
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

P
oslúdio
Poslúdio

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 NAS LITUR
GIAS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
Culto Matutino: Silas Ferreira de Souza e Culto Noturno: Cornélio Nogueira Martins.
REUNIÃO DO CONSELHO - Na próxima terça-feira
terça-feira, 10/01 às 19h30
19h30, haverá reunião do
Conselho, no local de costume. Todos os seus membros estão convocados.
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