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PERSEVERANÇA
"E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações"
Atos 2.42
Vivemos num tempo em que tudo acontece com muita rapidez; as
pessoas
têm pressa em todas as coisas. A pressa excessiva tem a tendência de
Pastores
relativizar as coisas, como ocorre nos dias de hoje. Todos querem cursos rápidos,
igrejas que cresçam rapidamente, e se algo demora muito a acontecer, desistem
1. Efetivos:
de suas realizações e projetos. Isto se tornou muito natural nos dias atuais.
Rev. Célio G. de Azevedo
Quando lemos a respeito da igreja primitiva, uma de suas características
Fones: 3822-1665
era a perseverança conforme mostra o nosso texto. Como consequência dessa
98456-3798
maneira de viver e agir ela tornou-se uma poderosa agência nas mãos de Deus
Rev. Ademir Aguiar
para conduzir pecadores a Cristo.
Fone: 99431-2818
Assim sendo, precisamos entender que para sermos bem sucedidos na
obra do Senhor e termos a sua benção precisamos ser perseverantes em quatro
2. Emérito:
áreas:
Rev. Carlos Aranha Neto
Na doutrina - Uma igreja que não é perseverante na doutrina bíblica
Fones: 19 3365-4359
não merece o nome de igreja cristã. É a doutrina bíblica que dá estrutura à igreja
19 99455-3535
e mostra o que compete a ela fazer. Não podemos prescindir da doutrina.
Desprezar a doutrina é candidatar-se à ira de Deus e nos tornarmos
Presbíteros
desconhecedores da vontade do Senhor.
Eméritos
Na comunhão - Só vive em comunhão quem pensa da mesma maneira
Jovino Pereira Filho
e tem em vista um mesmo alvo. “Como é bom e agradável viveram os irmãos em
Salim Amed Ali
união... ali ordena o senhor a sua benção”(Sl. 133). Uma igreja que não persevera
em comungar os mesmos objetivos e alvos e não caminha unida, não usufrui das
Diáconos Eméritos bênçãos de Deus.
Jairo Moraes Pereira
No partir do pão - O partir do pão aqui nos faz lembrar da santa
Joaquim de Aguiar
comunhão, instituída por Cristo para os seus e também da solidariedade que
Nelson Ramalho
deve existir entre os discípulos de Cristo. São estes laços que, usados
adequadamente, fortalecem o relacionamento dos filhos de Deus. É no partir
do pão comunitário que Jesus Cristo se revela a nós.
Cultos Dominicais
Nas orações - A oração é uma arma poderosa que Deus, em sua
11h e 19h
infinita graça, concede aos seus filhos. Lembremos sempre que “...muito pode
Es cola Dominical
por sua eficácia a oração do justo” (Tg. 5.16b), “Perseverai na oração, vigiando
09h30
com ações de graças” (Cl. 4.2), “Orai sem cessar”(I Ts.5.17).
Se formos perseverantes na Palavra de Deus, se tivermos comunhão com
Reuniões de Oração
2ª a 6ª - 12 h
Deus e o próximo, se compartilharmos o pão com os irmãos da fé na mesa do
sábado - 07 h
Senhor e nas suas necessidades e não formos omissos nas orações, por certo
teremos uma vida cristã saudável e abençoada pelo nosso bom Deus. Pensemos
Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h
nisso!

Rev. Ademir Aguiar
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MEDITAÇÕES DIÁRIAS
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 16 – Deus Verdadeiro e Fiel – Êxodo 3.19-22 (v.19)
Moisés se interessa em proclamar a verdade e a misericórdia de Deus, para que os filhos de Israel confiassem
na promessa divina de libertá-los. Prediz-lhes a provação para que não vacilem na fé. É como se Deus
dissesse: Verdadeiramente vos liberto, mas dificilmente ireis crer nisso, a tal ponto Faraó resistirá e adiará
a questão. Tudo isso será obra minha, a fim de que eu faça tanto mais e maiores milagres para confirmarvos na fé e para mostrar meu poder. Assim também fez Jesus quando na última ceia promete o Reino a
Seus discípulos: prediz Sua própria morte e as muitas tribulações deles a fim de que, quando tivesse
acontecido, cressem muito mais. A Moisés: “Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder e
anunciar meu Nome em toda terra”. A dureza de Faraó deu ocasião a manifestação do poder de Deus e que
Ele fosse anunciado e crido em toda a terra. Isso significa que tudo coopera para firmar a fé e consolar os
fracos, para que creiamos em nosso Deus verdadeiro, fiel, poderoso e misericordioso. Deus nos fala de
modo carinhoso: Crê somente (Lutero*).
Dia 17 – Eu Sou me Enviou – Êxodo 3.7-18 (v.14)
Deus enviou Moisés para nos dar três coisas importantes para nós: 1º) Os mandamentos que foram dados
por Deus promulgados por Moisés e Deus os escreveu no coração de todas as pessoas. Observamos não
porque Moisés mandou, mas, porque nos estão implantados por natureza. 2º) Encontro em Moisés
elementos que não tenho por natureza. São as promessas de Deus a respeito de Cristo Jesus. E isso é o que
há de melhor em Moisés, enquanto não está escrito naturalmente no coração das pessoas, mas vindo do
céu. Ali Deus prometeu que Seu Filho haveria de nascer na carne. Isso nos anuncia o Evangelho. Não são
mandamentos, nada exige de nós que façamos ou deixemos de fazer; são confortadoras e animadoras
promessas de Deus, que devemos crer, nelas confiando corajosamente contra toda provação do pecado, da
morte, do diabo. É o principal em Moisés. 3º) Moisés nos dá belos exemplos de fé, amor e cruz nos
amados e santos patriarcas Adão, Abel, Noé, Abraão, Isaque Jacó, Moisés, pelos quais devemos aprender
a confiar em Deus e a amá-Lo (Lutero*).
Dia 18 – Fé é Adorar a Deus – Deuteronômio 6.10-25 (v.13)
O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. Aqui entendemos porque a fé tem tanto valor! Só a fé cumpre
a lei e justifica sem qualquer obra. O primeiro mandamento: “Adorarás somente ao único Deus” é cumprido
pela fé somente. Mesmo que fôssemos boas obras dos pés à cabeça, não seríamos justo, não adoraríamos a
Deus e nem cumpriríamos o primeiro mandamento, visto que Deus só pode ser adorado tributando-Lhe
a glória da verdade e de toda a bondade, como de fato lhe deve ser tributada, isso, porém, não o fazem as
obras, mas somente a fé que vem do coração. Não são boas obras que glorificam a Deus, é a fé. Somente
a fé é a nossa justiça e cumprimento de todos os mandamentos. Não buscamos as coisas que são feitas, as
obras, mas àquele que faz, que glorifica e produz as obras. Essa é a fé do coração, cabeça e substância de
toda a nossa justiça. Não nos é dado lei alguma pela qual nos torne justos perante Deus, pois somos justos,
vivos e salvos pela fé. A fé se comprova e irrompe por meio de boas obras, professa e ensina o Evangelho
perante as pessoas (Lutero*).
Dia 19 – Firmeza da Fé – Josué 3.1-17 (v.7)
O sacramento é para nós uma ponte, pela qual passamos deste mundo para a vida eterna. Tudo depende
da fé, pois quem não crê se assemelha à pessoa que deve cruzar as águas, mas está tão desalentada que não
confia na ponte, tendo que ficar e não podendo jamais ser salva, porque não quer fazer a travessia. É isso
que acarretam o apego às coisas visíveis e a fé não exercitada, para a qual se torna amarga a travessia sobre
o Jordão da morte. Depois dos filhos de Israel atravessar o Mar Vermelho sem molhar os pés – indicando
o Batismo – também atravessaram o Jordão. Os sacerdotes ficaram parados com a arca no Jordão, de modo
que a água abaixo deles escorreu, e a água acima deles elevou-se num montão. Ao nos ensinar e batizar, o
sacerdote carrega e segura a arca no Jordão, isto é, Jesus e a comunhão dos santos em meio à morte. Se
cremos, a água que está debaixo de nós passa, ou seja, as coisas visíveis fogem de nós. E aquela que está
acima de nós elevando-se a grande altura, não nos assusta, passamos de largo firmes na fé, chegando sãos
e salvos e de pés secos na vida eterna (Lutero*).
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Dia 20 – Deus Ouve a Oração – Josué 10.12-15 (v.12)
É bem verdade que não somos Josué, cuja oração parou o sol no céu. Não somos Moisés, que orou de
coração e dividiu o mar Vermelho. Nem somos Elias, que orou e desceu fogo do céu. Mas pertencemos
à mesma gente a quem Deus entregou sua Palavra, a qual nos faz pregar mediante Seu Espírito. Por isso
somos como Moisés, Josué, Elias e todos os outros santos. Temos a mesma Palavra e Espírito de Deus que
eles tiveram. Somos do mesmo grupo de pregadores, servidores e ministros de Deus a que também eles
pertenceram. Mesmo que tenham tido a presença de Deus de modo mais glorioso, não a tiveram de
modo superior e melhor do que nós, pois sua carne e sangue não eram melhores do que os nossos. Ele
foram seres humanos como nós e criaturas de Deus exatamente como nós somos. Agora falo de nós,
pobres pecadores, que amamos ao Senhor Jesus e buscamos Seu reino. Deus ouve nossa oração tanto
quanto ouviu aquelas. Pois somos membros de Sua Igreja, noiva de Seu Filho amado, que Ele não pode
desprezar quando clama com sinceridade (Lutero*).
Dia 21 – Na Provação Busquem a Deus – Juízes 2.18 a 3.4 (vs.1 e 4)
Santificar e honrar grandemente o nome de Deus é chamá-lo e invocá-lo na atribulação e necessidade.
Deus quer insistir com a pessoa e lhe dar forte motivo para correr a Ele, gritar, invocar Seu santo Nome.
Quem está livre de provação por uma hora sequer? Não falo das incontáveis provações da adversidade.
A provação mais perigosa é quando não há provação, está tudo bem; que não se esqueça de Deus, fique
livre demais e abuse da temporada feliz. Aí a necessidade de invocar o nome de Deus é dez vezes maior
do que na adversidade. Vemos na experiência diária das pessoas: quando reina paz e todas as coisas vão
bem, acontecem pecados e vícios mais horríveis do que quando somos acometidos por guerra, peste,
doenças e toda sorte de infortúnio. Moisés se preocupou com a possibilidade de seu povo abandonar o
mandamento de Deus (Deuteronômio 32.15). Deus não expulsou todos os inimigos, para que
exercitassem no cumprimento das suas ordenanças. Assim Deus age conosco, para nos ensinar e levar a
honrar e invocar o Seu nome, a ganhar confiança e fé n’Ele (Lutero*).
Dia 22 – Autoridade de Perdoar Pecados – 2º Samuel 12.7-13 (v.13)
É verdade que um sacerdote realmente perdoa o pecado e a culpa, mas não pode conceder ao pecador
a fé que aceita e recebe o perdão. Esta fé é Deus quem dá. Não obstante, o perdão é verdadeiro, tão
verdadeiro como se Deus mesmo o proferisse, seja ele apreendido pela fé ou não. Essa autoridade de
perdoar pecados e, assim, de pronunciar um veredito em lugar de Deus, ninguém possuía no Velho
Testamento, nem o sumo sacerdote, nem o menor sacerdote, nem o rei, nem os profetas, nem qualquer
membro do povo, a não ser que lhe fosse especialmente ordenado por Deus, como aconteceu com Natã
em relação a Davi. No Novo Testamento todo cristão tem essa autoridade pela promessa de Jesus, que
disse a Pedro e a todos: “O que desligares na terra será desligado no céu” (Mateus 16.19; 18.18). Jesus
fala a toda a Igreja e a cada cristão em particular. No momento que alguém admite a culpa e deseja
perdão, devo perdoá-lo, pois deixa o pecado, não resta mais pecado nele. Mas se o pecador sustenta e não
quer largá-lo, não posso tirar dele, tenho que deixá-lo preso ao pecado, uma vez que ele próprio faz do
pecado perdoável um pecado imperdoável (Lutero*).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Dia 16: Arlete Camilo Rezende; Dia 17: Daniel de Paula
Nuno Greccofi; Dia 18: Leonor Evangelista de Souza, Sheirley Ramos da Silva, Mônica Marcondes de
Oliveira Santos; Dia 20: Edval Simão Rosa e Silva, Marcio Ronaldo dos Reis; Dia 21: Daniela Miller
Aguiar.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal:
Hoje: Guaracy Alves Filho e Júlia Calderazzo
19 anos
Hoje: Diác. André Domingos Gaban e Eliane Vicente
06 anos
Dia 16: Otávio Silva Guisard e Ana Carolina Ferreira Mendes
01 anos
Dia 19: Diác. Felipe Roberto Pires e Samira Janeiro Terra Pires
04 anos
Dia 20: Diác. Enéas Cândido de Lara e Dirce dos Santos Lara
57 anos

3

AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA – Oremos pelos seguintes irmãos: Leonor Evangelista de Souza,
Álvaro Cardoso Caldas, Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho
Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes, Vera Martha de Mello Moreira Bizarro e
Antônio Augusto Bizarro.
02. 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 (saúde), Diac. Gilmar Prates dos Santos (emprego); Gislaine Pereira
(emprego); Missionária Olga Rodrigues (saúde); Eliseu Alves de Oliveira (saúde).
03. SOCIEDADE – Oremos pelo nosso país no que tange ao aumento de emprego e
melhores condições de saúde pública. Também coloquemos diante de Deus a vida do
presidente Michael Temer e dos nossos senadores.
04. MISSIONÁRIO – Oremos pelo missionário rev. Ronaldo Ferreira André e sua
família: Fernanda (esposa), Maggie (filha), Emily (filha) e Isabella (filha). O rev Ronaldo
atua como missionário na Romênia a três anos. Ele estará conosco no mês de fevereiro p.f.
pregando em nossa igreja.

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.
OFERTA DE GRATIDÃO – O alvo da campanha é de R$ 30.000,00. Aquele que ainda não fez sua
oferta de gratidão, poderá fazê-lo através de envelopes disponíveis nos bancos de nossa igreja ou através de
depósito bancário. Razão social: Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo; CNPJ: 63.014.674/000165; Banco 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!
NASCIMENTO – Nasceu no dia 13 de dezembro p.p., em Montreal – Canadá, a pequena
GABRIELLA, filha de Douglas Antunes Castro Ferreira e Juliana Brotherhood Castro Ferreira, sendo os
avós maternos Luis Henrique Fauti e Daniela Brotherhood Fauti, e os avós paternos Cândido Castro
Ferreira e Romana S.A. Castro Ferreira. Os avós paternos são membros de nossa igreja. Que Deus abençõe
aos familiares.
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ESCALAS DE DIÁCONOS : Hoje - Leandro, Edson, Luiz, Rafael e Sócrates; Próximo domingo dia 22/01 - Rodrigo, Ricardo Deguti, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo.
ESCALAS DE ORGANISTAS : Hoje - Cultos Matutino e Noturno - Wagner ; Próximo domingo
- dia 22/01 - Cultos Matutino e Noturno - Lilian.
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 da Unijovem.
PEQUENOS GRUPOS – Convidamos toda igreja para nos reunirmos na próxima terça-feira, 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 !
TRANSFERÊNCIA DE MEMBROS – O Conselho concede Carta de Transferência a pedido dos
seguintes irmãos:
1) Ivan Edson Ribeiro Gomes e de sua esposa Ana Stela Bilange Gomes para a Igreja Presbiteriana
de Árvore Grande – Pouso Alegre (MG). Rogamos as mais ricas bênçãos sobre o casal Ivan e Ana Stela que
tanto serviram a nossa igreja. Deus os abençoe!
2) Pamela Paola de Oliveira Ramos para a Igreja Presbiteriana da Mooca, SP. Rogamos as bênçãos
do Senhor sobre a vida da irmã Pamela, bem como sobre a Igreja Presbiteriana da Mooca!
MINISTÉRIO DE EVANGELIZAÇÃO – Convida a Igreja, principalmente os jovens, para ajudar
na distribuição da Palavra de Deus, às pessoas carentes espiritualmente que estão próximo a Igreja.
Sábado dia 21 e Domingo dia 22, às 17h. Ore e Participe!
CONGREGAÇÃO CAUCAIA – A Congregação de Caucaia do Alto, está se reunindo provisoriamente
no Acampamento Hebrom. O horário da EBD 9h30 e o culto às 10h40. No último domingo houve
um delicioso almoço com a participação de toda Congregação. Hoje somos sessenta membros. Contamos
com as orações da Igreja e também convidamos para nos visitar!

PORQUE ELE VIVE
Deus enviou Seu Filho amado prá me salvar e perdoar.
Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

Por que Ele vive posso crer no amanhã! Porque Ele vive temor não há!
Mas eu bem sei, eu sei que meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está!
Ao contemplar uma criança vejo esperança em seu olhar.
Podemos ter a mesma confiança em enfrentar o amanhã porque Ele vive.
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
Nos céus, então, terei vitória: verei na glória o meu Jesus que vivo está!
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CULTO MATUTINO - 11h

CULTO NOTURNO - 19h

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Isaías 12. 1-6
Hino 33 – “Maravilhas Divinas ”
* Oração
Hino Especial

Adoração
* Salmo 67
Hino 47– “Louvor e Glória ”
* Oração
Hino Especial

Contrição
* Salmo 62 (responsivamente)
Hino 93 – “Firmeza na Fé ”
* Oração Silenciosa
* Oração Pastoral

Contrição
* Salmo 25.1-18 (responsivamente)
Hino 130 – “Oração ao Senhor ”
* Oração Silenciosa
* Oração Pastoral

Ação de Graças
* I Pedro 1.18-21
* Oração
Oferta Especial
Hino 39 – “Exaltação e louvor ”
* Oração do Pastor com as crianças
Edificação
Hino Especial
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Célio Gomes de Azevedo
Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Ação de Graças
* Efésios 5.15-21
* Oração
Oferta Especial
Hino 222 – “Mais Perto da Cruz ”
* Oração do Pastor com as crianças
Edificação
Hino Especial
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Ademir Aguiar
Santa Ceia
Hino 341 - “Vera Páscoa ”
Instituição do Sacramento
Distribuição dos elementos
Cântico – “Porque Ele vive ” (pag 5)
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio
Saudação aos visitantes
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PARTICIPAÇÃO DOS PRESBÍTEROS - 1) Nas Liturgias: Culto Matutino - Marcel Mendes e
Culto Noturno: Décio de Oliveira Bernini.
2) Na distribuição da Santa Ceia no Culto Noturno: Décio de Oliveira Bernini, Esdras Teixeira
Coelho, Ernesto de Jesus Herrera e Rubens Mendes Vargas.
REUNIÃO DO CONSELHO – Nos dias 24 e 31 de janeiro, às 19h30, haverá reunião do
Conselho, no local de costume. Todos os seus membros estão convocados.
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