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A proteção de deus

Nossa esperança está no Senhor; Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.
Salmos 33:20
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Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

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

Um dos grandes problemas que temos enfrentado nos dias de hoje é a
falta de proteção. Diariamente vemos no noticiário, pessoas sendo assaltadas,
machucadas e roubadas, sentem-se desprotegidas tanto pelas autoridades como
pela própria sociedade. Vivemos numa época totalmente desprotegidos.
Contudo observamos que podemos contar com uma proteção bem
maior do que qualquer sociedade ou autoridade humana possa dar. Esta é a
proteção do nosso bom Deus. A presença de Deus em nossas vidas torna-se
fundamental, pois é ela quem nos dá segurança e motivação diante das realidades
a serem enfrentadas. A presença de Deus em nossas vidas é sinal pleno de
proteção. A manifestação da proteção de Deus se dá em três tempos. Vejamos:
Proteção para H
oje - O hoje é sempre um tempo desafiador. Temos
Hoje
lutas, ameaças e inúmeras coisas que nos provocam ansiedade e medo. Mas
quando contamos com a presença de Deus em nossas vidas, Ele se faz presente
e nos diz que não precisamos andar inquietos, com medo, em pânico ou
desesperados. Ele nos incentiva a sairmos com coragem para enfrentar o nosso
dia-a-dia.
Proteção do Ontem – Ainda que lutas e dificuldades tenham nos
afligido, o que fica para trás não nos assusta, o passado não será uma sombra
tenebrosa e assombrosa a nos perseguir. O Senhor é a nossa retaguarda e nos
protege do que ficou para trás. Nas palavras do apóstolo Paulo aos filipenses
“...esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão
diante de mim.” Fl.3:13.
Proteção para o Amanhã – Essa é a revelação das misericórdias de
Deus que se renovam a cada manhã, pois Ele nos protege do que ainda virá. Ele
nos guarda para que certos obstáculos não nos façam tropeçar, indo a frente e
nos abrindo os caminhos de vitória.
Precisamos entender que nossa caminhada não é solitária e que Deus
sempre está conosco, nos protegendo em todo tempo.Creia nisso e viva debaixo
da sua graça!

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Rev. Ademir Aguiar
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo Presb. Marcel Mendes
Dia 23 – O SALMO DA CONGREGAÇÃO – 2º SSamuel
amuel 23.1-7 (v
.1-2)
(v.1-2)
A fé não descansa nem tira férias. Ela se manifesta, fala, prega. Com júbilo, ela se põe a compor lindos
salmos, canta belos hinos para, com alegria, louvar e agradecer a Deus bem como mover e ensinar aos
demais. Isto não se refere apenas à beleza e à suavidade dos salmos sob o ponto de vista da gramática e da
música, isto é, palavras ordenadas de forma graciosa e artística e canto ou música que soa bem e agrada aos
ouvidos, bom texto e bela melodia. Antes, é quando se considera sua teologia e conteúdo espiritual que os
salmos se revelam de fato lindos e maravilhosos. É claro, a música ou melodia também ajudam, como
criatura e dom de Deus que são, especialmente, quando a congregação canta e quando se leva a coisa a
sério. Davi chama seus salmos de salmos de Israel. Não os atribui a si mesmo nem tampouco quer a honra
tão-somente para si. (*Lutero)
Dia 24 – A DEUS TODA A GLÓRIA – D
eut. 32.1-7 (v
.3)
Deut.
(v.3)
Meu melhor hino e doutrina será o primeiro mandamento de Deus, a saber, que a gente deve dar a honra
ao único Deus verdadeiro, temer e amá-lo de coração, confiar nele e edificar nossas vidas tão-somente
sobre ele. Meu hino diz assim: A Deus seja dada a glória! Isto é, somente ao Deus único, verdadeiro, vivo
pertence a honra e o louvor no céu e na terra. Reconhecer e saber que isso, de fato, é assim; dar a Deus toda
a honra; esperar dele todos os dons temporais e espirituais, toda a ajuda e consolo; confiar nele de todo o
coração em momentos de ventura e infortúnio; refugiar-se nele em meio às tentações; buscar e invocar
somente a ele em todas as necessidades e tribulações – esse é o mais sublime e agradável culto a Deus. Os
fiéis e piedosos deste mundo dão essa glória a Deus. De coração confiam em Deus e esperam nele.
(*Lutero)
Dia 25 – EU SEI – Jó 19.23-29 (v
.25)
(v.25)
Este trecho do livro de Jó parece antecipar a esperança cristã revelada no Novo Testamento. Segundo
pondera Matthew Henry, “Deus ensinou Jó a crer no Redentor vivo, a esperar a ressurreição dos mortos
e a vida no mundo vindouro; e ele se consola com esta expectativa. Aqui há muito de Cristo e do céu.”
sei”” está testemunhando a firmeza da sua fé e a convicção da sua esperança. O
Quando Jó declara “eu sei
Eu sei em quem tenho crido...” (2 Tm
apóstolo Paulo faz eco a essa declaração quando escreve a Timóteo: “E
abemos
1.12). O apóstolo João também reparte com seus leitores esta afirmação reveladora de confiança: “S
“Sabemos
abemos””
(1 Jo 2.3). Não se trata apenas de um conhecimento racional, de uma certeza epistemológica; é mais do
que isto, pois essa convicção nos é comunicada pelo Espírito Santo (Rm, cap. 8). Enquanto a filosofia
levanta perguntas, a fé em Jesus propõe certezas! Eu sei!...
eemias 8.9-12 (v
.10)
Dia 26 – A ALEGRIA DO SENHOR – N
Neemias
(v.10)
Vejam só como este homem é corajoso e destemido! Quem foi que lhe deu tanta coragem e confiança? De
onde lhe veio isso? Do Salvador tão-somente! E quanto mais que queiram afastar-nos dele, tanto mais nos
apegaremos a ele. Quanto mais danos, desgraça e aflição as pessoas nos causarem, tanto mais nos alegraremos.
Porque esta alegria é eterna. E por mais que queiram apartar-nos da mesma, tanto maior ela se tornará.
Talvez alguém pergunte: É possível perder essa alegria? E tão logo a perdemos, estamos rodeados de
tormento, mas Deus salva seu povo desse tormento. Assim, a alegria também dura para sempre. O que
acontece é o seguinte: Cristo é meu Salvador. Se creio e reconheço isso, tal fato se me torna alegria eterna,
conquanto eu fique firme nessa fé. Pois onde Cristo está com sua alegria e consolo, ali a cruz e a perseguição
também andam por perto. (*Lutero).
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Dia 27 – MEDIT
AÇÃO PRAZER
OSA NA P
AL
AVRA DE DEUS – SSalmo
almo 1 (v
.2)
MEDITAÇÃO
PRAZEROSA
PAL
ALA
(v.2)
O Salmo inaugural do Saltério de Israel constitui-se num dos poemas mais belos e mais conhecidos
daqueles que amam as Escrituras e buscam nela a luz da verdade e os caminhos da sabedoria. Aqui são
confrontadas as trajetórias dos “justos” e dos “ímpios”, seus estilos de vida e seus destinos finais. No
primeiro grupo, percebemos que a fonte do prazer cotidiano está centrada na “lei do Senhor”, que age
no intelecto, fala ao coração e inspira a alma. A expressão “lei do Senhor” não traduz estritamente o
conjunto de mandamentos, estatutos e decretos divinos, mas abrange toda a Escritura divinamente
inspirada, a qual “é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim
de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra” (2 Tm 3.16).
Oremos para que o Espírito Santo nos ajude a descobrir essa fonte de prazer!
Dia 28 – NECESSIDADE DA GRAÇA – SSalmo
almo 5 (v
.1)
(v.1)
Este é um Salmo extremamente pessoal, que expressa um profundo lamento, um grito d’alma diante das
agressões e incompreensões dos ímpios. Mesmo assim, em nenhum momento percebemos a voz da
desesperança, porque o Salmista sabe o que fazer diante desse quadro tão hostil: ele ora a Deus! O
pensador cristão Kierkegaard disse que “a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente
mudar a natureza daquele que ora.” Nessa compreensão, quem ora a Deus tem consciência das suas
limitações, manifesta fé, expressa confiança, recorre à Graça divina e crê na misericórdia do Senhor. Não
há melhor terapia, não existe remédio mais indicado! Nesse percurso, o salmista começa com clamor a
Deus (v.1) e termina com júbilo (vv.11,12). Este é o caminho que temos a seguir, sem atalhos nem
desvios. Seja bem-vindo a essa experiência, querido (a) irmão (ã)!
Dia 29 – P
ERSE
VERANÇA NA FÉ – SSalmo
almo 13 (v
.3)
PERSE
ERSEVERANÇA
(v.3)
Este é mais um Salmo redigido na forma de uma oração pessoal, um gênero diferente daqueles formatados
como hinos de louvor, cânticos coletivos, salmos reais ou poemas de sabedoria. Aqui o Salmista fala
diretamente com Deus e se atreve a perguntar, quatro vezes seguidas: “Até quando?” Trata-se de uma
expressão retórica, que denota expectativas urgentes para questões dramáticas, com menções aos termos
temporais “cada dia” e “para sempre”, isto é, Davi trabalha com a escala do tempo “kronos” e seu coração
clama: “Responde-me, Senhor, Deus meu!” É o que nós costumamos fazer, olhando para o relógio,
consultando o calendário e pensando em prazos-limites. Quando comenta o texto, Calvino sugere:
“Davi nos ensina, pois, mediante seu exemplo, a estender nossa vista, o máximo possível, para o futuro,
a fim de que nossa presente tristeza não consiga privar-nos inteiramente da visão da esperança.”
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Dia 22: Presb. César Haenni, Marina de Moura; Dia 23
23:
Eliane Maria Santini Thomé; Dia 24
24: Presb. Cléverson Pereira de Almeida; Dia 25
25: Sheila Mara Ramos
de Aguiar, Marlene Heilig de Barros, Luis Edgard Aires de Oliveira; Dia 26
26: Dalva Maria do Santos;
Dia 28
28: Maria Clarice Lima Rodrigues.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal:
Dia 24: Presb. Paulo Hamilton Siqueira e Laurita Carmelita Gadioli Siqueira
60 anos
Dia 24: Diác. Getúlio Bernardo de Senna e Lidia Kocian de Senna
41 anos
Dia 24
24: Diác. Luiz Carlos de Oliveira e Elizabeth Camargo de Oliveira
41 anos
Dia 26
26: Paulo Andreysuk Neto e Nair Andreysuk
60 anos
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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 a segurança tanto da sociedade
como dos presídios de nosso país. Também coloquemos diante de Deus a vida do
nosso prefeito João Dória Jr. e dos nossos vereadores.
04. MISSIONÁRIO – Oremos pelo missionário Josué Queiroz e sua família: Karen
(esposa), Daniel (filho) e Mateus (a caminho). O missionário Josué atua como obreiro da
APMT na Indonésia à dois anos.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 28, às 07h , a ênfase da reunião de oração será
a intercessão pela cidade de São Paulo.
OFER
TA ESP
ECIAL DE FINAL DE ANO - O alvo para nossa oferta especial de gratidão a Deus
OFERT
ESPECIAL
pelo muito que Ele nos fez durante o ano de 2016, que era de 30 mil reais, foi ultrapassado: chegamos a
R$ 31.146,20. Esse resultado é benção muito especial que o Senhor nos concede.
DEMONSTRA
TIV
OS FINANCEIR
OS - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja
DEMONSTRATIV
TIVOS
FINANCEIROS
através dos gráficos em percentuais do mês de dezembro/16 (pg. 5) e do acumulado no ano de 2016 (pg.
6). Outras informações com o tesoureiro Presb. Esdras.
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.
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!
PREGADOR VISIT
ANTE – Estará conosco no dia 17 de fevereiro pf, pregando por ocasião do culto
VISITANTE
das 19h, o missionário rev. Ronaldo Ferreira André, que desenvolve seu ministério na Romênia. O rev
Ronaldo é missionário pela APMT e a três anos está na Romênia. Que Deus o abençoe em sua chegada ao
Brasil.
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Retornamos hoje aos nossos almoços comunitários. Nosso objetivo é
proporcionar à Igreja um tempo mais espontâneo de confraternização entre irmãos. Venha participar
conosco!
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CREDO APOSTÓLICO
Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra. Creio em Jesus Cristo,
seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo; nasceu
da Virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
sepultado; desceu ao Hades; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está
sentado à mão direita de Deus Pai Todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os
mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Universal; na Comunhão dos Santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém.
ESCALAS DE DIÁCONOS : Hoje - Rodrigo, Ricardo Deguti, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo;
Próximo domingo - dia 29/01 - Felipe, Daniel, Ricardo Martins, Mauro, Oscar e Paulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS : H
oje - C
ultos M
atutino e N
oturno - Lilian ; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS
Hoje
Cultos
Matutino
Noturno
- dia 29/01 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
AÇÃO – Convida a Igreja, principalmente os jovens, para ajudar
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
EV
ANGELIZAÇÃO
na distribuição da Palavra de Deus, às pessoas carentes espiritualmente que estão próximo a Igreja. Hoje,
dia 22, às 17h
17h. , saída aqui da Igreja. Ore e Participe!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 1) A Reunião de Oração será realizada, dia 31/01 p.f., às 14h na Capela
Capela, sob a orientação do
departamento Dorcas. Todas as sócias e demais irmãos estão convidados para este momento de devoção.
2) Em 07 de fevereiro, p.f., às 14h, será realizada a Reunião Plenária sa SAF no salão social.
Todas as sócias estão convocadas.
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 ao Presb. Rubens Mendes Vargas.
REINÍCIO DO AR
TESANA
TO - No dia 08/02, quar
ta-feira
ARTESANA
TESANAT
quarta-feira
ta-feira, serão reiniciados os Cursos de
Artesanato da SAF, às 13h30, no salão social. Todas as mulheres estão convidadas para um tempo de
lazer e aprendizado. Convide amigos e participe!
AMIGO DE DEUS
Não existe nada melhor
Do que ser amigo de Deus
Caminhar seguro na luz
Desfrutar do Seu amor
Ter a paz no coração
Viver sempre em comunhão
E assim perceber, a grandeza do poder
De Jesus, meu bom Pastor.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 100
rande Amor de D
eus”
Hino 42 – “ O G
Grande
Deus
* Oração

Adoração
upr
emo”
Cântico – “Deus SSupr
upremo
* Apocalipse 5.6-14
Cântico – “Jesus Virá”
* Oração

Contrição
* Isaías 55.6-9 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
dão”
Hino 71 – “Per
erdão
* Oração Pastoral

Contrição
* Salmo 33.18-22 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
ega”
Cântico – “Entr
ntrega
* Oração Pastoral

Ação de Graças
* João 15.13-15
* Oração
eus” (pag.7)
Cântico – “Amigo de D
Deus

Ação de Graças
* Salmo 106.1-3
oação”
Hino 28 – “Cor
Coroação
* Oração

* Oração do Pastor com as crianças

* Oração do Pastor com as crianças

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Ademir Aguiar

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Ademir Aguiar

Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
Cântico – “Espírito, enche a minha vida”
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio

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: C
ulto M
atutino - Esdras Teixeira
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
Culto
Matutino
Coelho e Culto Noturno: Ernesto de Jesus Herrera.
REUNIÃO DO CONSELHO – Na próxima terça-feira, dia 24 e no dia 31 de janeiro, às 19h30
19h30,
haverá reunião do Conselho, no local de costume. Todos os seus membros estão convocados.
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