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Estudo Bíblico

Nem sempre a Bíblia fala da fé religiosa no mesmo sentido, e isto deu
surgimento às seguintes distinções na teologia.
a. Fé histórica. Pura e simples apreensão da verdade, vazia de qualquer
propósito moral ou espiritual. Ou seja, a pessoa aceita as verdades da Bíblia
como poderia aceitar qualquer outro relato histórico no qual não tem interesse
pessoal. Esta fé pode ser resultado da tradição, da educação, da opinião pública
e de tantos outros fatores mais. Pode ser até ortodoxa, mas não está arraigada no
coração. Em outras palavras, é uma fides humana e não uma fides divina. (ver:
Jo. 3.1-3; Tg 2.19).
b. Fé temporal. É a persuasão das verdades religiosas mas não tem suas
raízes num coração regenerado. O nome é derivado de Mt 13. 20–21. É a
chamada fé temporária porque não é permanente e não se mantém nos dias de
provação e perseguição. Não significa que não pode durar a vida inteira da
pessoa. É bem possível que só pereça por ocasião da morte, mas então é certo que
perecerá. Ela difere da fé histórica no interesse pessoal que mostra pela verdade
e na reação dos sentimentos à verdade. Em geral pode dizer que a fé temporal se
baseia na vida emocional e busca satisfação pessoal, em vez da glória de Deus.
c. Fé salvadora. A verdadeira fé salvadora tem sua sede no coração e
suas raízes na vida regenerada. Esta fé não é primeiramente uma atividade do
homem, mas uma potencialidade produzida por Deus no coração do pecador.
A semente da fé (semen fidei) é implantada no homem quando da regeneração.
Somente depois que Deus implantou a semente da fé no coração do homem, é
que ele pode exercer a fé. Quando a Bíblia fala da fé, geralmente se refere à fé
como uma atividade do homem, mas nascida da obra realizada pelo Espírito
Santo. (ver: Ef 2.8-10; II Cor 4.6; Mt 16. 16-17)
Pode-se definir a fé salvadora como convicção produzida pelo Espírito
Santo no coração. Calvino, referindo-se a fé, disse: “Ela é um firme e seguro
conhecimento da divina benevolência para conosco, que fundado na verdade
da graciosa promessa em Cristo, não só é revelado à nossa mente, mas é também
selado em nosso coração, mediante o Espírito Santo”.

5ª feira - 19 h

Rev Célio Gomes de Azevedo
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo Presb. Ernesto de Jesus Herrera
V.8,15,18)
DIA 6 – PR
OVAI E VEDE – SALMO 34.8-22 ((V
PRO
O salmista, de forma contundente nos desafia a experimentarmos uma vida de plena confiança em Deus,
para assim podermos desfrutar da plenitude da Sua bondade. Dessa forma, a bem-aventurança, o sucesso,
a prosperidade há de acompanhar aqueles que com confiança nele se refugiam. O exemplo de vida dos
reformadores do passado nos mostram que a confiança em Deus foi o fator primordial para que pudessem
experimentar a bondade, a proteção e o favor de Deus. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e assim,
em sua visão de Pai amoroso, Deus vela por nós, tendo os Seus ouvidos bem atentos para escutar o nosso
clamor. O ensino do salmista é claro: O Senhor é Bom! Seus olhos nos miram, seus ouvidos nos atendem.
Ele está perto dos que o buscam de forma humilde e confiante. A bondade de Deus está a nossa
disposição. Provai e vêde
vêde!
DIA 7 –A NA
TUREZ
A HUMANA – SSalmo
almo 37.1-6 (v
.1)
NATUREZ
TUREZA
(v.1)
O ser humano, por natureza, tendo herdado a semente do pecado original, demonstra ao longo da
história sua face cruel, deletéria e ímpia, dado a sua natural inclinação para cometer os atos mais perversos,
demonstrar as atitudes mais maldosas e praticar os comportamentos mais iníquos. Não é sem razão,
portanto, que o salmista nos exorta a não imitar, invejar ou, ainda, ser tomado pela irritação, observando
seu torpe modo de ganhar a vida. Embora a primeira ênfase seja num sentido negativo, neste salmo Davi
nos ensina que devemos estar focados na ação providencial de Deus ao longo da história, depositando
n’Ele nossa confiança e esperança. Assim, poderemos desenvolver as atitudes positivas de confiar no
Senhor, agradar-se em Sua vontade, entregar-lhe nosso destino e descansar nas Suas mãos poderosas e
esperar somente em Deus.
DIA 8 – ESPERA CONFIANTE NO SENHOR – Salmo 40.1-5
As primeiras expressões de Davi neste salmo são de ênfase pleonástica: “Esperei confiantemente”. O
contexto explica a situação angustiante experimentada por um rei que apesar de seu poder, sentia-se
totalmente abatido, derrotado, literalmente, no fundo do poço. Nas nossas lutas e desesperos, assim como
o próprio Davi, podemos contar com Deus, que se inclina em nosso favor, nos resgata e nos reestabelece
em segurança. Muito mais, Deus nos ensina “um cântico novo, um hino de louvor”, nos mostra uma nova
perspectiva de vida, que a despeito das agruras que passamos, temos motivos de louvá-lo, de proclamar
sua graça, dando testemunho de sua misericórdia para conosco. Esperando confiantemente no SENHOR,
Ele nos tira do fundo do poço, nos reestabelece com firmeza e segurança, para louvá-lo e proclamar os seus
feitos maravilhosos por nós!
TO, MUL
TIDÃO EM FEST
A – SSalmo
almo 42 (v
.4)
DIA 9 – O CUL
FESTA
(v.4)
CULT
MULTIDÃO
Uma das grandes heranças da Reforma Protestante do século XVI foi o reestabelecimento dos padrões
bíblicos de adoração, nas expressões de culto prestadas pelo povo de Deus. O salmo 42 é um dos
exemplos do caráter de júbilo e celebração festiva que predominavam na adoração do Deus de Israel. Na
Casa de Deus o seu povo se reunia em festa, tendo como propósito central adorar a Deus. Ao longo da
história, a centralidade da adoração a Deus foi esquecida. Jesus teve que expulsar os comerciantes do
templo. Os reformadores tiveram que abolir o culto às imagens e a suntuosidade das cerimonias
antropocêntricas, eliminar o caráter sacrificial da missa, reintroduzir o canto congregacional, voltar a usar
o idioma do povo e sobretudo, fazer da proclamação de Cristo e sua Palavra o momento principal da
liturgia. Assim, o povo celebra a Deus!
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DIA 10 – CORAÇÃO PUR
O – SALMO 51.1-10 ((V
V.4,10)
PURO
Esse é, sem dúvida, um dos salmos mais pessoais escritos pelo Rei Davi, quando ele faz uma profunda,
sincera e clara confissão do adultério cometido, ao mesmo tempo em que suplica o perdão do seu
pecado. Não podemos viver em pecado, não temos como ocultar nossas faltas perante Deus, pois
persistindo nessa condição nos sentimos afastamos de Deus, longe de sua presença abençoadora. Por isso
precisamos confessar nossas faltas a Deus. Mas o arrependimento e a confissão devem ser acompanhados
pela disposição de purificar o coração. A Reforma Protestante aboliu o sacramento da confissão perante
o sacerdote, porque o intuito da confissão não é satisfazer uma penitência para obter perdão. O verdadeiro
sentido da confissão bíblica é a purificação da nossa alma e, nesse sentido, Davi ensina que só Deus pode
criar em nós um coração puro.
DIA 11 – SER
VIR A DEUS EM GRA
TIDÃO – SSalmo
almo 51.11-19 (v
.12)
SERVIR
GRATIDÃO
(v.12)
O arrependimento conduz a confissão. A confissão assegura perdão. O perdão nos reaproxima de Deus
e promove purificação. Uma vez purificados, a nossa alegria é restaurada e o desejo de servir a Deus é
reavivado. A penitência jamais pode produzir um sentimento de alegria, pois é a imposição de um
castigo com o propósito de reparação do erro e satisfação da culpa. A Reforma Protestante nos libertou
dessa heresia, pois o Sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e a nossa culpa foi expiada na Cruz.
E somente a purificação propiciada pela lavagem no sangue do Cordeiro, nos restaura a comunhão, a
alegria e faz brotar um desejo sincero e voluntarioso de serviço a Deus e a sua causa, numa manifestação
inequívoca de gratidão pela misericórdia e perdão oferecidos pelo sacrifício de Cristo, unicamente como
expressão de sua Graça Infinita!
DIA 12 – CORAÇÃO TEMER
OSO – SSalmos
almos 55.1-8 (v
.4-5)
TEMEROSO
(v.4-5)
Mais uma vez contemplamos o poderoso Rei Davi em um momento de profunda angústia. Ele reconhece
que estava perplexo, perturbado e o medo, o temor e o pavor da morte assaltavam o seu coração. Não é
assim que muitas vezes nos sentimos também? Não tentamos muitas vezes fugir, sumir para o deserto?
Por mais poderoso que seja o Rei, por mais estabilidade financeira que tenha o empresário, por mais
resiliência moral que tenha a pessoa, a ameaça da morte perturba o coração, desestabiliza a alma e
inquieta o espírito. Exemplos como John Huss, Wycliffe, Savanarola, Lutero, Calvino e tantos outros
enfrentaram a morte e seus pavores por fidelidade a Deus, no ensinam, tanto como Davi, que nosso
Castelo Forte, Escudo e Proteção estão postos no Senhor e que não há poder algum, nem mesmo a
morte, que possa nos separar do Amor de Deus!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Adriano Moreira Alves, Geny Barbosa Nunes; Dia
06
06: Rebeca Lopes Haenni, Lenita da Silva; Dia 07
07: Kayrozan Edith Sâmela Silva Palomares, Arcil
Ferreira de Souza; Dia 08
08: Sylvia de Oliveira Bentes; Dia 10
10: Miguel Herrera Angarten, Maria Izabel
Di Pierro Lamenza; Dia 11
11: João Felipe Vieira Cochi.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal:
Hoje: Daniel Nascimento e Nilva de Souza Nascimento
45 anos
Dia 11: Diác. Gilson Rodrigues Bentes e Nilse Thereza Panaia Bentes
39 anos
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje teremos esse tempo de confraternização em nosso salão social.
Venha participar conosco.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA – Oremos pelos seguintes irmãos: Álvaro Cardoso Caldas, Manoela
da Fonseca (e seu filho Donizete), Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da
Costa, Helena Porfírio Silva Moraes, Vera Martha de Mello Moreira Bizarro e Antônio
Augusto Bizarro, Leonor Evangelista de Souza.
02. CONGREGAÇÃO CAUCAIA – Oremos por nossa congregação de Caucaia no
sentido de se encontrar uma nova localidade, pois a mesma se reúne atualmente no
acampamento Hebrom. Oremos também pelos seguintes irmãos da congregação: Diácono
Gilmar Prates dos Santos (emprego); Gislaine Pereira(emprego); Missionária Olga Rodrigues
(saúde e mudança); Eliseu Alves de Oliveira (saúde).
03. MINISTÉRIOS - Oremos pelos seguintes ministérios de nossa igreja: Escola
Dominical; SAF; Grupo de Casais; Unijovem; UCP; Ministério de Louvor; Ministério de
Oração; Pequenos Grupos; Evangelização; UPH.
04. SOCIEDADE – Oremos pelas seguintes situações que atingem nosso país: Rebelião
violências nos presídios, índice de desemprego elevado e também pelos moradores de rua,
principalmente, na região da Cracolândia, em São Paulo.
05. MISSIONÁRIO – Oremos por nossos parceiros missionários: Rev. Gerson Truques
(Senegal), Rev. Gesse Almeida Rios (Cape-Town – África do Sul), Miss Lázaro Jacarandá
(Albânia), Rev. Ronaldo André (Romênia).

REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia11/02 às 07h , a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pela UPH - União Presbiteriana de Homens.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO
EV
ANGELIZAÇÃO
AÇÃO: Estamos na segunda fase, que trata do envolvimento dos
visitantes em atividades na Igreja.Contamos com as orações dos irmãos quanto a implantação de novos
projetos. Ore e Participe. Estamos no Facebook ( Evangelização na Igreja Unida ). Valorize este trabalho.
JUNT
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem, amanhã, 06/02
JUNTA
DIACONAL
(segunda-feira) às 20h, na Sala do Conselho.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - Na próxima terça-feira, 07 de fevereiro às 14h, será
realizada a Reunião Plenária sa SAF no salão social. Todas as sócias estão convocadas.
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!
REUNIÕES DE P
EQ
UENOS GR
UPOS - 1) G
ompéia,V
ila M
adalena,Alto
PEQ
EQUENOS
GRUPOS
Grr upo “D” - Vila P
Pompéia,V
ompéia,Vila
Madalena,Alto
de P
inheir
os, coordenadores Presb. Jovino Pereira Filho e Adilson Modesto realizará sua reunião mensal,
Pinheir
inheiros,
amanhã dia 06/02 às 20h na residência do Presb. Jovino e Vilma.
2) G
Grr upo "A" - Templo - coordenadoras Renê Reis e
Vivian Breda realizará sua reunião mensal dia 10/02, sexta-feira às 14h30 na Capela.
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ESCAL
AS DE DIÁCONOS Ho e - Leandro R cardo Degut R cardo Mart ns Oscar e Pau o
ESCALAS
Próx mo dom ngo - d a 12/02 - Rodr go Edson Getú o R cardo Lungh n e Sau o
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS H
o e - Cu tos M
atut no e N
oturno - Mess as Próx mo dom ngo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS
Ho
Matut
Noturno
- d a 12/02 - Cu tos Matut no e Noturno - L an
UNIAO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - Está chegando No próx mo sábado d a
11/02 às 10h a UCP retornará as suas at v dades Não esqueçam que a ém das cr anças os pa s
também são nossos conv dados Ped mos que con rmem sua presença com Andréa ou Mar na para
organ zação do a moço
CUL
TO INF
ANTIL - Conv damos a todos os envo v dos nas equ pes deste traba ho para uma
CULT
INFANTIL
reun ão no próx mo dom ngo d a 12 às 17h aqu na gre a Se você não az parte deste m n stér o
e dese a traba har procure a Luc ene Aranha Abrunhosa
UNIJOVEM – 1) Acampamento de Carnava Neste ano a moc dade part c pará do acampamento
da IPVM Conv damos todos os ovens a part c parem desse evento Os nteressados devem procurar o
ma s breve poss ve o pres dente da Un ovem Augusto Rezende (T nho) para nscr ções e ma ores
n ormações
2) A moço Comun tár o A Un ovem so c ta doações de a mentos para os a moços dos dom ngos
no mes de Fevere ro O va or arrecadado com os a moços será dest nado a a udar os ovens com
d cu dades nance ras que dese am r ao acampamento Os a mentos são Arroz e ão macarrão
mo ho de tomate coxa e sobre-coxa de rango ó eo aze te egumes e verduras creme de e te e te
condensado e choco ate em pó As o ertas poderão ser entregues ao Presb Rubens Mendes Vargas
PREGADOR VISIT
ANTE – Estará conosco no d a 19 de evere ro p pregando por ocas ão do
VISITANTE
cu to das 19h o m ss onár o rev Rona do Ferre ra André que desenvo ve seu m n stér o na Romên a
O rev Rona do é m ss onár o pe a APMT e a três anos está na Romên a Que Deus o abençoe em sua
chegada ao Bras
DESCANSAR EM MIM
Não tenhas sobre t
Um só cu dado qua quer que se a
Po s um somente um
Ser a mu to para t
É meu somente meu todo traba ho
E o teu traba ho é descansar em m m
Não temas quando en m
T veres que tomar dec são
Entrega tudo a m m
Con a de todo coração
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 113.1-3
or a D
eus”
Hino 16 – “Louv
Louvor
Deus
* Oração
Hino – Coro Geral
Contrição
* I João 1.5-2.6 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
im” (pg 5)
Cântico – “Descansar em M
Mim
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 100
raças e Súplicas”
Hino 56 – “Ações de G
Graças
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Célio Gomes Azevedo
Santa Ceia
Hino 252– “Pão Celestial”
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
enovvação”
Hino 299 – “Reno
* Bênção Apostólica
* Bênção Antiga

Adoração
* I Crônicas 29.10-13
Cântico – “És Tú”
* Oração
Hino – Coro Geral
Contrição
* Salmo 40. 11-17 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
dão e G
raça”
Cântico – “Per
erdão
Graça
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 116. 12, 17-19
Cântico – “Te agradeço”
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
Cântico – “ Renova-me”
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
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: 1) N
anta Ceia no C
ulto M
atutino:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino:
Marcel Mendes, Wilson Roberto Munhoz Lisboa , Paulo Ricardo de Barros Mendes , Paulo Sérgio dos
Santos ,Samuel Macarenco Beloti e João Francisco Simões.
2) N
as Liturgias: C
ulto M
atutino - Marcel Mendes e C
ulto N
oturno - Cleverson Pereira de
Nas
Culto
Matutino
Culto
Noturno
Almeida.
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