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BUSCANDO O REINO DE DEUS

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas (as
coisas no contexto do texto que não dá pretexto pra cabresto) vos serão
acrescentadas”
Mateus 6.33

Pastor
es
astores

Nessa passagem do Evangelho, Jesus nos encoraja a priorizar a busca
dos valores espirituais que são eternos e alimentam nossa alma, pois os valores
materiais serão supridos conforme nossas necessidades. Muitas vezes nos
1. Efetivos:
orientamos na busca dos bens materiais e essa atitude nos afasta dos desígnios
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
traçados por Jesus, uma vez que esses dois caminhos são conflitantes. A obtenção
Fone: 99431-2818
dos bens materiais não depende apenas do nosso esforço individual, mas é uma
Rev
edo
ev.. Célio G. de A
Azzev
evedo
ai que está nos céus sabe que pr
ecisais de tudo
Pai
precisais
dádiva divina. “ Vosso P
Fones: 3822-1665
isso
isso”” (Mt 6.32). E esse suprimento das necessidades materiais é garantido a
98456-3798
todos que seguem Seus ensinamentos de amor a Deus e serviço ao próximo. Mas
o que é buscar o Reino de Deus?
2. Emérito:
1.Buscar o Reino de Deus é olhar para o nosso coração, pois quando
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
olhamos para dentro de nós podemos perceber quem está governando o nosso
Fones: 19 3365-4359
ser.
19 99455-3535
2.Buscar o Reino de Deus em mim não é uma tarefa de ansiedade,
mas
uma
tarefa de descanso. É um entregar, é aceitar o cuidado amoroso e
Presbíteros
providencial
de Deus.
Eméritos
3.Buscar
o Reino de Deus é converter o coração a confiança, ao amor
Jovino Pereira Filho
e a misericórdia na certeza de nossa filiação Divina.
Salim Amed Ali
4.Buscar o Reino de Deus é a capacidade de reconhecer a minha
incapacidade
aceitando a capacidade de Deus.
Diáconos Eméritos
5.Buscar
o Reino de Deus é buscar a justiça, o que é íntegro, o que é
Jairo Moraes Pereira
reto
que
não
é
fruto
de legalismo, moralismo ou de fanfarrismo trombeteiro,
Joaquim de Aguiar
mas
de
justiça
discreta,
mansa e não marketeira.
Nelson Ramalho
6.Buscar o Reino de Deus é ter sensibilidade e coragem para assumir
a identidade de bem-aventurado tendo como status o título de pobre de espírito,
Cultos Dominicais
manso, aquele que chora, aquele que têm fome e sede de justiça, misericordioso,
11h e 19h
limpo de coração, pacificador, aquele que sofre perseguição por causa da justiça,
aquele que é injuriado e caluniado por causa do Evangelho (Mt 5.1-12).
Escola Dominical
09h30
7.Buscar o Reino de Deus é buscar o reino do amor vertical que se
traduz em amor horizontal: “Em verdade vos digo que, qualquer que não receber
Reuniões de Oração
2ª a 6ª - 12 h
o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele” (Mc 10.15).
sábado - 07 h
Sendo assim, deixemos nossas preocupações materiais em segundo plano
na certeza que nossa fidelidade a Deus nos garantirá Sua providência e sigamos
Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h
em buscar o Reino de Deus!

Rev.Ademir Aguiar
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 13 – Lançar Sobre as Costas de Deus – Salmo 55.22-23
Quem quer ser cristão, aprenda a confiar nesta Palavra de Deus, exercite e demonstre sua fé em toda sua
vida, na material e espiritual, no trabalho e no sofrimento, na vida e na morte, a fim de se desfazer dos
temores, lançando-os longe de si com ânimo e confiança. Não jogá-los num canto, como alguns tentam
inutilmente fazer. Porque, uma vez alojados no coração, não é assim que se consegue lançá-los fora. Quem
quer ser cristão deve lançar sobre as costas de Deus tanto o coração como as preocupações, pois Deus tem
ombros fortes e costas largas para carregar esse peso. Além disso, Deus ordena que a gente jogue tudo sobre
Ele; e quanto mais se descarrega em cima das costas d’Ele, mais Ele gosta, prometendo carregar nossas
preocupações e tudo o mais que nos incomoda. Confiem todos os seus cuidados ao Senhor, pois Ele
cuidará de vocês. Deus vê que exerce seu ofício com diligência e fidelidade, Ele te abençoa. Deus não se
agrada daquele que não se preocupa com nada e não trabalha. Deus ordena que trabalhemos e Ele está
presente com Sua bênção sobre nós (Lutero).
.2-3)
Dia 14 – P
er
dão dos P
ecados – SSalmo
almo 65 (v
Per
erdão
Pecados
(v.2-3)
Todo pecado é mortal no que diz respeito à essência do ato. Mas não é mortal para o crente por causa de
Jesus Cristo, que expiou o pecado com Sua morte. Ao que não crê em Cristo não, todos os pecados são
mortais, e suas boas obras também segundo o preceito: E tudo o que não provém de fé é pecado
(Romanos 14.23). Por isso alguns erram distinguindo o pecado de acordo com a essência do ato e não de
acordo com a pessoa. Ao crente o pecado é perdoado e não imputado. Ao descrente é retido e imputado.
Para o crente é perdoável, para o descrente é mortal. Não por causa da diferença do pecado, como se o
pecado do crente fosse menor e o do descrente maior, mas por causa da pessoa. Pois o crente sabe que o
pecado lhe é perdoado por causa de Jesus que o pagou com Sua morte. Por isso, embora tenha pecado,
confessa-o e permanece firme na fé. O descrente peca e permanece ímpio. Essa é a sabedoria e a consolação
daquele que tem verdadeira fé em Jesus. Também a Igreja, que é santa, ora para que os pecados lhe sejam
perdoados e crê na remissão dos pecados (Lutero).
Dia 15 – O Deus da Salvação – Salmo 68.19-20
A Bíblia diz: Morremos diariamente (1º Coríntios 15.31), porque, mesmo não querendo chamar de
morte a vida que vivemos aqui, nada mais é do que uma jornada contínua para a morte. Exatamente como
uma pessoa começa a morrer quando foi infectada com a peste, assim esta vida, depois de ter sido infectada
pelo pecado, não pode mais ser chamada de vida por causa do castigo do pecado: a morte. No útero da
mãe começamos a morrer. Com o Batismo somos restituídos a vida de esperança, ou melhor, a esperança
de vida. A verdadeira vida é aquela que se vive diante de Deus. Nós que cremos em Jesus, temos a certeza
da ressurreição no último dia para a vida eterna. Entrementes, nossa vida é vida em meio a morte e, no
entanto, também a esperança da vida é retida em meio à morte, assim ensina, ordena e promete a Palavra.
O v.20 nos oferece extraordinário consolo: Nosso Deus é Deus de salvação, o Senhor é a saída da morte.
Atribuamos esse título a Deus, porque Ele não só nos ajuda nesta vida temporal, mas também é o Senhor
que livra da morte e nos leva à vida (Lutero).
isericór
dia de D
eus – SSalmo
almo 69.16–36 (v
.16–17)
Dia 16 – A M
Deus
(v.16–17)
Misericór
isericórdia
Amável e boa é a misericórdia de Deus para aqueles que sentem a amargura e maldade de seu pecado. Aos
que não sentem sua miséria e vivem satisfeitos, a misericórdia de Deus lhes é inútil. Deus envia tribulações
aos santos e lhes causa amargura, de maneira que a si próprios se tornam amargos, para que Deus se lhes
torne doce. Isso acontece quer por meio de perseguição de fora, quer por angústia de dentro. Por isso,
ninguém experimenta a doçura da misericórdia de Deus a não ser aquele que sente o amargor em si mesmo
e que necessita uma doçura de fora. Digo isso à aqueles que gostam de ufanar-se no bem-estar espiritual
e desprezam a outros. Temos que ser sempre amargos a nós mesmos, porque sempre estamos cheios de
miséria. Por isso, nada mais tolo do que agrada-se a si mesmo e tornam-se doce, desprezando a doçura da
misericórdia de Deus. Do mesmo modo a ninguém aproveita a riqueza da misericórdia quando antes não
foi muito miserável. Na verdade, todos são miseráveis, mas nem todos o reconhecem e tornam-se mornos
(Apocalipse 3.17) (Lutero).
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Dia 17 – JJesus
esus Está SSempr
empr
almo 73.23-28 (v
.23)
empree Conosco – SSalmo
(v.23)
Se por causa da Palavra de Deus nos sobrevierem dificuldades e perseguição, coisas que acompanham a
santa cruz, os seguintes pensamentos deveriam, com a ajuda de Deus, servir-nos de consolo e fazer
encarar tudo com ânimo e coragem, bem como levar-nos a entregar e confiar nossa causa à graciosa e
paternal vontade de Deus. Nossa causa está nas mãos d’Aquele que diz: Ninguém as arrebatará de
minha mão. Assim não seria bom nem aconselhável que ela ficasse em nossas mãos, pois poderíamos
perdê-la pela nossa displicência. Verdadeira e consoladora a Palavra: Deus é nosso refúgio e fortaleza.
Quem dos que esperam em Deus foi em algum tempo envergonhado? Todos aqueles que confiam em
Deus serão amparados. Também Tu, Senhor, não desamparas os que Te buscam. Que fazer do desânimo,
preocupação e tristeza? Se Deus entregou seu único Filho por nós, como poderia Ele nos abandonar?
Deus é forte, potente e poderoso. João diz: Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no
mundo. Se caímos, Jesus, o poderoso Rei do universo, sofre junto conosco. (Lutero).
Dia 18 – Consolar o Coração em D
eus – SSalmo
almo 75 (v
.8)
Deus
(v.8)
Deus jamais abandona os Seus a ponto de não lhes mostrar nesta vida como Ele tem compaixão deles.
Assim Davi foi expulso de seu reino e novamente empossado. O rei Ezequias adoeceu mortalmente e
sarou. O povo judeu, disperso entre os povos pagãos, retornou à sua pátria. Mas nesse ponto tem seu
lugar a fé que espera por socorro. Pois a ajuda nem sempre está à mão quando dela precisamos. Do
mesmo modo os incômodos da vida fazem com que o coração seja tanto mais alegre e radiante, e tenha
cada vez mais sede desse tesouro doce e amável que é o socorro de Deus. Pois seu poder se sente e
reconhece na medida em que se busca consolar o coração em Deus. Isso serve para que o cristão aprenda
a buscar o consolo adequado na angústia não em si próprio nem junto às pessoas ou a alguma criatura,
mas em Cristo Jesus pelo que exclusivamente se obteve tanto mérito que pecado e morte, trazidos desde
Adão não o prejudicam, mas esse mérito entra na vida por meio e a partir de Jesus. Clamamos somente
a Deus, crendo que Ele nos ajudará por meio de Jesus (Lutero).
Dia 19 – D
eus SSabe
abe Q
uem e Q
uando P
unir – SSalmo
almo 78.17-31 (v
.29-31)
Deus
Quem
Quando
Punir
(v.29-31)
Se Deus nos atendesse de pronto quando gritamos, seria para nosso prejuízo, pois a fé, a esperança e o
amor já não teriam vez e de nada nos valeria nossas preces e desejos satisfeitos imediatamente. Como
lemos a respeito do povo no deserto: reclamando carne e não refreando seus apetites e desejos, mas
persistindo em sua desgraça e impaciência, em vez de esperarem no Senhor. Elevou-se contra eles a ira de
Deus, de sorte que alguns milhares entre eles pereceram num só dia, e os mais robustos e os jovens foram
mortos. Na tentação anterior, quando o povo murmurou, apenas pereceu o povo em geral. Na tentação
seguinte, porém, a autoexaltação constitui grave e grande pecado e perversão dos líderes de Israel e dos
escolhidos que honramos como sábios e justos. Deus sempre derrubou os maiorais e os que são considerados
grandes perante o mundo, para nos dar o exemplo de humildade e possamos viver em toda segurança.
Devemos incentivar uns aos outros fortalecendo a fé que nos é dada e pô-la em ação pelo amor,
tornando-nos seguros na salutar palavra do Evangelho (Lutero).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - D
ia 13: Helena Vargas Aiello, Presb. Esdras Teixeira
Dia
Coelho, Pascoal Augusto da Silva; Dia 14
14: Carmo Jorge Vieira; Dia 15
15: Rodrigo de Almeida Ventura,
Elba Alice Ferreira da Costa; Dia 17
17: Lucas Sena Figueiredo de Almeida, Sandra Chaves Figueira; Dia
18
18: Vanessa Aparecida Pereira.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENT
O - A Igreja cumprimenta com carinho o casal Saulo de Tarço
CASAMENTO
Reis e Leda Ferraz de Ávila Reis que no dia 15 comemora 53 anos de vida conjugal.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA – Oremos pelos seguintes irmãos: Sylvia de Oliveira Bentes, 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 por nossa congregação de Caucaia no sentido
de se encontrar uma nova localidade.Oremos também pelos seguintes irmãos da congregação:
Diác. Gilmar Prates dos Santos (emprego); Gislaine Pereira (emprego); Missionária Olga
Rodrigues (saúde e mudança); Eliseu Alves de Oliveira (saúde).
03. MINISTÉRIOS – Oremos pelo ministério musical: regente Sandra Regina Boletti
Vargas, regente Wagner Roberto Mesquita, regente Lílian de Oliveira Melo Boga, organista
Messias Ramos Ullmann Filho, maestro Sueldo Nascimento Francisco, conselheiro Presb.
Ernesto de Jesus Herrera.
04. SOCIEDADE – Oremos pela situação política do país: Supremo Tribunal de Justiça,
Senado Nacional, Câmara de Deputados, Eleição do Novo Ministro da Justiça.
05. MISSIONÁRIOS – Oremos por nossos parceiros missionários: Rev. Gerson Troquez
(Senegal), Rev. Gesse Almeida Rios (Cape-Town – África do Sul), Miss Lázaro A.P. Jacarandá
(Albânia), Rev. Ronaldo F. André (Romênia) e Rev.Luiz Otávio Nogueira Gomes (Panamá).

REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia18/02 às 07h , a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pela SAF- Sociedade Auxiliadora Feminina.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - No mês de março, estamos programando uma grande
EV
ANGELIZAÇÃO
distribuição de folhetos na Praça da República
República. Solicitamos junto a Prefeitura a liberação do uso do
coreto da praça para acomodar nossa orquestra, que estará conosco nesta ocasião. Contamos com as
orações da igreja. Ore e Participe. Estamos no Facebook ( Evangelização na Igreja Unida ). Valorize este
trabalho.
SOCIEDADE A
UXILIADORA FEMININA - A Reunião Executiva da SAF, será na próxima terçaAUXILIADORA
feira, dia 14 de fevereiro às 13h, toda diretoria está convocada, em seguida, às 14h haverá Reunião
Departamental em conjunto no salão social
social, que será dirigida pelo Departamento Priscila. Nesta
reunião teremos a palestra da Dra. Cíntia Helena Coury Saraceni, que falará sobre a Saúde Bucal.
Convidamos toda a igreja para participar deste evento. Também nessa ocasião será tirada foto oficial das
sócias presentes.
DÍZIMOS E OFER
TAS – Aproximando-se o tempo de Sua morte sacrificial, Jesus estava na entrada
OFERT
do Templo (Lucas 21.1-4) observando como as pessoas traziam as suas ofertas. O princípio da observação
de Jesus não era o valor financeiro, mas o motivo que produzia aquela atitude. Jesus, igualmente, observa
o nosso coração quando trazemos nossos dízimos e ofertas. O que está em nosso coração quando entregamos
essa parte dos nossos bens para a Obra do Senhor?
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ESCALAS DE DIÁCONOS Ho e - Rodr go Edson Getú o R cardo Lungh n e Sau o Próx mo
dom ngo - d a 19/02 - Fe pe Dan e Lu z Car os Mauro Ra ae
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS H
o e - Cu tos M
atut no e N
oturno - L an Próx mo dom ngo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS
Ho
Matut
Noturno
- d a 19/02 - Cu tos Matut no e Noturno - Mess as
REUNIAO PLENARIA DA UPH - No próx mo d a 18 de evere ro de 2017 será rea zada a
pr me ra reun ão p enár a da Un ão Presb ter ana dos Homens deste ano na Cape a às 9h em
pr me ra convocação e às 9h30 em segunda convocação com a segu nte pauta P ano de At v dades
em 2017 Pa estra do 1º semestre/17 Le tura de Ata/Tesourar a Interessados em conhecer/part c par
da UPH serão mu to benv ndos SERVIR AO SENHOR COM ALEGRIA D ác Edson Ramos dos
Santos – Pres dente da UPH – IPUSP
CUL
TO INF
ANTIL - Conv damos a todos os envo v dos nas equ pes deste traba ho para uma
CULT
INFANTIL
reun ão ho e 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 mês 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 abençoe a sua estad a
no Bras
NO
VA P
AR
CERIA MISSIONÁRIA – O Conse ho de nossa gre a aprovou ma s uma parcer a
NOV
PAR
ARCERIA
m ss onár a ou se a uma o erta mensa para o Rev Lu z Otáv o Nogue ra Gomes (m ss onár o no
Panamá) O Rev Lu z Otáv o é casado com Janete Morton da S va Gomes e pa de João Otáv o
Morton Nogue ra Gomes e T ago Morton Nogue ra Gomes E e é membro do Presb tér o de Bras a
e m ss onár o gado a APMT Portanto ore e contr bua com a obra m ss onár a
Rev Gerson Troquez
Senega
Rev Gesse A me da R os
Cape Town - Á r ca do Su
M ss Lázaro A P Jacarandá
A bân a
Rev Rona do F André
Romên a
Rev Lu z Otáv o Nogue ra Gomes
Panamá
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO
Prelúdio

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Adoração
* Isaias 64.1-4
Hino 18 - “Deus dos Antigos”
* Oração
Hino – Coro Masculino

Adoração
* Salmo 145. 1-7
Cântico – “Estrela da Manhã”
* Oração
Hino – Coro Masculino

Contrição
* Apocalipse 3.14-22 (Responsivamente)
Hino 201 - “Manso e Suave”
* Oração Silenciosa
* Oração Pastoral

Contrição
* Salmo 31. 21-24 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
Cântico – “Coração igual ao Teu”
* Oração

Ação de Graças
Gálatas 5.1
* Oração
Dízimos e Ofertas
Hino 104 - “Linda M
Melodia
elodia”

Ação de Graças
* Salmo 117
* Oração
Dízimos e Ofertas
Cântico – “Louvemos ao Senhor”

* Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Célio G de Azevedo
Consagração
Hino
Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

* Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
enhor”
Cântico – “Aclame ao SSenhor
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Poslúdio
P
oslúdio

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 - Cornélio Nogueira
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
Culto
Matutino
ulto N
oturno - Paulo Ricardo de Barros Mendes.
Martins e C
Culto
Noturno
REUNIÃO DO CONSELHO – Na próxima terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 19h30
19h30, haverá
reunião do Conselho, no local de costume. Todos os seus membros estão convocados.
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