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Quando cantamos o hino Maravilhosa Graça, adjetivamos numa única
expressão de deslumbramento aquilo que nos passa na mente e no coração quanto
à Graça de Deus. A Bíblia tem mais a dizer sobre seus excelentes atributos:
a) A G
raça divina é soberana
Graça
soberana. “Antes da fundação do mundo” (Ef
1.3-7), Deus decidiu escolher soberanamente os seus eleitos, para louvor da Sua
glória (Is 43.21). Esse propósito foi colocado à prova por ocasião da “Queda”,
isto é, os seres humanos afastaram-se do Criador e seguiram seus próprios caminhos
e pensamentos (Is 55.8). Não fizeram “a sua parte”. Deus já sabia que isso
aconteceria, por isso, movido por amor e misericórdia, decidiu estabelecer o
“pacto da graça”, mediante o qual toda a ação redentora foi atribuída a Jesus
Cristo (Hb 12.24), e nós entramos apenas com a “fé salvadora”. Isso só pode ser
“dom de Deus” (Rm 3.23-25; Ef 2.8).
b) A Graça divina é necessária. Em matéria de salvação, nada podemos
fazer sem a Graça divina. Terry Johnson ensina que nós não podemos viver
espiritualmente, a menos que nasçamos “de Deus” ou “do Espírito” (Jo 1.13;
3.8). Nós permanecemos mortos, a menos que sejamos vivificados com Cristo
(Ef 2.5). Não podemos vir a Ele, a menos que Ele nos “traga” (Jo 6.44). Não
podemos, sequer, escolhê-Lo, a menos que Ele nos escolha (Jo 15.16). Não
podemos amá-Lo, a menos que Ele nos ame primeiro (1 Jo 4.19). Não podemos
crer nEle, a menos que Ele nos dê fé (Ef 2.8,9). Concluímos que a Graça divina
é totalmente necessária!
c) A Graça divina é suficiente. A ênfase da suficiência da Graça
divina (Sola gratia) para fins de salvação constitui um dos pilares mais preciosos
da Reforma e deve ser motivo de gratidão a Deus, pois nos desobriga de qualquer
esforço adicional ou cota de mérito (Gl 2.16; Ef 2.8,9). Esse reconhecimento
ressalta também a abrangência e a eficácia da obra redentora de Jesus Cristo, o
que se torna fundamental para a segurança da salvação e alívio da ansiedade. Ao
apóstolo Paulo, o Senhor garantiu: “A minha graça te basta” (2 Co 12.9). Ela é
totalmente suficiente, pois diante da abundância do pecado, a Graça divina é
“superabundante” (Rm 5.20). Na eternidade, celebraremos a “suprema riqueza
da sua graça” (Ef 2.7)!
Cantemos, pois, de todo o coração: “Maravilhosa graça! Traz vida perenal!
Por Cristo perdoado, vou à mansão real.”

Presb. Marcel Mendes.
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 6 – D
eus Dá e a P
essoa E
ncontra – SSalmo
almo 145.13-21 (v
.15)
Deus
Pessoa
Encontra
(v.15)
Animal nenhum trabalha pelo sustento, mas cada um tem sua tarefa; depois, procura e encontra seu
alimento. O passarinho voa e canta, faz ninho e cria seus filhotes. Esse é o seu trabalho, mas não é desse
trabalho que ele se alimenta. Bois lavram, cavalos levam carga, ovelhas fornecem lã, leite; esse é seu
trabalho, mas não é disso que se alimentam; a terra produz pastagem e os alimenta por bênção de Deus.
Assim devemos e precisamos trabalhar e fazer alguma coisa. Mas também devemos saber que não é o
trabalho que nos sustenta, e sim a bênção de Deus. Aparentemente é o trabalho que sustenta a pessoa,
porque Deus não lhe dá nada sem o seu trabalho. O passarinho não semeia, nem colhe, e morreria de fome
se não procurasse comida. O fato de achar comida não se deve a seu trabalho, mas à bondade de Deus. Ele
colocou a comida ali para ser achada. Se Deus não dá, nada se encontra e pode o mundo inteiro se matar
de trabalhar e procurar. Se Deus não vigia e cuida, nada está seguro, mesmo que esteja trancado a sete
chaves; é levado pelo vento (Lutero).
Dia 7 – Arr
ependimento e O
ração – SSalmo
almo 147.1-11 (v
.10-11)
Arrependimento
Oração
(v.10-11)
O Senhor não tem prazer na força do cavalo nem de ninguém. O Senhor se agrada da nossa fé e certeza da
Sua misericórdia. Quem são os cristãos e onde se encontram? Eles são poucos, estão por toda parte,
vivendo longe uns dos outros. Precisam ser encontrados. Devemos com o maior afinco, exortar ao
arrependimento e à oração. Levamos ao arrependimento, apontando para nossos grandes e incontáveis
pecados e nossa ingratidão, pelo que merecemos o desfavor de Deus. E, para que essa pregação penetre
com mais força ainda, é necessário introduzir exemplos de como Deus castigou seguidamente o mundo.
Depois de serem instruídos e levados a confessar seus pecados, deve-se exortar a orar com afinco, como
agrada a Deus, conforme ordenou e prometeu acolher. Não me refiro a orações longas, mas a frequente e
breve gemer com uma ou duas palavras: Ai de nós, ajuda-nos Senhor Deus. Essa pregação certamente
atingirá e encontrará cristão onde estiverem. Haverá pessoas que a acolherão e colocarão em prática, não
importa se não os conhecemos (Lutero).
Dia 8 – E
Educação
Prrovérbios 1.20-33 (v
(v.24)
ducação dos JJo
ov ens – P
.24)
Precisamos de gente de verdade que nos ofereça a Palavra de Deus e seja cura d’alma. No entanto, de onde
os queremos tirar se negligenciamos as escolas e não criamos outras, cristãs? Por isso é urgente, não apenas
por causa dos jovens, mas também para a preservação de nossos estados clericais e seculares, que se faça algo
sério e se construam e mantenham escolas. Se deixarmos de fazer agora, depois não o poderemos fazer
mais, ainda que o queiramos. Deus se oferece ricamente e nos estende a mão, pondo à disposição tudo que
necessitamos. Se desprezarmos, já temos nossa sentença a exemplo do povo de Israel: Estendi minha mão
o dia inteiro a este povo descrente, que me resiste (Isaías 65.2). Veja o empenho de Salomão em escrever
para os jovens, o Livro dos Provérbios! E como Jesus atrai a Si as crianças e com que rigor Ele as recomenda
a nós (Mateus 18.6; 19.13-15) para nos mostrar que grande serviço é educar bem a juventude. Dediquemonos a tarefa que Deus exige de nós e é tão necessária para a juventude e da qual nem o mundo nem o
espírito podem prescindir (Lutero).
.1)
Dia 9 – G
ov ernar pela G
raça – P
Graça
Prrovérbios 21.1-4 (v
(v.1)
Go
A ajuda da graça divina é altamente necessária para o governante, porque dele depende o bem-estar de
muita gente. Assim como depende a desgraça de muitos, quando ele fica relegado a si mesmo e não é
governado pela graça. Pois embora os corações de todas as pessoas estejam nas mãos de Deus, não é sem
razão que se afirma exclusivamente a respeito do rei. Deus quer inculcar seu temor nos grandes senhores,
para que aprendam que não podem propor nada senão o que lhes inspira. A autoridade foi instituída para
ser útil para outras pessoas. A Escritura denomina governante piedoso e temente a Deus de anjo de Deus.
E chama os líderes perniciosos de leões e ladrões. O homem é atrevido por natureza, quanto mais quando
lhe são dados poder, bens e honra. Isso se torna em poderoso fator que o impele ainda mais à temeridade,
esquecendo-se de Deus e desprezando seus súditos. Podendo fazer o mal impunemente, prossegue e vira
fera. Diz-se: “O exercício do poder revela que tipo de pessoa alguém é”(Lutero). Devemos orar pelos
governantes para serem dirigidos pela graça divina.
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Dia 10 – A Diferença entre o Justo e o Ímpio – Provérbios 24.10-16 (vs.12 e 16)
O justo é reto, tem razão, ganhou a causa, foi justificado, inclui até a ideia de vitória. É a santidade de
Deus e Seu amor, ganhando a vitória contra nossas tendências pecaminosas. Refere-se, portanto, à
justificação pela fé em Jesus Cristo, que se alia conosco na causa e na luta contra Satanás, retirando a
acusação até no dia do julgamento final. Quando caímos, Deus nos levanta, porque para pecados de
fraqueza há perdão, pois nos arrependemos e cremos no Salvador; e não há limite da parte de Deus nesse
perdão. A sabedoria consiste em reconhecer o erro e procurar o perdão. O ímpio é o oposto. Por isso há
um apelo à Evangelização, exigindo coragem e dedicação porque os dias são maus e o tempo é curto. A
obra é levar a mensagem de salvação aos que estão no caminho da destruição eterna (v.11). A desculpa
da ignorância da nossa missão não é aceitável (Ezequiel 3.17-21; Mateus 28.18-20; Romanos 10.1115). Somos a oportunidade do ímpio em tornar-se justo, aceitando o Senhor Jesus como Salvador e
Senhor.
Dia 11 – B
usque a Ver
dadeira SSabedoria
abedoria – E
clesiastes 1.4-11 (v
.8)
Busque
erdadeira
Eclesiastes
(v.8)
Pelo fato de ignorarem e odiarem a cruz, as pessoas necessariamente amam o contrário, ou seja, a
sabedoria, a glória, o poder. Por essa razão, semelhante amor os cega e endurece ainda mais. Com efeito,
é impossível que a avidez seja saciada depois de conseguir o que deseja. Pois o amor ao dinheiro cresce na
medida em que cresce o próprio dinheiro. Diz a Bíblia: Não satisfaz o olho com o que vê, nem o ouvido
com o que ouve (v.8). O mesmo ocorre com todos os desejos. Por isso a sede de saber não é satisfeita com
a sabedoria adquirida, pelo contrário, é atiçada mais ainda. Tampouco o desejo de glória e satisfeito pela
glória alcançada, nem o desejo de dominar é satisfeito pelo poder e pelo império, nem a fome de elogios
é satisfeita pelo elogio. É o que Jesus ensina em João 4.13: Quem bebe desta água terá sede novamente.
Portanto, o remédio de curar não satisfazendo o desejo, mas extinguindo-o. Quem quer ser sábio, ser
forte, glorioso e satisfeito de todas as coisas, fuja! O Evangelho destrói as coisas que são ensinando a
humildade. Essa é a sabedoria que é tolice para o mundo (Lutero).
Dia 12 – N
as Mãos de D
eus – E
clesiastes 3.9-15 (v
.14)
Deus
Eclesiastes
(v.14)
Nas
Tudo está exclusivamente nas mãos de Deus. Ele não quer que tenhamos algum poder ou direito, nem
sequer certeza e segurança a respeito do futuro. Deus condenou o atrevimento em relação ao futuro e o
desprezo em diversas ocasiões. Jesus disse: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai
reservou para sua exclusiva autoridade (Atos 1.7). Deus diz: Não te glories do dia de amanhã, porque
não sabemos o que pode acontecer ainda hoje (Provérbios 27.1). Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão
de cada dia, para que vivamos e ajamos com fé genuína e saibamos que em momento algum, podemos
estar seguros quer da vida, quer de nossos bens, mas esperemos e tomemos tudo de Suas mãos. Salomão
mostra em Eclesiastes o quanto é vão todo o intento e audácia das pessoas em não incluir a fé em Deus
e estar satisfeito e alegrar-se com o presente, pois isso não passa de fadiga e tristeza. Deus abomina o
atrevimento do incrédulo. Por isso se lhe opõe, deixando-o falhar e cair, arrancando bens quando menos
espera, e num momento em que nem se dá conta (Lutero).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Antonio Leandro Silva, Maria Oneida de Oliveira,
ia 06: Neide Rodrigues Coelho; Dia 07
Tiago de Oliveira Záccaro; D
Dia
07: Beatriz Rabelo de Almeida,
Laurita Carmelita Gadioli Siqueira; Dia 08
08: Presb. Salim Amed Ali; Dia 10
10: Neusa Alves de Sá
Belchior.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho o casal Presb. Ernesto de
Jesus Herrera e Miriam Policarpo de Oliveira Herrera que comemora no dia 12/03, 34 anos de vida
conjugal.
ESCALAS DE DIÁCONOS : Hoje - Rodrigo, Edson, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo; Próximo
domingo - dia 12/03 - Felipe, Daniel, Luiz Carlos, Mauro, Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS : H
oje - C
ultos M
atutino e N
oturno - Messias; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS
Hoje
Cultos
Matutino
Noturno
- dia 12/03 - Cultos Matutino e Noturno - Lilian.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA – Oremos pela saúde dos seguintes irmãos: Adilon Arantes de Faria,
Roberto Tambelini, Allan Augusto Antonio, 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 e Elza Ramalho de Paiva.
02. CONGREGAÇÃO CAUCAIA – Oremos por nossa congregação de Caucaia que tem
passado por várias mudanças, a saber: a mudança da missionária Olga Rodrigues para um
novo campo missionário, e a mudança de localidade da congregação para as dependências
do Acampamento Hebrom.
03. SOCIEDADE – Oremos pela ética na sociedade. Vivemos no país do “jeitinho
brasileiro”, ou melhor, do “jeitinho pecaminoso”. Infelizmente, o Brasil vive uma crise ética,
com a chamada relativização. Clamemos de coração por nossa querida nação.
04. MISSÕES - Oremos pela APMT (Agência Presbiteriana de Missões Transculturais).
APMT é uma agência que visa propagar da fé cristã reformada e fundar igrejas por todo o
mundo. Hoje, a APMT atua em mais de 30 países e conta com mais de 130 missionários
espalhados em todos os continentes. Contamos com uma base para Europa, na Espanha,
coordenada pelo missionário Rev. Carlos del Pino; outra base para a África Austral na África
do Sul, coordenado pelo missionário Rev. Gessé Almeida Rios e a Base Indígena, em Manaus,
coordenada pelo missionário, Rev. Ronaldo Lidório. Os desafios são muitos e a necessidade
de enviar missionários é cada vez maior.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 11/03, às 7h
7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Ministério de Oração.
REUNIÃO DO MINISTÉRIO DE ORAÇÃO - Os coordenadores deste Ministério, realizarão uma
reunião administrativa no próximo sábado, dia 11/03, às 8h45 na Capela.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Teremos distribuição de folhetos no próximo sábado, dia
EV
ANGELIZAÇÃO
11 de março. Saída às 15h da IPUSP. Seja um evangelista ! Ore e Participe!
ALMOÇO DOMINICAL - Teremos hoje o tradicional almoço comunitário em nosso salão social.
Todos os irmãos estão convidados para participar desse precioso tempo de confraternização.
PREGADOR VISIT
ANTE – No dia 12 de março p.f., por ocasião do culto das 11h, estará conosco
VISITANTE
o missionário Rev. Ronaldo André, missionário na Romênia, compartilhando um pouco do ministério
missionário romeno. O Rev. Ronaldo é missionário pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais
(APMT) e está a três anos na Romênia.
ALECIMENT
O - No dia 25 de março p.p., faleceu nesta cidade o Sr. Giovani Ambrico,
NO
TA DE F
NOT
FALECIMENT
ALECIMENTO
aos 87 anos, pai de nossa irmã Maria Antônia Ambrico de Souza. Que Deus console e conforte o coração
dos familiares enlutados.
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ESCOLHA SUA CLASSE
CLASSES
Catecúmenos Pré-adolescentes Adolescentes

Mocidade

Adultos I

Adultos II

Rev. Ademir Raquel Aranha Daniela Coelho Cíntia Saraceni Eduardo Abrunhosa Ernesto Herrera
Rev. Célio
Cornélio
Martins

Rodrigo Pretti

Sem Felipe Cleverson Almeida Germano Correia

Felipe Aiello

Samira Pires

Saulo Brust

Rev Piacente

Luiz Dellore

Marcel Mendes

Ronaldo Pires
NO HORÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – Solicitamos aos irmãos que durante o horário da
Escola Dominical (9h30 – 10h30) evitem usar o templo para trabalhos paralelos. Valorize o aprendizado
da Palavra de Deus!
REUNIÃO DA JUNT
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem
JUNTA
DIACONAL
amanhã, segunda-feira, dia 06/03, às 20h
20h, na Sala do Conselho.
REUNIÃO PLENÁRIA DA SAF - A Reunião Plenária será na próxima terça-feira, dia 07, às 14h,
no salão social. O Missionário Rev. Ronaldo F. André , da APMT que atua na Romênia fará uma exposição
de seus trabalhos. Todas as sócias estão convocadas.
REUNIÃO DE P
EQ
UENO GR
UPO – O Grupo A- Templo, coordenadoras: Renê Reis e Vivian
PEQ
EQUENO
GRUPO
Breda realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 10/03, às 14h30
14h30, na Capela.
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - No próximo sábado, dia 11/03, às 15h
15h, a UCP
terá mais uma programação. Não esqueçam que além das crianças os pais deverão participar !
ELE É EXAL
TADO
EXALT
Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus
Eu o louvarei
Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado
O Seu nome louvarei
Ele é o Senhor
Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus
Glorificam seu Santo Nome
Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Apocalipse 4.8-11
antíssima”
Hino 11 - “ Trindade SSantíssima
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Jeremias 29.10-14
* Oração Silenciosa
Hino 128 - “Comunhão P
Prreciosa”
* Oração
Ação de Graças
* I Crônicas 16.7-11
* Oração
Cântico - “Ele é Exaltado" (pag.5)

Adoração
osso D
eus”
Cântico - “Ao N
Nosso
Deus
* Apocalipse 7.9-12
* Oração
Hino – Coro Geral
Contrição
* Mateus 11.28-30
* Oração Silenciosa
Cântico - “Não Tenha sobr
sobree Ti ”
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 92.1-5
* Oração
Cântico - “Ao Ùnico"

* Oração com as crianças
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Célio Gomes de Azevedo
Santa Ceia
Hino 346 - "A Ceia do Senhor"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 287 - "Igreja, Alerta!"
* Bênção Apostólica
* Benção Antiga
P
oslúdio
Poslúdio

Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
gual ao Teu"
Cântico - “Coração IIgual
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio
Saudação aos visitantes
visos
Avisos
A

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
Matutino: Silas Ferreira de Souza - Culto Noturno: Marcel Mendes
- Nas liturgias - Culto Matutino
-N
anta Ceia no C
ulto M
atutino - Cleverson Pereira de Almeida, Décio de
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino
Oliveira Bernini, Ernesto de Jesus Herrera, Gediael Felipe da Silva, Marcel Mendes, Paulo Sérgio dos
Santos, Ronaldo Evandro de Oliveira Pires, Silas Ferreira de Souza, Vademilson de Souza Lins, Wilson
Roberto Munhoz Lisboa.
REUNIÃO DO CONSELHO - Na próxima terça-feira, dia 07
07, o Conselho terá sua reunião no
local de costume às 19h30
19h30. Todos os seus membros estão convocados.
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