Pastor
es
astores
Efetivos
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Célio G. de Azevedo

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Presbíter
os
esbíteros
Cleverson Pereira de Almeida
Cornélio Nogueira Martins
Décio de Oliveira Bernini
Ernesto de Jesus Herrera
Esdras Teixeira Coelho
Marcel Mendes
Paulo Ricardo de B. Mendes
Paulo Sérgio dos Santos
Rubens Mendes Vargas
Silas Ferreira de Souza
Wilson Roberto M. Lisboa

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

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

Estudo Bíblico

Boletim nº 4742

19/03/2017

ESCUTE A VOZ DE DEUS, ELE FALOU E AINDA ESTÁ FALANDO
Hebreus 1.1-2
Como Deus se revelou?
Em primeiro lugar, Deus se revelou na obra da criação
criação. O salmista
Davi foi enfático em dizer: “Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento
anuncia as obras de suas mãos” (Sl 19.1). O universo vastíssimo e insondável,
com mais de noventa e três bilhões de anos-luz de diâmetro é o palco onde Deus
reflete a glória de sua majestade. Vemos as digitais do Criador nos incontáveis
mundos estelares, bem como na singularidade de uma gota de orvalho.
Em segundo lugar, Deus se revelou na consciência do homem
homem. O
filósofo alemão Emmanuel Kant, disse: “Há duas coisas que me encantam: o céu
estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim”. Deus colocou dentro do
homem um sensor, chamado consciência (Rm 2.15). É uma espécie de alarme
que toca sempre que o homem transgride um preceito moral. Essa consciência
acusa-o e defende-o. Porém, em virtude do pecado, a consciência do homem
pode tornar-se fraca e até cauterizada, sendo, portanto, insuficiente para revelarlhe, claramente, a pessoa de Deus.
Em terceiro lugar, Deus se revelou progressivamente pelas Escrituras
proféticas
proféticas. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas.
Usou muitos métodos e vários instrumentos para comunicar aos nossos
antepassados Sua lei e Sua vontade. A antiga dispensação foi dada ao povo de
Deus, pelo próprio Deus, por meio de seus servos, os profetas. Porém, ela era
preparatória e não final. No Antigo Testamento temos o Cristo da promessa; no
Novo Testamento temos o Cristo da História. Na plenitude dos tempos, Ele
nasceu sob a lei, nasceu de mulher, para remir o Seu povo de seus pecados e
trazer-lhe a plena revelação de Deus.
eu F
ilho
Em quarto lugar, Deus se revelou completamente em SSeu
Filho
ilho. O
Filho é a última e completa revelação de Deus. Não há mais revelação por vir. No
Filho, vemos o próprio Deus de forma plena. Ele é a exata expressão do ser de
Deus. Portanto, Deus não tem mais nada a acrescentar em Sua revelação. Assim,
o N. T. não é a apenas a sequência natural da revelação progressiva do A.T., mas
sua consumação plena. Agora a Bíblia está completa. Ela é inerrante, infalível e
suficiente!

5ª feira - 19 h

Rev
ernandes D
ias Lopes
ev.. H
Hernandes
Dias
(Extraído e Adaptado)
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 20 – O
saías 30.18-26 (v
.19)
Orre! – IIsaías
(v.19)
Você precisa orar e não ficar aí sentado, sozinho, deixando que os pensamentos o devorem, a procura de
uma saída sem ver outra coisa senão sua triste e miserável situação. Vamos lá, anime-se! Ajoelhe-se, levante
os olhos e as mãos para os céus, leia um Salmo e, com lágrimas, apresente seu problema a Deus, faça sua
queixa, ore: Derramo perante Ele a minha queixa, à Sua presença exponho a minha tribulação (Salmo
142); Suba à Tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda
vespertina (Salmo 141). Perceberá que orar, apresentar seu problema a Deus, erguer as mãos em oração são
ofertas agradáveis a Deus. Ele quer que você apresente suas necessidades. Ele não quer é que você fique aí
corroendo e se torturando sob o peso de sua aflição, fazendo com que um problema acabe se transformando
em dois, dez ou até mesmo em cem. É da vontade de Deus que você seja fraco demais para carregar e
superar seus problemas. Assim buscará forças Nele, e Ele será glorificado em você por meio do poder que
Ele dá. Isso faz de você um cristão (Lutero).
Dia 21 – A IInsondáv
nsondáv
el Vontade de D
eus – IIsaías
saías 40.25-31 (v
.28)
nsondável
Deus
(v.28)
Não pode haver fé a menos que esteja oculto e invisível aquilo em que creio. Pois não preciso crer naquilo
que vejo. E nada pode estar mais oculto do que aquilo que meus olhos veem e eu percebo e compreendo
de modo diferente do que a fé me diz. E assim Deus procede em tudo que faz: quando nos quer dar vida,
Ele nos mata; quando nos quer fazer justos, atinge nossa consciência e primeiramente nos transforma em
pecadores, quando nos quer fazer subir aos céus, primeiramente nos faz descer ao inferno, conforme diz
a Bíblia: O Senhor é o que tira a vida e a dá; faz descer à sepultura e faz subir (1 Samuel 2.6). Deus esconde
sua eterna e indizível bondade e misericórdia debaixo do furor eterno, sua justiça debaixo da injustiça.
Assim o grau mais elevado de fé é crer que Deus que salva tão poucos é ao mesmo tempo infinitamente
misericordioso; crer que Deus permite que alguns sejam condenados é ao mesmo tempo absolutamente
justo. Se pudéssemos compreender o nosso Deus, de que nos serviria a fé? Por isso temos a fé, e podemos
exercitá-la quando assim é anunciado (Lutero).
Dia 22 – D
Deus
ivo
erdadeir
dadeiro
(v.9)
eus V iv
o e Ver
dadeir
o – IIsaías
saías 44.9-20 (v
.9)
Sacrifícios de obras tiram de Deus a glória divina e O transforma em ídolo. Pois quem não dá graças, mas
quer merecer, este não tem Deus. Faz, interiormente em seu coração e exteriormente em suas obras, do
Deus verdadeiro um ídolo, sob o nome do verdadeiro Deus, como lamenta muitas vezes Isaías e outros
profetas. Se queres que se torne Deus verdadeiro também para ti, faça o seguinte: aprende a pregar,
enaltecer, louvar, ouvir e agradecer pela graça demonstrada em Cristo. Se fizer isso, então estará confessando
de coração e boca, com os olhos e ouvidos de corpo e alma que nada deste a Deus, nem pode dar, mas que
tudo, tudo mesmo, tens e recebe dele, particularmente a vida eterna e a justiça infinita no Senhor Jesus.
Pois isto é que significa Deus Vivo e Verdadeiro: dá e não recebe, ajuda, ensina e governa, em suma: tudo
faz e dá e de ninguém precisa, fazendo tudo gratuitamente por pura graça e sem mérito, aos indignos e
desmerecidos, sim, aos condenados e perdidos. Esta memória, confissão e glória e a que Ele quer, é o que
agrada o coração divino (Lutero).
Dia 23 – A G
lória O
culta – IIsaías
saías 45.15-18 (v
.15)
Glória
Oculta
(v.15)
O profeta Isaías tem razão. Pois Deus esconde Sua onipotência, força, sabedoria e poder, e se apresenta
como se fosse absolutamente fraco, não soubesse nada nem quisesse agir. Podemos chamar, gritar, mas Ele
fica bem calado, como se estivesse ocupado e impossibilitado de ouvir. Virá a hora em que manifestará Sua
grandeza, onipotência e Seu poder. Enquanto isso, os cristãos que foram batizados em Seu nome precisam
manter a calma, aguentar a humilhação e ter paciência. Porque, no reino da fé, Deus quer ser pequeno,
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mas, no reino da contemplação Ele será grande. Então deixará claro que viu a miséria de Seu povo, ouviu
seu clamor, esteve inclinado a ajudá-los e tinha poder suficiente para fazê-lo. De momento, Ele ajuda e
salva, pois tem poder suficiente para fazê-lo. Também não lhe falta vontade. Mas tudo isso está escondido
na Palavra, de sorte que não o podemos ver, mas temos de aceitar pela fé. No dia de Sua vinda, Ele abrirá
a cortina e se manifestará como Deus grandioso e fará coisas grandiosas, de sorte que se dirá: Este é o
Senhor e Salvador (Lutero).
Dia 24 – N
ossas E
nfermidades sobr
esus – IIsaías
saías 53.1-4 (v
.4)
Nossas
Enfermidades
sobree JJesus
(v.4)
Este é um texto claro, vigoroso. Nossas dores e enfermidades são o sofrimento desse Rei. Ele carrega o
fardo que nos deveríamos ter carregado para sempre. As dores que nós tínhamos merecido, a saber, que
deveríamos sofrer, passar fome e sede, bem como morrer eternamente, tudo isso é colocado sobre Ele.
Seu sofrimento vale para mim, para você, para todos. Pois Ele sofreu por nós. Mas nós o considerávamos
por aflito, ferido de Deus e oprimido. E isso é verdade. Moisés disse: Maldito todo aquele que for
pendurado em madeiro (Deuteronômio 21.23). Por isso, quando Ele estava pendurado na cruz, eles o
chamaram de condenado e maldito. Mas eles se enganaram a respeito de Jesus, pois Ele levou sobre Si as
nossas dores. Na aparência exterior, Ele é maldito. Mas no espírito, Ele leva sobre Si as minhas dores, as
suas e as de todas as pessoas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras formos
sarados. Ele é castigado, nós temos paz. Nós provocamos a ira de Deus, ela recai sobre Ele para que
libertos dos pecados tenhamos paz. Ele sofre, nós somos libertados. Amor e misericórdia tão grandes
assim não podem ser esquecidos (Lutero).
uscar e SSalv
alv
ar o P
er
dido – IIsaías
saías 53.4-7 (v
.6)
Dia 25 – JJesus
esus Veio B
Per
erdido
(v.6)
Buscar
alvar
Aqui vemos que somos ovelhas perdidas, não podemos por nós mesmos voltar para junto do Pastor. Por
nós mesmo, podemos nos extraviar e se Jesus, o bom Pastor, não viesse à nossa procura e nos trouxesse de
volta, acabaríamos sendo presa do lobo. Mas eis que Ele vem, procura, encontra e nos leva de volta ao
Seu aprisco, ou seja, por meio da Palavra e sacramento nos leva à cristandade, dá Sua vida por nós,
conserva-nos, doravante no caminho certo, para que não incorramos em erro. Aqui não se ouve nada a
respeito de nossas forças, nossas boas obras e méritos, a menos que consideremos extraviar-se, estar
indefeso e perdido como sendo força, boa obra e mérito. Somente Cristo é forte o suficiente para
impedir que você pereça ou seja arrebatado de Sua mão (João 10). Não podemos fazer nada nesse
sentido. A única coisa que podemos fazer é espichar as orelhas, ouvir e receber com gratidão esse
extraordinário tesouro, bem como aprender a reconhecer nitidamente a voz de nosso Pastor, o Senhor e
Salvador Jesus Cristo, e segui-Lo sempre, não dando ouvido à voz estranha (Lutero).
Dia 26 – P
alavra e Comunidade – IIsaías
saías 55.6-11 (v
.10-11)
Palavra
(v.10-11)
É necessário saber onde fica e qual é a comunidade cristã, para que não aconteça (como os não cristãos
sempre estiveram acostumados) que pessoas compreendam negócios humanos sob o nome de comunidade
cristã. A comunidade cristã deve ser reconhecida, sem sombra de dúvida, na pregação do Evangelho
puro. O estandarte do exército é um sinal seguro pelo qual se reconhece quem é o senhor e qual o
exército que está em campo. Assim também é no Evangelho que se reconhece, com certeza, onde estão
o Senhor Jesus e Seu exército. Para isso temos a segura promessa de Deus: A palavra que sair da minha
boca não voltará para mim vazia, mas cai do céu para a terra e a frutifica, assim também minha palavra
realizará tudo para que a envio. Temos certeza de que é impossível não haver cristãos onde o Evangelho
é estudado; assim como é impossível que não haja somente pagãos onde não há Evangelho e domina
doutrina humana, por melhor que seja. Quem conhece o Evangelho, vê, ouve e entende. Ainda há
muitos seguindo doutrinas humanas e rejeitando o Evangelho (Lutero).
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA – Oremos pela saúde das seguintes pessoas: Pedro de Carvalho Jorge
(filho de Ana Helena e Antonio), Jorge Alexandre D. Camargo (Amigo do Almir), Allan
Augusto Antonio, Leonor Evangelista de Souza, 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 DE CAUCAIA – Oremos pelo crescimento numérico de nossa congregação em Caucaia do Alto – Cotia.
03. MINISTÉRIO MUSICAL – Oremos pelo ministério musical de nossa igreja, principalmente pela Cantata de Páscoa, rogando a Deus que muitas pessoas sejam tocadas pela mensagem
musical.
04. SOCIEDADE – Oremos pela situação de nosso país que vem atravessando um momento
extremamente delicado de crise política, econômica e moral.
05. ELEIÇÕES – Oremos pela eleição de presbíteros que ocorrerá no dia 09 de Abril.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 25/03, às 7h
7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pela Congregação Caucaia do Alto.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Carmem Regina de Ávila Mendes, Diác. Mauro
Ferreira Rossignoli, Nicolle Vitoria Andrade da Silva, Presb. Wilson Roberto Munhoz Lisboa; Dia 20:
Tiago Alencar Agassi de Oliveira; Dia 21
21: Leonardo Gomez Bonilla; Dia 22
22: Célia Regina Brum de
Matos, Diác. Edson Ramos dos Santos, Ester de Aguiar Pinto; Dia 23
23: Arthur Ferreira Aires; Dia 24:
Gabriela Miranda Moriconi; Dia 25
25: Juan David Lopez Carpigiani.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de de vida conjugal:
Hoje
Hoje: Sérgio Ricardo Agassi de Oliveira e Audrey Carolina Alencar Agassi Oliveira
19 anos
Alex Faria Pereira e Andréia Maria Moura de Gouveia
12 anos
Dia 20
20: Diác. Marcelo Petroni Caldas e Silvia Moreira Ayub Ferreira
13 anos
Diác. Felipe Lins Aiello e Letícia Boletti Vargas Aiello
07 anos
Dia 22
22: Carlos Alberto dos Santos e Olívia Carvalho Alves dos Santos
42 anos
Alencar Lemes Botari e Vivian Cristina Carvalho Botari
03 anos
ESCAL
AS DE DIÁCONOS : Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo;
ESCALAS
Próximo domingo - dia 26/03 - Rodrigo, Edson, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo.
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 26/03 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
DEMONSTRA
TIV
OS FINANCEIR
OS - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja
DEMONSTRATIV
TIVOS
FINANCEIROS
através dos gráficos em percentuais do mês de fevereiro (pg. 5) e do acumulado no ano (pg. 6).Outras
informações com o tesoureiro Presb. Esdras.
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13%

33%

Desp.Compromissadas

Deficit

Despesas

Receitas

70%

83%

Fevereiro 2017

Receitas x Despesas

Escola Dominical

Literatura/Impressos

0,6%

1,3%

3,4%

Evang. e Missões

5,1%
4,4%

11,3%
8,6%
6,8%

Cong.Caucaia do Alto

Patrimoniais

Acamp. Hebrom

Depto.de Música

Causas Externas

Pastorais

Despesas
Compromissadas

Administração

20,4%

32,8%

38,1%

Distribuição das Despesas - Fevereiro 2017
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Desp.Compromissadas

Superavit

Despesas

Receitas

0,8% 2,3%

14,5% 13,7%

Acumulado
até Fevereiro 2017

Receitas x Despesas

15,1%
14,8%
14,6%

Acamp. Hebrom
Administração

Literatura/Impressos

Soc.Internas

Despesas Compromissadas

Assistenciais

Patrimoniais

0,6%

2,3%

4,1%

15,3%

Escola Dominical

4,9%

16,3%

Evang. e Missões

11,0%

16,4%

Causas Externas

23,7%
19,1%

Pastorais

Depto.de Música

Cong.Caucaia do Alto

Despesas - Acumulado até Fevereiro/17
(porcentagens em relação ao orçado para 2017)

CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos as seguintes mensagens:
CULT
INFANTIL
a) Culto Matutino: mensagem sobre "A Cura de Naamã" . O versículo chave é "I João 1.7" b) Culto
Noturno
oturno: mensagem sobre "O Credor Incompassivo". O versículo chave é "João 15.12". Pais tragam
seus filhos!
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho nesta terça-feira. dia 21/03 às 19h30
19h30,
no local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - No próximo sábado, dia 25/03, às 15h, a UCP
terá mais uma programação. Não esqueçam que além das crianças os pais deverão participar!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - As Sócias da SAF estão convocadas para comparecer
em frente ao templo no próximo domingo, dia 26/03, às 10h30 para fazermos a foto oficial da
sociedade.
CAMP
ANHA SOCIAL DAS HA
VAIANAS – A SAF de nossa igreja está apoiando a campanha
CAMPANHA
HAV
promovida pela Sinodal de SAFs, que consiste na arrecadação de ‘sandálias havaianas’ (chinelo feminino
modelo básico), a serem doadas à Casa do Aconchego, que é um Centro de Convivência para Enfermos
e seus Cuidadores, sob a coordenadoria geral da Srª Eleny Vassão. Portanto, aqueles que desejam colaborar
com a campanha podem trazer em espécie ou em dinheiro e entregar à diretoria da SAF, até o dia 30 de
Abril.
bril pp.f
.f
JANT
AR DE CASAIS – No dia 08 de A
JANTAR
Abril
.f.. , teremos um delicioso jantar de casais aqui em nossa
igreja, às 19h30
19h30. Venha, participe e traga outros casais também. O valor do jantar por casal é de R$ 50,00.
Faça suas inscrições com Marina ou Elaine (ou ainda pela secretaria da igreja).
APOIO AOS NOSSOS MISSIONÁRIOS – Aqueles que desejam apoiar aos nossos missionários
com ofertas, poderão fazer depósitos em conta corrente de nossa igreja, identificando a doação, acrescentado
17 centavos finais (ex: R$ 100,17). Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo - CNPJ: 63.014.674/000165. Banco Itaú: Agência 0173, Conta Corrente 66170-3 ou Banco Bradesco: Agência 0096, Conta
Corrente 69230-1.

bril p.f., por ocasião do culto das
PREGADORES VISIT
ANTES – (a) Estará conosco no dia 2 de A
VISITANTES
Abril
11h o Rev. Rosther Guimarães Lopes, da IP Guará II;
(b) A noite, por ocasião do culto das 19h, estará pregando o Rev.
Marcos Nicolli Napoli Filho, missionário pela APMT com experiência no Timor Leste e Malásia. O Rev.
Marcos foi pastor auxiliar da IP de Viçosa (MG) e, atualmente, se prepara pra ir a Albânia.
CONGREGAÇÃO DE CA
UCAIA DO AL
TO - a partir de Abril/2017, oferecerá um curso de
CAUCAIA
ALT
informática básica para irmãos interessados e principalmente pessoas não crentes. O objetivo é através do
curso alcançar estas pessoas, principalmente jovens, para Cristo. Temos muitos interessados. Se você tiver
algum equipamento de informática como; microcomputadores, monitores, notebook, modens e etc que
não esteja usando e queira doar, estamos aceitando para serem utilizados no curso. Os mesmos podem ser
entregues na tesouraria da Igreja. Ore pelo trabalho. (Presb.Paulo S.Santos).
CORO MASCULINO – A direção do coro masculino convida aqueles irmãos que desejam participar
nesse ministério, a procurar o regente Wagner Mesquita, a fim de ingressarem nessa obra tão importante
da igreja. As inscrições estão abertas para ‘Tenores 1 e 2’, ‘Barítonos’ e ‘Baixos’. Os ensaios acontecem todas
às quintas-feiras 20h, nas dependências da igreja. Pense e participe! Maiores informações pelo whatsApp
(11) 98932.3147
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Presbíteros
Considerando que no dia 03 de junho p.f. vence o mandato dos Presbíteros Cornélio Nogueira Martins,
Silas Ferreira de Souza e Wilson Roberto Munhoz Lisboa o Conselho resolveu:
1.
1.Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 09 de abril de 2017 em nosso
Templo, às 09h para a eleição de presbíteros, em turno único.
2 .Oferecer à Igreja a oportunidade de indicar nomes para concorrer nessa eleição no período de 12 a 19
de março
março, através da FICHA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO A PRESBÍTERO.
3.
3.No dia 21 de março o Conselho examinará os nomes indicados e aqueles que forem considerados aptos
serão convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 28 de março.
4 .No dia 02 de abril os candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais informações
para o processo eleitoral (número de vagas, mesa apuradora, etc.)

SANT
A CEIA NO CUL
TO NO
TURNO - Participar da Mesa do Senhor, compartilhar o testemunho
SANTA
CULT
NOTURNO
da fé, alegrar-se com a salvação alcançada, são bençãos incomparáveis para os discípulos de Jesus! "Porque
todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha"
(I Coríntios 11.26).
SANT
A CEIA NA CONGREGAÇÃO – Hoje, o Rev. Célio está ministrando o sacramento da Ceia do
SANTA
Senhor na Congregação de Caucaia do Alto, por ocasião do culto matutino.
RE
V COLEZ GAR
CIA JUNIOR – Nossa gratidão ao Rev. Colez, por sua presença como mensageiro
REV
GARCIA
hoje no culto matutino em nossa igreja. O Rev. Colez é pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão,
SP, e professor Estadual.
ALMOÇO COMUNITÁRIO - O nosso almoço comunitário de hoje, foi transferido para o próximo
domindo dia 26/03, logo após o Culto Matutino. Venha participar conosco de momentos especiais da
"família de Deus".

TEU POVO
É o Teu povo aqui presente,
Todos numa só voz
Declarando que só Tu és grande.
Exaltamos Teu doce nome.
Pelo amor, pela cruz, por Teu filho Jesus.
Pois és Santo, sim és Digno
De louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido,
Dentre todas as coisas
Tu és verdadeiro Senhor.

8

PAST
ORAL SOBRE PRESBÍTER
OS E DIÁCONOS - P
AR
TE II
ASTORAL
PRESBÍTEROS
PAR
ARTE
Nesta segunda parte da pastoral sobre Presbíteros e Diáconos, queremos lembrar aos irmãos e
irmãs que antes de indicarmos possíveis candidatos para concorrer à eleição ao oficialato da igreja, devemos
verificar se eles possuem as qualificações bíblicas exigidas listadas pelo apóstolo Paulo em I Timóteo 3.113. Vejamos:
1) IRREPREENSÍVEL - o termo aqui usado não tem o sentido de ser uma pessoa perfeita, o que
excluiria do processo todo ser humano, mas tem haver com a tentativa de encontrar pessoas com caráter
e conduta que não venha a ser acusado pelos da igreja ou pelos de fora como alguém de procedimento
escandaloso, levando assim ao descrédito a mensagem do evangelho.
2) ESPOSO DE UMA SÓ MULHER - Entendemos, como tantos outros, que não devemos ultrapassar
o que está escrito, ou seja, que o candidato deve ser “esposo de uma só mulher”, esteja unido a uma só
mulher.
3) TEMP
ERANTE - tem a ver com alguém dominado pelo fervor espiritual e moral, moderado,
TEMPERANTE
equilibrado, calmo, prudente.
4) SÓBRIO - sobriedade tem a ver com o caráter, ser sensato, ter domínio próprio, estar disposto e
desejoso de aprender.
5) MODEST
O - enquanto ser “sóbrio” é algo do interior, ser “modesto” é como esse interior se manifesta,
MODESTO
ou seja, é alguém com comportamento ordeiro, ordenado, com conduta disciplinada.
6) HOSP
IT
ALEIR
O - a hospitalidade era altamente recomendada e necessária nos dias da igreja primitiva
HOSPIT
ITALEIR
ALEIRO
(Rm. 12.13) quando irmãos hospedavam pregadores viajantes de igreja em igreja, bem como recebiam
em suas casas pessoas carentes da própria igreja.
7) APT
OP
ARA ENSINAR - presbíteros e pastores têm ao seu encargo a responsabilidade do ensino da
APTO
PARA
Palavra de Deus; vemos isto na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos e na epístolas paulinas (I Tm. 5.17;
II Tm. 2.2,24; 3.14; I Co. 12.29); hoje em dia o estudo da Bíblia nas escolas dominicais, em pequenos
grupos e grupos de oração nos lares, em treinamentos, pregações, requer líderes conscientes de sua
responsabilidade espiritual de ensinar.
8) NÃO DADO AO VINHO - era alguém que não se demora no beber; a Bíblia evita os extremos, seja
beber até a embriaguez ou a abstinência total.O líder não era proibido, mas advertido a não escandalizar.
9) NÃO VIOLENT
O - literalmente é “não espancador”, não irascível, não brigão, não provocador.
VIOLENTO
10) AMÁVEL - é justamente o oposto do violento, irascível, é aquele que age com equidade, gentil,
brando, disposto a abrir mão de direitos, sem contudo abrir mão da vontade de Deus.
11) NÃO CONTENCIOSO - é “avesso a brigas”, é mais profundo que “não violento”, pois o não
violento pode não querer uma briga física mas mergulhar numa disputa oral. O NÃO CONTENCIOSO
foge de ambas.
12) NÃO A
VARENT
O - não apegado ao dinheiro e não tendo como preocupação maior em sua vida
AV
ARENTO
as posses materiais.
13) ADMINISTRE BEM SU
A CASA - Paulo raciocina do menor para o maior, quem não cuida bem
SUA
de sua casa não poderá cuidar bem da igreja, e o pai deve fazer isto com todo “respeito”, ou seja, com toda
dignidade e não violentamente,.
14) NÃO NEÓFITO - não recém-convertido, a tentação de promover pessoas recém chegadas à igreja
é perigosa e nefasta, pode levá-la a se “ensoberbecer” pelo orgulho.
Amados e amadas! Neste texto temos vários requisitos listados, todos igualmente importantes na
vida dos futuros oficiais de nossa igreja. Que o nosso bom Deus nos dê a graça de buscarmos nos possíveis
candidatos estas qualidades, para o bem da igreja e para o bem da vida deles e de suas famílias. Que Ele nos
abençoe!

Equipe P
astoral da IP U
nida de São P
aulo
Pastoral
Unida
Paulo
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 108.1-6
Hino 35– “Adoração e Súplica”
* Oração
Hino – Coro Geral

Adoração
*Salmo 96
Cântico – “Cantai ao Senhor”
*Oração
Hino – Coro Geral

Contrição
* Salmo139.1-6,23-24
* Oração Silenciosa
uebrantado”
Hino 67 – “Coração Q
Quebrantado
* Oração

Contrição
* Mateus 11.28-30
*Oração Silenciosa
Cântico – “Descansarei”
*Oração Audível

Ação de Graças
* Isaías 12
* Oração
ov o ”
Cântico – “Teu P
Po

Ação de Graças
*Salmo 145.1-12
*Oração
im”
Cânticos – “Reina em M
Mim
lória”
“Tua é a G
Glória

* Oração com as crianças
*Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Colez Garcia Junior
Consagração
Oração
Hino
*Bênção Apostólica
*Amém Tríplice
Poslúdio
P
oslúdio

Edificação
Hino – Coro Geral
*Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Ademir Aguiar
Santa Ceia
Hino 341 – “Vera Páscoa"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Cântico – “Quem nos Separará?”
*Bênção Apostólica
*Amém Tríplice
Poslúdio
Saudação aos visitantes
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
1) Nas liturgias: Culto Matutino
Matutino: Wilson Roberto Munhoz Lisboa - Culto Noturno: Cleverson
Pereira de Almeida
2) N
anta Ceia - C
ulto N
oturno
Naa distribuição da SSanta
Culto
Noturno
oturno: Cleverson Pereira de Almeida, Silas Ferreira de
Souza, Humberto Arantes de Carvalho, Esdras Teixeira Coelho, Cornélio Nogueira Martins e Marcel
Mendes.
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