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Estudo Bíblico

O homem não pode salvar a si mesmo no todo ou em parte. Somente
Deus pode salvar o homem. A boa notícia do Evangelho é que Deus
providenciou o caminho de salvação através de Cristo. Para entender o caminho
de Deus à salvação, temos que voltar à mente eterna de Deus.
Antes que todas as coisas fossem criadas, Deus preordenou dividir toda
humanidade em dois grupos. Uns seriam Seu povo e outros seriam deixados em
seus pecados. Primeiro, olhemos no que a Bíblia ensina sobre a doutrina da
eleição: “Ele nos escolheu” (Ef 1.4). Ele fez isto na eternidade, não no tempo (II
Tes 2.13). Aqueles a quem Ele escolheu são chamados de “eleitos” (Mc 13.20).
Eles são pecadores escolhidos a fim de receberem a salvação (I Tes 5.9). O que
moveu Deus a escolhê-los? Deus os escolheu por graça soberana somente (Ef
2.8-9; II Tm 1.9).
No senso geral, Deus deseja que todos os homens sejam salvos (I Tm
2.4). Mas, num senso maior, Deus escolhe somente alguns pecadores para serem
salvos: “Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, Eu vos escolhi
a vós outros” (Jo 15.16). Ele não escolheu o eleito sob a base de qualquer coisa
que previu neles, pois tudo o que viu em sua natureza era o pecado. Ele ‘de
antemão conheceu’ os eleitos no senso de conhecê-los em amor desde toda
eternidade (Rm 8.29; I Pe 1.2). Lembre-se, a Escritura diz: “Ele nos escolheu”,
não porque previu que escolheríamos a Ele. Pelo contrário, Ele nos escolheu
exclusivamente pela livre graça
graça.
Portanto, temos a Eleição IIncondicional
ncondicional
ncondicional. Eleição é irreversível. E
quando alguém vêm a crer em Cristo para salvação, ele então tem o privilégio de
saber que ele é um dos eleitos (II Pe 1.10). Porém, Deus não escolheu todos os
homens. Ele não escolheu Satanás ou qualquer dos demônios, e Ele não escolheu
todos os seres humanos pecadores. Alguns são eleitos, os demais foram deixados
em seus pecados. Seus nomes não foram escritos no Livro da Vida (Ap 20.15),
nem foram conhecidos por Cristo na eleição da graça (Mt 7.23).
Para que ninguém pense que isso é injusto (Rm 9. 14-18), Deus
responde: “Quem é tu, ó homem, para discutires com Deus?!” (Rm 9.20).
Nenhum homem pode culpar Deus, pois o homem é pecador e Deus é Santo.
Nenhum homem merece ser eleito; todos merecem a rejeição. A maravilha não
é que Deus rejeita alguns pecadores; a maravilha é que Ele escolhe alguns
pecadores para serem salvos.

5ª feira - 19 h

Rev
omes de A
edo
ev.. Célio G
Gomes
Azzev
evedo
(Traduzido e adaptado de Curt Daniel ‘Biblical Calvinism’)
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 3 – D
eus Q
uer que Viv
amos – E
.11)
Deus
Quer
ivamos
Ezz equiel 33.10-16 (v
(v.11)
O Senhor quer que nos arrependamos. Se, todavia, permanecermos em pecados, Ele vem subitamente
sobre os ímpios, mata, destrói, como a Sodoma e Gomorra, cidades as quais aniquilou e destruiu
radicalmente. Mas humilha-se e reconhece que é pecador, assim Deus também lhe perdoará, assim
também você ouvirá esta palavra: Não quero a morte do pecador (v.11). No entanto, apesar de alguns
serem atingidos e atemorizados mais e outros menos pela lei, não obstante a consolação e a salvação são
oferecidas a todos de igual modo que Jesus veio para salvar os pecadores, igualmente. Conforme cada um
crê, assim triunfa sobre os pecados. Ódio, soberba, luxúria não são grandes pecados com que guerreiam os
santos precipuamente, mas com os pecados de Judas, desespero, presunção, ódio e a ira contra Deus e
coisas semelhantes. Neles é preciso correr a Jesus pela fé, para que um dia possamos dizer: Graças a Deus
que nos deu a vitória por meio Cristo Jesus, nosso Senhor (1Co 15.57) e dizer juntamente com Jesus: Eu
venciomundo(João16.33).SomentenoVencedorJesus(Lutero).
Dia 4 – O Senhor Busca Suas Ovelhas – Ezequiel 34.11-24
Eu mesmo procurarei... livrá-las-ei (v.11-12). Deus mesmo, revelado na terra na pessoa de Cristo Jesus,
tudo fez para buscar os pecadores perdidos, Ele é o bom Pastor. Deus nos livrou do pecado e nos restaurou
na Sua Graça. Agora Ele mesmo nos apascenta! Que mensagem maravilhosa para o nosso coração nos dias
que estamos atravessando, cercados de tanta perversidade e violência! Temos a segurança da proteção do
nosso grande e amoroso Deus! O Senhor Jesus tem nos sustentado e guardado na qualidade de Filho do
Homem, na plenitude das Suas duas naturezas: a natureza divina que garante a nossa salvação eterna e a
Sua natureza humana O faz solidário conosco compadecendo-Se das nossas fraquezas, porque provou as
mesmas tentações que sofremos e nos dá vitória. Quando Jesus assim faz é o próprio Deus agindo
(Hebreus 1.3). Temos ainda a Sua promessa de que nunca nos abandona, que jamais nos deixa, que está
conosco sempre. Somos ovelhas do Seu Rebanho. Ele é o nosso Pastor, nada nos falta. Bondade e
misericórdia nos acompanham.
Dia 5 – SSaber
aber
eis que E
u SSou
ou o SSenhor
enhor – E
.14)
abereis
Eu
Ezz equiel 37.1-14 (v
(v.14)
O objetivo da profecia é, invariavelmente, fazer alguém ouvir a Palavra de Deus. A fé vem pela pregação
e a pregação pela Palavra de Cristo (Romanos 10.17) A palavra traduzida por pregação é ouvir no original.
Fazer alguém ouvir a Palavra produz a fé que justifica para a vida eterna. O vale de ossos secos é o mundo
sem Deus, são os homens mortos em seus delitos e pecado, derrotados, sem esperança (v.11). Dar vidas aos
que morrem dia-a-dia nos seus delitos e a ressurreição final, cousas que pertencem à 1ª e 2ª vinda de Jesus,
darão a todos os homens o conhecimento de Deus, não no sentido de salvação universal, mas de submissão
ao Senhor. Deus tem a Sua Igreja para profetizar a esses homens o Evangelho que restaura a vida, a
esperança e concede vitória em Cristo Jesus. Por isso o Senhor levanta missionários, famílias inteiras
consagradas ao Seu serviço, que se dispõe e levam a mensagem da salvação eterna em Jesus por lugares que
não chegaria o Evangelho se não fosse através deles. Assim sabemos que Ele é o Senhor. Assim ficam
sabendo que Cristo Jesus é o Senhor.
Dia 6 – O SSenhor
enhor Está Conosco SSempr
empr
aniel 3.13-28 (25) e 6.10-23 (v
.22)
empree – D
Daniel
(v.22)
A experiência de Daniel na cova dos leões e seus amigos na fornalha ardente assemelha-se à nossa experiência
de vida. Quantas vezes nos encontramos em situação tão difícil, com problemas que parecem leões
famintos ou labaredas de fogo prestes a nos devorarem! Então, lembramo-nos do Senhor! E quando a
resposta não vem imediatamente, nos sentimos abandonados! Mas o coração firmado em Jesus age como
aqueles moços agiram, simplesmente descansaram no Senhor. Pense nas palavras daqueles 3 moços: Se o
Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará... se não...! (3.17-18). Eles sabiam que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável, que todas as coisas concorrem para o nosso bem, para o nosso crescimento,
fortalecimento e edificação! Você já imaginou a alegria do rei Dario, depois da noite insone e desesperada,
ao ouvir a voz de Daniel? (6.18-21). Assim Deus usa a nossa vida para encantar a vida daqueles que
precisam ser alcançados pela Sua graça! Isso é ser verdadeiro vaso de bênçãos nas mãos do Senhor! É o que
você quer? Então saiba que o Senhor está sempre com você.
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Dia 7 – O
rar em Confiança e H
umildade – D
aniel 9.20-27 (v
.23)
Orar
Humildade
Daniel
(v.23)
Não ponha em dúvida a oração. Se quer orar, apresenta-se sem medo e conversa com Deus assim:
“Senhor, Pai celestial, eu peço e quero que isso que peço seja infalível, pois deve e precisa ser sim e amém,
exatamente isso e nada diferente. Não que eu tenha direito ou que seja digno disso. Bem sei e confesso
que não mereço. Mereci, sim, o fogo infernal e a Tua ira eterna por causa de muitos pecados. Agora,
porém, sou um pouco obediente, já que me chama e coage a orar em nome de Teu amado Filho, meu
Senhor Jesus. Com a certeza e esperança de tua insondável misericórdia e não em minha justiça, estou
diante de Ti e oro”. É ensinado ainda que não se deve tentar a Deus na oração, isto é, não se determina
a Ele tempo, medida, alvo, modo ou pessoa; nem como, quando, onde e por meio do que deva nos
atender. Deve-se segredar tudo humildemente a Ele que por meio de Sua divina e inescrutável sabedoria,
acertará tudo. Jamais duvide. A oração com certeza foi ouvida. Como disse o anjo Gabriel a Daniel, que
foi atendido mais e melhor do que havia pedido (Lutero).
Dia 8 – P
to em C
risto – D
aniel 12.5-13 (v
.13)
Prrofecia: Confor
Conforto
Cristo
Daniel
(v.13)
Daniel é, de fato, o verdadeiro rei na Babilônia e na Pérsia, embora não tivesse dignidade nem nome real,
nem tirasse proveito algum dessa condição, mas apenas desventura e toda sorte de perigo. Entre todos
os filhos de Abraão, ninguém foi tão exaltado no mundo como Daniel. A leitura trará conforto e
proveito a todos os que crêem; para os ímpios de nada serve, como ele próprio diz Os ímpios permanecem
ímpios e pouco se importam (v.10). Pois essa profecia de Daniel e outras semelhantes não foram escritas
apenas para se conhecer a história e as tribulações futuras para satisfazer a curiosidade; mas para que
tenhamos conforto, alegria e firmeza na fé e esperança, sabendo nossa aflição terá fim e que, livre do
pecado, estaremos com Jesus e Seu bem-aventurado Reino eterno. Por isso Daniel conclui todas as visões
e sonhos com alegria, pois o reino e a volta de Jesus é o principal motivo de se formar, interpretar e
escrever essas visões e sonhos. Leia-os com proveito, não se prenda à história, conforte seu coração na
volta do nosso Senhor Jesus, que é a bem-aventurada redenção desse vale de lágrimas. Que nos ajude
nosso amado Salvador, junto com o Pai e o Espírito Santo. Louvado sejam (Lutero).
Dia 9 – Os Sábios Resplandecerão – Daniel 12.1-4
Está sendo revelado a Daniel o futuro muito distante do seu povo. Fatos que anteciparão a 2ª volta de
Jesus, bem antes da Sua 1ª vinda. Previsão de dias angustiosos sob o governo do homem iníquo, do
Anticristo. Dias aqueles que o arcanjo Miguel estará lutando em defesa de Israel (v.1). Para Israel esta
profecia está selada. Para a Igreja não. Ela estará indo ao encontro de Jesus, quando ao soar da última
trombeta os corpos dos filhos de Deus ressuscitarão e os vivos transformados, serão arrebatados juntos!
Muita glória nos aguarda nos céus! É preciso compartilhar a fé que abrigamos em nosso coração, falar das
maravilhas que Deus já realizou a nosso favor para os que vivem como se o momento presente fosse o que
há de melhor para a vida. A luz que vem do Senhor, o Sol da Justiça, precisa brilhar intensamente em nós
e iluminar o caminho daqueles que andam em direção ao inferno! Somos reis e sacerdotes. Como reis
somos autoridade para anunciar a salvação eterna e como sacerdotes a intercedermos por eles diante do
Pai. Assim resplandeceremos como sábios lá no céu.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Aparecida Catharina Baltieri, Jorge Nubio Furbetta,
Maria Cristina R. Silvério da Costa; Dia 03: Darci Mendonça; Dia 04
04: Nayara Allicia Andrade da
Silva; Dia 05
05: André Záccaro Cyrino, Cíntia Carvalho de Menezes, Diác. Eliel Campos de Oliveira;
Dia 06
06: Fernanda Pacheco Magalhães e Silva, Manuella Silveira de Oliveira Pires; Dia 07: Greice
Pereira Corrêa, Leandro Costa da Silva, Leni Kerr de Barros Pereira, Rita de Cássia Silveira Pires, Vera
Martha de Mello M. Bizarro; Dia 08: Maria Carolina de Paula Alcântara, Rodrigo Torres Bentes, Talita
Andrade Regiani Carleti.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 03
07 anos
03: Fábio Luis Pádua Piccirilo e Lívia Panaia Bentes Piccirilo
Dia 04: Diác. Rodrigo Costa Abreu e Giovanna Boletti Vargas Abreu
02 anos
Dia 05: Daniel Diniz Simões e Raquel Lins Simões
09 anos
Dia 08: Diác. Enio Ricardo Petcov de Medeiros e Thaís Verena Silva Boletti
06 anos
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pela saúde das seguintes pessoas: Neide Rodrigues Coelho, Francisca Laura Franciscatti, Jorge de Almeida (Pai do Presb. Cleverson), Carmem Regina de Ávila
Mendes, André Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha), Antonio Leandro Silva, 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.
02. PROGRAMAÇÕES DO MÊS DE ABRIL – Encontro de Casais; Cantata de Páscoa;
Culto das Sete Palavras e Culto da Ressurreição.
03. SOCIEDADE – Oremos pela situação de nosso país que vem atravessando um momento
extremamente delicado de crise política, econômica e moral.
04. ELEIÇÕES – Oremos pela eleição de presbíteros que ocorrerá no dia 09 de Abril.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 08/04, às 7h
7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Coral Jovem.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Nossas Evangelizadoras número 1 - Francisca L. Franciscatti
EV
ANGELIZAÇÃO
e a nossa pequena evangelizadora número 2 - Ana Beatriz M. Lisboa, são exemplos de dedicação com a
Evangelização em nossa igreja. Muita dedicação e experiência com a Obra do Senhor são marcas da vida
da Dna.Francisca. Pouca idade mas muita vontade em Servir ao Senhor também são marcas da vida da
pequena Ana Beatriz. Parabéns. Hoje temos distribuição às 17h
17h. Ore e Participe!
ESCALAS DE DIÁCONOS : Hoje - Felipe, Daniel, Mauro, Rafael; Próximo domingo - dia 09/
04 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, 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 09/04 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos as seguintes mensagens:
CULT
INFANTIL
a) Culto Matutino: mensagem sobre "A Páscoa". O versículo chave é " Romanos 6.23" b) Culto
Noturno
oturno: mensagem sobre "Caim e Abel ". O versículo chave é "João 3.16". Pais tragam seus filhos!
SOLO DE SINOS – Hoje está conosco o irmão Didison Reis, membro da 1ª Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte (MG), tocando sinos na adoração ao nosso Deus. Desde já, agradecemos ao querido irmão
Didison pela disponibilidade em participar conosco no culto das 11h.
ALMOÇO COMUNITÁRIO – O nosso tradicional almoço comunitário (que ocorre todo primeiro
domingo do mês) será transferido excepcionalmente para o segundo domingo de abril, dia 09
09,
quando teremos uma Cantata Especial . Venha e desfrute de nossa abençoada comunhão!
NO
TÍCIAS P
ARA O BOLETIM - No mês de Abril ter
emos dois feriados, dias 14 e 21/04
NOTÍCIAS
PARA
teremos
21/04.
Solicitamos aos irmãos que nos enviem as notas para o boletim impreterivelmente até segunda-feira,
nos dias 10 e 17/04
17/04. Agradecemos a colaboração!
V. FLÁVIO VIOL
A MA
CHADO - O Rev. Flávio informa seu novo endereço:
ENDEREÇO DO RE
VIOLA
MACHADO
REV
Rua da Abolição, 1.000 Apto. 84B - Ponte Preta - Campinas - SP. Telefones: Residencial (19) 33427376
Leila (19) 97110-4611 (cel) Rev. Flávio (19) 99109-6613 (cel.)
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REUNIÃO DA JUNT
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem,
JUNTA
DIACONAL
amanhã (segunda-feira)dia 03 de abril, às 20h, na Sala do Conselho.
REUNIÃO PLENÁRIA DA SAF - A Sociedade Auxiliadora Feminina realizará sua reunião plenária
na próxima , terça-feira dia 04/04, às 14h00 no salão social. Todas as sócias estão convocadas.
REUNIÃO DE P
EQ
UENO GR
UPO - 1) O Grupo D - Pompéia,Vila Madalena,Alto de Pinheiros,
PEQ
EQUENO
GRUPO
coordenadores Presb. Jovino Pereira Filho e Adilson Modesto realizará sua reunião mensal, amanhã
segunda-feira, dia 03/04, às 20h na residência de Rosina Rodrigues Fernandes da Silva.
2) O Grupo A - Templo , coordenadora Vivian Breda
realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 07/04, às 14h30
14h30, na Capela.
JANT
AR DE CASAIS – No dia 08 de A
bril pp.f
.f
Abril
.f., teremos um delicioso jantar de casais aqui em
JANTAR
ilho, professor do
nossa igreja, às 19h30
19h30. A devocional será feita pelo Rev
ev.. Wilson do Amaral F
Filho
Mestrado em Ciência da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie e Pastor emérito da 2ª IP
de Jundiaí. Desde já, nossa gratidão ao Rev. Wilson! Faça sua reserva até dia 05 de Abril pelo e-mail:
marinademoura@gmail.com ou adm@unidaipb.com.br. Venha, participe e traga outros casais também.
O valor do jantar por casal é de R$ 50,00.
CUL
TO DAS SETE P
AL
AVRAS – Na sexta-feira da paixão, dia 14/04, teremos o culto das Sete
CULT
PAL
ALA
Palavras da Cruz, com início às 12h
12h. Haverá participação do ministério musical de nossa igreja, além de
pastores convidados. Lembramos aos queridos irmãos que, após o culto, teremos a nossa tradicional
bacalhoada. Pedimos àqueles que irão almoçar na igreja que confirmem seus nomes na secretária da
igreja. O valor do almoço é de R$ 25,00 por pessoa.
BAZAR DA SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - No dia 29/04, à partir das 14h
14h, a
SAF realizará seu tradicional bazar de utilidades domésticas e soborosos quitutes. Voce está convidado
em participar, divulgar e colaborar com objetos novos. Venha conhecer e adquirir presentes para o Dia
das Mães.
ELEIÇÃO DA SINODAL DA UP
H – O presidente da Sinodal do Trabalho Masculino, Presb.
UPH
Edimilson Nicasso da Gama, convoca aos amados irmãos da UPH para a eleição da Sinodal, que se
.f
., na IP Jardim Califórnia, Campo Limpo Paulista, SP, com início dos
realizará no dia 06 de maio pp.f
.f.,
trabalhos às 9h
9h. Para maiores informações: (11) 4039-6478; cel: 97402-2620.

ABRIL

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

HORÁRIO

Domingo dia 02

Coro Masculino
Participação Especial: Solo de Sinos

11h

Domingo dia 09

Cantata
AS SETE ÚLTIMAS PALAVRAS DE CRISTO
Oratório para Coro Misto
Participação Especial: Coro Geral e Grupo de
Câmara

11h

Sexta-feira dia 14

Sexta-feira Feira da Paixão
Culto das Sete Palavras
Participação Especial: Coro Geral, Coro Masculino,
Coro Jovem e Orquestra

12h

Domingo dia 16

Culto da Ressurreição
Trechos do Musical – VIVO ESTÁ
Participação Especial: Coro Geral,
Coro Masculino e Coro Jovem

11h
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ASSEMBLEIA 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 resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 09 de abril de 2017,
esbíter
os, em turno único, com encerramento no
em nosso Templo, às 9h para eleição de até três (03) pr
presbíter
esbíteros
final do culto vespertino. Segue-se a ordem do pleito:
2 - Horário da Votação
otação: Das 9h até às 11h (e mais 30 minutos após o término do culto
matutino); e das 18h30 às 19h. O encerramento do processo eleitoral se dará após o término do culto
noturno, servindo o mesmo como exercício devocional e com o anúncio do resultado do processo eleitoral.
aliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer, são:
3 - Os candidatos av
avaliados
Edson Ramos dos Santos, Oscar da Cunha Garcia Neto, Silas Ferreira de Souza e Wilson R. Munhoz
Lisboa.
4 - A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos:
c. Edson Ramos dos Santos
a. Oscar da Cunha Garcia Neto
b. Wilson R. Munhoz Lisboa
d. Silas Ferreira de Souza
5 - Dentre os candidatos acima citados, cada eleitor poderá votar em até “3” (três) nomes, sendo
considerado nula a cédula com mais indicações.
6 - Só poderão votar os membros comungantes ativos da igreja, constantes na lista de presença da
assembleia.
omeia-se a seguinte Comissão de R
otos: Pb. Esdras
7- N
Nomeia-se
Recepção
Apuração
ecepção e A
puração dos Votos
Teixeira Coelho (rrelator
elator), Diác. Saulo Saraiva Brust, Diac. Rafael Toledo Cintra e Débora B. Módolo
Cintra, Presb. Décio de Oliveira Bernini, Presb. Cornélio Nogueira Martins e Yraci Maria C.O. Martins.
8 - Para ser eleito o candidato deverá ter a metade mais um dos votos dos presentes na assembleia.
No caso dos quatro candidatos atingirem o quórum necessário para sua eleição, apenas os três mais votados
serão considerados eleitos. Em caso de empate dos candidatos, o que tiver mais idade será considerado
eleito.
QUEBRANT
ADO
UEBRANTADO
Eu olho para cruz
E para a cruz eu vou
Do Seu sofrer participar
Da Sua obra vou cantar

Trouxe-me à vida
Eu estava condenado
Mas agora pela cruz
Eu fui reconciliado

Meu Salvador
Na cruz mostrou
O amor do Pai
O justo Deus

Impressionante é o Seu amor
Me redimiu e me mostrou
O quanto é Fiel

Pela cruz, me chamou
Gentilmente me atraiu e eu
Sem palavras me aproximo
Quebrantado por Seu amor
Imerecida vida
De graça recebi
Por Sua cruz
Da morte me livrou
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PAST
ORAL SOBRE PRESBÍTER
OS E DIÁCONOS – P
ar
te IV
ASTORAL
PRESBÍTEROS
Par
arte
OP
apel da IIgr
gr
eja na E
leição de O
ficiais
Papel
greja
Eleição
Oficiais
Amada Igreja,
No próximo domingo, pela graça de Deus, realizaremos mais uma eleição para escolha de oficiais.
De modo que, mais algumas orientações para a Igreja se fazem necessárias. Quando reunida em Assembleia
para eleger oficiais, a Igreja de Cristo tem uma grande responsabilidade diante de Deus e um grande
compromisso com o bem espiritual da comunidade.
Tomando como exemplo aquele momento quando Paulo se despediu dos presbíteros da igreja em
Éfeso. Vemos na própria exortação apostólica que, se uma igreja escolhe e elege mal os seus oficiais, ela
mesma será prejudicada espiritualmente: “Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos
vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando
coisas per
tidas para arrastar os discípulos atrás deles” (A
tos 20.29-30).
pervver
ertidas
(Atos
A Bíblia nos ensina que, desde o período apostólico, quando as primeiras igrejas foram organizadas,
o método de escolher os seus oficiais por meio de eleições foi estabelecido pelos apóstolos. Sob a orientação
destes, os membros de uma igreja local elegiam os seus presbíteros:
“E, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram
ao Senhor em quem haviam crido” (Atos 14.23).
“Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as cousas restantes, bem como, em cada
cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi” (Tito 1.5).
Quatro lições podem ser extraídas destes dois versículos:
1. A eleição de oficiais é uma responsabilidade corporativa. Os apóstolos designavam os critérios,
mas quem tinha a responsabilidade de escolher era a congregação. Trata-se de uma imensa responsabilidade
espiritual.
2. Não se deve fazer a escolha ou a eleição de oficiais sem a prática da oração e do jejum. A igreja
precisa se dedicar ao jejum e a oração antes de escolher os seus oficiais. Veja o exemplo: Jesus mandou – Mt
9.37-38 e os discípulos obedeceram – At 1.24-25.
3. A igreja somente deve votar naqueles homens que se enquadram nos critérios espirituais
estabelecidos pela Palavra de Deus. 1Tm 3.1-13 e Tt 1.5-9.
4. Deus pretende que cada igreja local tenha um conselho de presbíteros. A expressão eleição de
presbíteros indica que Deus não quer que uma pessoa sozinha governe a sua igreja, mas um conselho de
presbíteros. (At 20.28).
Assim sendo, a Igreja precisa encarar com muita responsabilidade a eleição de oficiais. O progresso
da igreja depende de uma liderança escolhida por Deus.
Por isso ore, reflita, busque a vontade de Deus e vote. Uma igreja sadia e forte, começa com uma
liderança sadia e forte! Que o nosso bom Deus nos abençoe neste momento tão importante para a nossa
igreja!

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 - Solo de Sinos

Prelúdio

Adoração
* Samo 97.12
Hino 114– “ Brilho Celeste”
* Oração
Hino – Coro Masculino
Contrição
* II Coríntios 5. 18-21
ensagem R
eal”
Hino 288– “A M
Mensagem
Real
* Oração Silenciosa
* Oração Audível

Adoração
* Filipenses 2. 10-11
ome é SSanto
anto”
Cântico – “Teu N
Nome
* Oração
Hino – Coro Masculino
Contrição
* Salmo 27. 1-4
* Oração Silenciosa
Cântico – “Salmo 19”
* Oração Audível

Solo de Sinos
Ação de Graças
* João 12.32
Cântico – “Quebrantado” (pag.6)
Hino – Coro Masculino
* Oração com as crianças
Edificação
Solo de Sinos
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Santa Ceia
Hino 340– “ Santa Comunhão”
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 336– “Transformação”
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio - Solo de Sinos

Ação de Graças
* Salmo 57. 7-11
ou”
Cânticos – “Graças D
Dou
* Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev.Marcos Nicolli Napoli Filho
Consagração
Cântico – “Renova-me”
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio
Saudação aos visitantes
A
visos
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
1) N
anta Ceia no C
ulto M
atutino: Décio de Oliveira Bernini, Paulo Ricardo de
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino:
Barros Mendes, Wilson Roberto Munhoz Lisboa, Cleverson Pereira de Almeida, Esdras Teixeira Coelho,
Silas Ferreira de Souza, Cornélio Nogueira Martins, Paulo Sérgio dos Santos.
2) Nas Liturgias: Culto Matutino - Décio de Oliveira Bernini e Culto Noturno - Ernesto de Jesus
Herrera.
PREGADORES VISIT
ANTES – Hoje estão conosco os seguintes pregadores visitantes, a saber: o
VISITANTES
Rev. Rosther Guimarães Lopes, da IP Guará II, pregador do culto das 11h, e o Rev. Marcos Nicolli Napoli
Filho, pregador do culto das 19h. O rev Marcos é missionário pela APMT com experiência no Timor
Leste, Malásia e se prepara pra ir a Albânia.
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