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FICA, SENHOR, COMIGO!

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

Fica, Senhor, comigo; a noite é vasta e fria.
Segura a minha mão, até que chegue o dia.
Em tua companhia é claro o meu caminho
e eu não quero ficar para sempre sozinho.
Não fosse o Teu cuidado, e eu, por certo, estaria
abatido e infeliz, numa senda de espinho.
Fica, Senhor, comigo; o coração da gente
é fraco e pequenino e bate fortemente
ao ruído menor dos prenúncios fatais,
de procelas cruéis e rudes temporais...
Dá que eu possa sentir, Teus braços paternais.

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

Fica, Senhor, comigo; a mocidade passa
como a leve espiral escura de fumaça
e a solidão do velho é triste e sem alento
e plena de incerteza e mau pressentimento.
A teu lado eu terei consolo na desgraça,
conforto na miséria e paz no sofrimento.
Fica, Senhor, comigo; os meus olhos sem luz
querem também Te ver na Estrada de Emaús
da minha vida, pois só Tu és meu abrigo,
meu amigo melhor, meu verdadeiro amigo.
Por isso é que Te peço, ó bendito Jesus,
eu não quero estar só. Fica, Senhor, comigo!

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Gióia Junior
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 17 – Profecia: Cuidado de Deus – Habacuque 1.1-4; 2.1-5 (2.2)
Habacuque é profeta de consolo, sua missão é fortalecer e apoiar o povo para que não se desespere. Para
isso, ele usa todos os artifícios e estratagemas que possam servir para manter firme em seus corações a fé no
Messias prometido. É verdade que, por causa dos pecados, a terra terá que ser destruída pelo rei da
Babilônia. Porém, Jesus e Seu reino não deixarão as coisas assim. Ao contrário, o rei da Babilônia, não terá
muitas vantagens com essa conquista, porque é da natureza de Deus ajudar e intervir no momento exato,
como diz Habacuque: Na ira Ele se lembra da misericórdia. Nós também precisamos apoiar os cristãos com
a Palavra de Deus na espera da volta de Jesus, muito embora pareça que Ele esteja atrasado e não venha.
Jesus disse que virá quando menos se espera: estarão construindo, plantando, comprando, vendendo,
comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, para que sejam mantidos na fé. Habacuque
significa Abraçador, ou aquele que abraça a outro e o segura em seus braços. É o que faz: abraça o seu povo,
consola e carrega (Lutero). As profecias nos fortalecem.
Dia 18 – A O
bra P
rópria de D
eus – H
abacuque 3.1-19 (v
.2)
Obra
Própria
Deus
Habacuque
(v.2)
O Senhor nos humilha e nos apavora por meio da lei e da visão dos nossos pecados, para que, diante de
nós mesmos, pareçamos nada, tolos, maus, assim como de fato somos. Quando reconhecemos e confessamos
isso, não há em nós nenhuma excelência e beleza, mas vivemos na confiança nua e crua na misericórdia de
Deus, tendo em nós a resposta do pecado, da morte, do inferno, de acordo com Paulo: Como que tristes,
mas sempre alegres; como que mortos, e eis que vivemos (2ª Coríntios 6.9-10). É o que Isaías 28.21
chama de obra estranha de Deus, Ele nos humilha dentro de nós mesmos, faz-nos desesperar, para nos
exaltar em Sua misericórdia e nos faz esperançosos. Não vemos beleza alguma, mas apenas nossa própria
deformidade. No entanto, essa deformidade surge em nós, seja através de Deus, seja por nos acusarmos a
nós mesmos: O Senhor julgará Seu povo e se compadecerá de Seus servos (1ª Coríntios 11.31). Assim,
pois, as obras feitas em humildade e temor são verdadeiramente imortais, porque humildade e temor a
Deus são todo o mérito (Lutero).
Dia 19 – A Promessa do Espírito Santo – Zacarias 12.7-10
Jesus mostra o que constitui o verdadeiro ofício e função do cristão e quão necessário é a sua ação na Igreja.
O profeta Zacarias refere-se a isso quando diz que Jesus derramará e concederá o Espírito que é chamado
de Espírito da Graça e de Súplica. Em cada cristão o Espírito Santo realizará e criará duas obras: l)
convencerá e assegurará ao seu coração que Deus é compassivo; 2) capacitará a ajudar outros mediante a
oração. O primeiro o reconcilia com Deus e lhe dá tudo que necessita. Então, torna-se salvador do mundo
através da oração, pois, quando o cristão aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus reina em seu coração,
de modo que ele anseia por ajudar todos a adquirir os mesmos benefícios, pois não há tesouro maior que
conhecer Jesus. Por isso ensina e admoesta outros, louva e confessa seu tesouro diante de todos, pede e
anela que alcancem tal misericórdia. Há uma força que não deixa o cristão ficar quieto ou ocioso, mas
empenha-se e luta para que outros recebam o Espírito da graça e o ajudem a orar. Pois onde está o Espírito
da graça ali podemos e ousamos orar (Lutero).
Dia 20 – O N
ov o C
ulto – M
alaquias 1.6-14 (v
.10)
No
Culto
Malaquias
(v.10)
No Antigo Testamento, sob a lei de Moisés, o culto era muito pesado e cansativo, uma vez que tinham que
fazer sacrifícios de tudo que tinham em casa e no campo. O povo que era preguiçoso e mesquinho, o fazia
de má vontade, ou fazia tudo em função de vantagem material. Como diz Malaquias (v.10). Mas um
coração tão preguiçoso e indisposto não poderá cantar bem. É preciso coração e ânimo alegres e disposto
para cantar. Por isso Deus rejeitou esse culto preguiçoso e indisposto, como Ele mesmo diz (v.11).
Portanto, agora há um culto melhor no Novo Testamento, do qual o Salmo 96.1 diz: Cantai ao Senhor um
cântico novo, cantai ao Senhor todo o mundo. Deus alegrou nosso coração e ânimo por meio do seu Filho
amado, pelo qual temos a redenção de pecados e morte. Crendo no amor divino, muito felizes cantamos
e anunciamos com vontade, que também outros o ouçam e se acheguem, Mas quem não quer cantá-lo e
anunciá-lo, isto é sinal de que não o crê e não faz parte do novo e alegre testamento, não faz parte da
maravilhosa e eterna Família de Deus (Lutero).
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Dia 21 – F
ilhos de D
eus, P
ar
ticular Tesour
o–M
alaquias 3.13-18 (v
.17)
Filhos
Deus,
Par
articular
esouro
Malaquias
(v.17)
Visto que o santo Sacramento do Batismo é uma coisa tão grande, graciosa e consoladora, devemos
empenhar-nos seriamente no sentido de dar graças, louvor e honra a Deus com cordialidade e alegria,
sem cessar. Quem não aceita que a graça de Deus o tolerará como pecador e o salvará, e espera somente
pelo juízo, certamente não se alegra em Deus e não consegue amá-Lo nem louvá-Lo. Mas ao ouvirmos
que na aliança do Batismo, Ele nos aceita, nós pecadores, nos poupa e dia após dia nos purifica, crendo
nisso firmemente, então o coração pode ficar alegre, amar e louvar a Deus. Assim diz Ele: Eu os pouparei
como um pai poupa seu filho (v.17). Por isso é necessário que agradeçamos à bendita Majestade, tão
cheia de graça e misericórdia para conosco, e faz de nós particular tesouro para o Seu coração divino, e
que engrandeçamos e reconheçamos a obra do seu amor tal como é. Se ainda não se decidiu por Jesus,
decida-se agora. Andemos por fé, para que conservemos as riquezas da graça de Deus com firmeza e
agradeçamos por sua misericórdia com alegria e para sempre (Lutero).
alv
ação – M
alaquias 4.1-6 (v
.3)
ol da JJustiça
ustiça Traz
endo SSalv
Dia 22 – SSol
(v.3)
razendo
alvação
Malaquias
Essa profecia final do Velho Testamento está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. Que linda e
oportuna mensagem para o nosso coração! Jesus, o Messias prometido, veio e trouxe a salvação eterna
para nossas almas, voltará como Sol da Justiça: fogo purificador (3.2) e fogo destruidor (4.1). O Messias
reinará em justiça e será chamado Renovo Justo. O mesmo Sol que destrói alguns, traz raios benéficos
para outros. É símbolo de Jesus, como Salvador e Juiz (Apocalipse 6.16;19.11-12). Cinzas, metáfora
que descreve a força da vitória de Jesus na Sua 2ª vinda. Seu povo marchará vitorioso ao Seu encontro
(Mateus 25.6-13). Elias e o meu mensageiro são a mesma pessoa com a missão de trazer o arrependimento
antes do Dia do Senhor, que está prestes a vir. Jesus identifica este Elias como João Batista (Mateus
11.14). Arrependimento e conversão a Deus são vistos na restauração dos relacionamentos familiares.
Todos os corações serão unidos novamente em Cristo. Malaquias termina com maldição, revelando a
necessidade de Jesus vir para curar do pecado pelo sacrifício de Si mesmo.
Dia 23 – Eu SSou
ou o teu D
eus que te E
nsina e te G
uia – SSalmo
almo 48.1-17 (v
.1,17)
Deus
Ensina
Guia
(v.1,17)
Deus afirma, pela Sua Palavra, que somos o Seu povo, Suas ovelhas, Sua Igreja, o corpo de Cristo. Ele
mesmo nos ensina a melhor forma de viver, com os olhos na eternidade; e nos guia pelas veredas da
justiça. O Espírito Santo nos recorda essas coisas porque precisamos; os que confiam em suas próprias
obras não sabem que foi o Senhor quem os fez; e não somente os fez, mas tudo que realizarão na vida,
desde o primeiro instante. E se faz necessário recordar, pois assim se humilham perante o Criador e não
se atrevem a confiar em sua própria capacidade, porque tudo que possuem vem de Deus. Nosso ser, a
criatura que nasce no mundo, se desenvolve e cresce, não é nossa, mas do Senhor, como nosso outro
nascimento pelo qual nascemos para a vida eterna. A bondade de Deus para conosco, não somente deve
ser celebrada (v.1), como também ser proclamada a nossos filhos e a todos os que nos cercam, mostrando
claramente como Ele é precioso para nós (v.13), fazendo a confissão de fé de que é nosso Deus pessoal,
e que nos guiará até à morte e além dela.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Lidia Kocian de Senna; Dia 17: Liamara de Faria
Hoje:
Pereira, Maria Neusa Barata Giansante; Dia 18
18: Beatriz Dias Pacheco Martins Salmeron, Vivian Breda;
Dia 19
19: Diác. Joaquim de Aguiar, Lourival de Souza Bezerra, Selma Pinheiro de Freitas; Dia 20
20: Ana
Carolina Aguiar, Fernanda Regina Vieira da Silva, Gustavo Porto Simonsen Rudge, Maria do Carmo
Lima dos Santos, Paula Felipe Capelletti Santiago; Dia 21: Enidia Branca O. Almeida Prado; Dia 22:
Samira Janeiro Terra Pires.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: Paulo Renato Miranda Moriconi e Gabriela Miranda Moriconi
12 anos
Dia 17: Rev. Ademir Aguiar e Marcia Pessoa Aguiar
24 anos
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pela saúde das seguintes pessoas: Sócrates Spyros Patseas, 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, 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 – Culto da Ressurreição. Oremos para que
pessoas sejam tocadas pela mensagem pregada e cantada.
03. SOCIEDADE – Oremos pela situação de nosso país que vem atravessando um momento
extremamente delicado de crise política, econômica e moral.
04. MISSIONÁRIOS – Oremos pelos pastores que atuam nos campos missionários, a saber
Rev. Gerson Troquez (Senegal) e Rev. Gessé Almeida Rios (África do Sul).

REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 22/04, às 7h
7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Brasil. Estatuto: República; Area: 8 500 000 Km2; População: 206.1 milhões de
habitantes; Língua: Português; Religião: Maioria Católica e Minoria Protestante.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Daniel, Mauro, Rafael. Próximo domingo - dia 23/04
- 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 23/04 - Cultos Matutino e Noturno - Lilian.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino e Noturno: mensagem sobre "A Ressurreição de Jesus". O versículo chave é " João
5.24" . Pais tragam seus filhos!
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA - Foi realizada no último domingo 09 de abril, Assembléia
Extraordinária para eleição de presbíteros. A Assembléia contou com a presença de 212 membros
comungantes do total de 521 membros. Foi reeleito o Presb. Wilson Roberto Munhoz Lisboa e eleitos os
Diáconos Edson Ramos dos Santos e Oscar da Cunha Garcia Neto. Serão ordenados e instalados no Culto
Noturno do dia 04/06 p.f.. Que Deus os abençõe neste ministério.
NO
TÍCIAS P
ARA O BOLETIM - Devido ao feriado na próxima sexta-feira, dia 21/04, solicitamos
NOTÍCIAS
PARA
aos irmãos que nos enviem as notas para o boletim impreterivelmente até amanhã, segunda-feira, dia
17/04
17/04. Agradecemos a colaboração!
NO
TA DE A
GRADECIMENT
O - Ana Helena e Antonio Carlos agradecem a igreja pelas orações em
NOT
AGRADECIMENT
GRADECIMENTO
favor de seu filho PEDRO DE CARVALHO JORGE, informando que houve sucesso em sua cirurgia.
Que Deus seja honrado por meio da intercessão!
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CUL
TO DA RESSURREIÇÃO - Hoje por ocasião do culto matutino , às 11h
CULT
11h, teremos a
participação especial do Coro Geral, Coro Masculino e Coro Jovem, apresentando Trechos do Musical
– "VIVO ESTÁ". Louve a Deus e edifique-se nesta data importante de nosso calendário cristão.
REUNIÃO PLENÁRIA DA UPH - A União Presbiteriana de Homens realizará sua reunião plenária,
no próximo sábado, dia 22/04, às 9h na Capela. Todos os sócios estão convocados.
PROGRAMAÇÕES DA SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 1) Reunião Departamental em conjunto, será realizada na próxima terça-feira, dia 18/04,
às 14h, no salão social e será dirigida pelo departamento Lidia. Nessa ocasião haverá uma exposição da
Esteticista Zilda Coelho. Todas as sócias estão convidadas.
2) Reunião de Oração mensal, será realizada no dia 25/04, terça-feira às 14h na Capela.
Convidamos toda a Igreja para estes momentos de consagração. A Reunião será dirigida pelo
departamento Priscila.
3) No dia 29/04, à partir das 14h
14h, a SAF realizará seu tradicional bazar de utilidades
domésticas e soborosos quitutes. Voce está convidado a participar, divulgar e colaborar com objetos
novos. Venha conhecer e adquirir presentes para o Dia das Mães.
4) CAMP
ANHA SOCIAL DAS HA
VAIANAS – A SAF 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 (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.
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.
APOIO AOS MISSIONÁRIOS – Aqueles que desejam apoiar nossos parceiros 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: 63.014.674/0001-65.
Banco Itaú: Agência 0173 c/c 66170-3 ou Banco Bradesco: Agência 0096 c/c 69230-1.
Rev. Gerson Troquez / Marilia
Senegal
Rev. Gessé Almeida Rios / Iolanda
África do Sul
Miss. Lázaro A. P. Jacarandá / Elka
Albânia
Rev. Ronaldo F. André / Fernanda
Romênia
Rev. Luiz Otávio N. Gomes / Janete
Panamá
Rev. Marcos Nicolli Napoli Filho
Albânia
SANT
A CEIA NO CUL
T O NO
TURNO – “Fazei isto em memória de mim” ordenou
SANTA
CULT
NOTURNO
Jesus Cristo aos seus Apóstolos, quando instituiu esse sacramento. Participar desta Mesa é
magnífico privilégio para todos os cristãos. Até que volte gloriosamente nosso Senhor,
estaremos proclamando Seu perfeito sacrifício em nosso favor.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Diáconos
Considerando que no dia 03 de junho p.f. vence o mandato dos Diáconos Getúlio Bernardo de Senna,
Gilmar Prates dos Santos, Lázaro José da Silva, Oscar da Cunha Garcia Neto, Ricardo de Moura Martins
e Saulo Saraiva Brust, o Conselho resolveu:
1.
1.Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 21 de maio de 2017 em nosso
Templo, às 09h para a eleição de diáconos, em turno único.
2 .Oferecer à Igreja a oportunidade de indicar nomes para concorrer nessa eleição no período de 16 a 23
de abril
abril, através da FICHA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO A DIÁCONO.
3.
3.No dia 25 de abril o Conselho examinará os nomes indicados e aqueles que forem considerados aptos
serão convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 02 de maio.
4.No dia 07 de maio os candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais informações
para o processo eleitoral (número de vagas, mesa apuradora, etc.)
PORQUE ELE VIVE
Deus enviou seu Filho amado,
Pra nos salvar e perdoar.
Na cruz morreu por meus pecados,
Mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei,
Que a minha vida está nas mãos
De meu Jesus que vivo está.
Ao contemplar uma criança,
Vejo esperança em seu olhar.
Podemos ter a mesma confiança,
Em enfrentar o amanhã porque Ele vive.
E quando enfim chegar a hora,
Em que a morte enfrentarei,
Sem medo então terei vitória,
Verei na glória o meu Jesus
Que vivo está.
OH! VINDE ADORAR
Oh! Venham Adorar
Jesus o Salvador.
Cordeiro que desceu do céu
E é digno de louvor.
Despertem, pois, irmãos
Para o Redentor louvar,
Jesus por nós morreu na cruz
E agora é Rei sem par!
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CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO
Prelúdio
Adoração
Cântico – “Bom estarmos aqui”
* Salmo 145.1-5
ov o ”
Cântico – “É o Teu P
Po
* Oração
Hino – Coro Geral
Contrição
* Salmo 130
* Oração Silenciosa
orada em M
im”
Cântico – “Faz M
Morada
Mim
* Oração Audível
Ação de Graças
* Salmo 9.1-2
* Oração
ole Tú Estás”
Cânticos – “No Contr
Controle
lória”
“Tua é a G
Glória
* Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Célio Gomes de Azevedo
Santa Ceia
enhor”
Hino 344 – “A Ceia do SSenhor
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
xaltado”
Cântico – “Ele é E
Exaltado
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio
Saudação aos visitantes
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO
Prelúdio
Adoração
* João 1.29-31
ei”
Corais – “Agnus D
Dei
* Oração
rande Amor de D
eus”
Grande
Deus
Hino 42 – “ O G
Contrição
* Romanos 5.8-11
* Oração Silenciosa
Corais – “Seu Grande Amor”
“Maior Amor Não Há”
* Oração
Ação de Graças
* Isaías 53.4-8
eus
Corais – “Precioso D
Deus
eus””
“Cor
deir
o de D
eus
“Cordeir
deiro
Deus
eus””
* Oração
ue E
le V iv
Cântico – “Por Q
Que
Ele
ivee ” (pag 6)
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem – Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
risto
Corais – “Celebrai a C
Cristo
risto””
“Seu Grande Amor”
Hino - “Oh! Vinde Adorar” (Corais/Congregação) (pag 6)
Corais – “Vivo Está”
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio

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 N
oturno: Esdras Teixeira Coelho, Rubens Mendes
Culto
Noturno:
Naa distribuição da SSanta
Vargas, Marcel Mendes, Paulo Sérgio dos Santos, Paulo Ricardo de Barros Mendes, Wilson Roberto
Munhoz Lisboa.
oturno - Esdras Teixeira
2) N
as Liturgias: C
ulto M
atutino - Ernesto de Jesus Herrera e Culto N
Nas
Culto
Matutino
Noturno
Coelho
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