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O que está desacelerandO vOcê?

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

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Missionários
1. Rev. Gerson Troquez
(Senegal)
2. Rev. Gessé Almeida Rios
(Cape Town - África do Sul)
3.Rev. Lázaro A. P. Jacarandá
(Albânia)
4.Rev. Ronaldo F. André
(Romênia)
5. Luiz Otávio N.Gomes
(Panamá)
6. Marcos Nicoli N. Filho
(Albânia)
7. Julio Marcelo
(Austrália)

Seminarista
Filipe Rodrigues de Lima

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

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

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

“...desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos
assedia, corramos, com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus...”
Hebreus 12.1b-2a
A Bíblia diz: “Vamos nos despojar de todo peso que nos torna lentos,
principalmente do pecado que tão facilmente nos faz tropeçar. E vamos correr
com perseverança a carreira que Deus colocou diante de nós”. O que está
desacelerando você ou fazendo-o tropeçar?
Na vida, você só pode correr uma vez, portanto corra para vencer. Para
evitar tropeçar e perder o lugar na corrida, não olhe para trás. Você não pode
mudar o passado, mas pode aprender com ele. Não fique ansioso com a próxima
volta, apenas foque no próximo passo. Se errar, você poderá cair e não se levantar
outra vez.
Muitos de nós carregamos o peso de fardos e a preocupação com eles.
Mas as pessoas mais velhas e mais sábias passaram a entender que seus fardos não
são realmente importantes. Desperdiçamos nossa força apagando incêndios que
se fossem deixados em paz se extinguiriam por si só. O tempo é o nosso recurso
mais valioso. Poupe-o, e você terá aumentado seu ativo e diminuído seu passivo.
Viaje leve. Jogue fora a bagagem dos hábitos que sabotam você mesmo
e dos medos sem sentido. A vida já é feita de provas suficientemente dolorosas;
por que suportar aquelas que você pode largar? Quando o cego Bartimeu ouviu
falar que Jesus estava ao seu alcance, ele tirou sua capa para que ela não o fizesse
tropeçar e correu em direção a Ele. E a fé dele foi recompensada: “Imediatamente,
ele recebeu a sua visão e seguiu Jesus” (Mc 10:52 NKJV).
Você nunca saberá o quanto pode ser bem-sucedido até que se livre das
coisas que o tornam lento e o fazem tropeçar. Busque a Palavra de Deus e
conheça a vontade de Deus para a sua caminhada. Lembre-se: Cristo é a nossa
Páscoa, a nossa libertação!

alavra para H
oje
Devocionário: A P
Palavra
Hoje
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo Presb. Marcel Mendes
Dia 24 – DISTINGUINDO AS TRÊS P
ESSO
AS DA DIVINDADE – Mateus 3.13-17
PESSO
ESSOAS
Os quatro Evangelhos relatam o batismo de Jesus e o cenário subsequente, quando os céus se rasgam, o
Espírito Santo desce sobre Jesus na forma corpórea de pomba e uma voz dos céus proclama: “Este é o meu
Filho amado, em quem me comprazo.” Aqui vemos o Deus Triúno em movimento, inaugurando o
ministério manifesto de Jesus. O Pai credencia o Filho com seu beneplácito, como se estivesse a dizer:
“Sobre ti se centraliza meu plano para a salvação do homem” (Tasker). Com respeito à segunda Pessoa da
Trindade, podemos acrescentar que se tratava de uma combinação maravilhosa entre o Filho de Deus e o
Servo Sofredor, numa só personalidade, dotada de duas naturezas! Quanto mistério, quanta beleza!
Noutro trecho bíblico, lemos: “Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou
por toda parte fazendo o bem” (At 10.38). Tudo isso... por você e por mim!
Dia 25 – CENTRALIDADE DA P
AL
AVRA DE DEUS – Mateus 4.1-11 (v.4)
PAL
ALA
Mal acabara Jesus de ver os céus abertos, ouvir a voz graciosa do Pai e ser abençoado pelo Espírito Santo,
e eis que já enfrenta sua primeira grande prova, conhecida como “a tentação no deserto”. Nosso Redentor
havia se preparado espiritualmente para esse difícil embate, por meio de prolongado jejum; além disso,
estava no lugar certo, pois fora conduzido para lá pelo próprio Espírito. E quais foram as armas utilizadas
por Jesus? Uma só: a Palavra de Deus escrita, lida e memorizada! Jesus conhecia as Escrituras desde a
infância e, com toda a autoridade, soube recorrer à memória, pela direção do Espírito, para com elas
desqualificar as reiteradas propostas do Tentador e assim escapar dos seus ardilosos desafios. Também hoje,
a Palavra de Deus, utilizada pela instrução do Espírito Santo, pode derrotar o Diabo e assegurar plena
vitória no campo das batalhas espirituais!
Dia 26 – O SANTUÁRIO DA CRUZ – Mateus 5.11-12
Os crentes verdadeiros têm notáveis semelhanças com Jesus Cristo, a começar pelas virtudes de caráter,
mas também pelas contradições a que são submetidos, pois, fazendo o bem e semeando a paz, são muitas
vezes discriminados, incompreendidos e até perseguidos, tal como o Mestre. Essas contradições são
evidências de que somos diferentes e como tal, somos identificados com Aquele que disse: “No mundo
passais por aflições; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo” (João 16.33). Essa foi a vocação dos “heróis
da fé” de que o autor de Hebreus trata, no capítulo 11 de sua epístola. Paulo garante que “todos quantos
querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos” (2 Tm 3.12). Estamos preparados para
isso? O texto destacado para a leitura de hoje (v.12) convida-nos à alegria antecipada, ao antegozo do
galardão preparado para nós na Glória Celeste!
Dia 27 – SAL DA TERRA E L
UZ DO MUNDO – Mateus 5.13-16
LUZ
Com a palavra “sal”, Jesus mostra qual deve ser a função dos seus seguidores. Pois sal não é sal para si
mesmo, não pode salgar a si mesmo, mas serve para salgar carne e o que mais é necessário na cozinha, para
que preserve seu gosto, se mantenha conservado e não apodreça. Assim, também vocês são sal, diz ele, não
um sal para a cozinha, mas sim para salgar a carne, ou seja, o mundo inteiro. Na verdade, é uma função
maravilhosa e uma grande e esplêndida honra que Deus os chama de seu sal! Mas há um segundo aspecto
do ministério do qual ele incumbe seus apóstolos: que sejam chamados luz do mundo e que também o
sejam, isto é, que instruam as almas e lhes mostrem o caminho para a vida eterna. Cristo não quer que esse
ministério seja exercido às escondidas ou somente em determinado lugar, mas que seja levado publicamente
pelo mundo afora. (Lutero*).
Dia 28 – AMAR O INIMIGO – Mateus 5.43-45
Que boa obra é essa de fazer o bem apenas aos amigos? Não fazem os ímpios também o mesmo? Logo, o
cristão deve ir além disso e fazer o bem até mesmo para aqueles que não o merecem, que são malfeitores
inimigos e pessoas mal-agradecidas. Nisso seguirá o exemplo de seu Pai Celeste que faz nascer o sol sobre
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bons e maus, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aqui, porém, vai ficar bem claro como é difícil fazer
boas obras segundo o mandamento divino. Pois diante dele, nossa natureza se torce e retorce, ela que está
pronta e disposta a fazer suas próprias obras boas e escolhidas. Portanto, volte-se para seus inimigos e
faça-lhes o bem; então descobrirá quanto ou quão pouco cumpre esse mandamento e como, durante
toda a sua vida, sempre terá que se esforçar para fazer essa obra. (Lutero*).
OS NO AMOR – Mateus 5.46-48 (v.48)
Dia 29 – P
ERFEIT
PERFEIT
ERFEITOS
Não podemos ser nem nos tornar perfeitos no sentido de estarmos isentos de pecados. Ser perfeito
significa que, primeiro, a doutrina seja inteiramente correta e perfeita e que, em segundo lugar, também
a vida cristã se oriente firmemente por ela. Quem ensina a doutrina perfeita e vive de acordo com esse
ensinamento, esse ensina e vive com perfeição. Ainda que a vida não corresponda à perfeição do Pai
Celeste em todos os seus detalhes, como, aliás, não pode corresponder, porque carne e sangue atrapalham
incessantemente – isso não prejudica a perfeição, desde que nos esforcemos, vivamos de acordo e
avancemos nela diariamente, de modo que o espírito domine a carne e a refreie, a subjugue e a contenha,
não lhe dando espaço para agir contra esse ensinamento. (Lutero*).
Dia 30 – AJUDAR COM SIMPLICIDADE DE CORAÇÃO – Mateus 6.1-4 (v.3)
O que está sendo dito aqui corresponde ao que o Apóstolo Paulo diz em Romanos 12 e outras passagens:
“O que contribui, contribua com simplicidade”. Dar com simplicidade significa dar sem a intenção de
conseguir honra, favor, reconhecimento ou proveito pessoal. Significa não se importar com as pessoas, se
são agradecidas ou não, mas dar livremente o que se deseja dar, a exemplo de Deus que faz o sol brilhar
a cada novo dia sem se importar com os homens, se são gratos ou não, mas agindo como se não visse
ninguém. Simplicidade de coração é buscar não isso ou aquilo, mas tão somente a vontade e a glória de
Deus. Contudo, o dar de coração singelo, isso é difícil! Apenas poucos se comprovam aí como cristãos!
Todavia, não custa dinheiro, nem esforço, nem trabalho. Requer apenas que o coração se disponha de
maneira reta. (Lutero*).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Raquel Rocha Aranha; Dia 25: Fábio Hideki
Gushiken, Diác. Getúlio Bernardo de Senna, Neronias Costa da Silva; Dia 26
26: Miriam Policarpo de
Oliveira Herrera; Dia 28
28: Luiz Felipe de Araújo Campos; Dia 29
29: Antonio Augusto Bizarro, Thiago
Marcelo Picolo Veiga.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: Alexandre Farrath Junior e Ana Paula Alencar Farrath
18 anos
Dia 24: Antonio Carlos Ortolá Jorge e Ana Helena Rodrigues de Carvalho Jorge
07 anos
Dia 26: Rafael César Arruda Malvestio e Maria Fernanda Baltieri Arantes Malvestio
09 anos
Dia 28: Arnaldo Ferreira Dias e Maria de Fátima de Oliveira Dias
05 anos
Dia 29: Presb. Paulo Geraldo Guimarães e Eunice Lima Guimarães
56 anos
Dia 29: Presb. César Haenni e Edith Cesar Haenni
39 anos
Dia 29: Diác. Alexandre Gomes Pimenta da Silva e Milena de Cássia A. Pimenta da Silva 17 anos
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo, Edson, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo. Próximo
domingo - dia 30/04 - 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 30/04 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
NO
TA DE A
GRADECIMENT
O - Nossa irmã, Neide Rodrigues Coelho, agradece a igreja pelas
NOT
AGRADECIMENT
GRADECIMENTO
orações em seu favor informando que houve sucesso em sua cirurgia. Seja Deus louvado no controle
diário de nossas vidas!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pela saúde das seguintes pessoas: Adelmo Silvestre da Silva, Presb.
Reinaldo Settim (I.P.Tatuapé), Sócrates Spyros Patseas, Francisca Laura Franciscatti, 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 MAIO – Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
para Eleição de Díaconos.
03. SOCIEDADE – Oremos pela situação de nosso país que vem atravessando um momento
extremamente delicado de crise política, econômica e moral.
04. MISSÕES – Oremos pela vida do Rev Osni (esposa Claudia e filhos: Tiago e Débora). O
rev. Osni está no desafio de um novo campo missionário no Oriente. Roguemos ao Senhor que
o conduza nesse momento de mudança tão desafiadora.
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!
CONV
OCAÇÃO P
ARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - O Conselho convoca a Igreja
CONVOCAÇÃO
PARA
para a Assembléia Geral Ordinária para domingo, dia 07 de maio p.f.
p.f., logo após o Culto Noturno,
às 19h. A pauta dessa reunião é informar a Igreja o relatório das atividades e movimento financeiro de
2016 e tomar conhecimento do orçamento para o ano em curso. Compareça!
DIA DA F
AMÍLIA NO HEBR
OM - Acontecerá no sábado, dia 03/06 pp.f
.f
., o dia da Família no
FAMÍLIA
HEBROM
.f.,
Acampamento Hebrom. Pedimos a todos que reservem essa data para estarmos juntos!
NO
VA P
AR
CERIA MISSIONÁRIA – O Conselho de nossa igreja aprovou mais duas parcerias
NOV
PAR
ARCERIA
missionárias, ou seja, uma oferta missionária mensal para o Rev Marcos Nicoli Napoli Filho (missionário
na Albânia) e também para o missionário Rev Júlio Marcelo (missionário na Austrália). Que Deus
continue a recompensar aqueles irmãos que têm contribuído com a obra missionária.
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.
TREINANDO DISCÍPUL
OS P
ARA A MISSÃO – Será realizado nos dias 11 a 13 de M
aio pp.f
.f
DISCÍPULOS
PARA
Maio
.f..
o VII Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, com preletores nacionais e internacionais. O
local do evento será na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, av. das Nações Unidas, 6151. Informações e
inscrição pela site: www.congressoipp.com.br
FALECIMENTO - Registramos o falecimento ocorrido no último dia 15/04, em Brasília, do Sr Jorge
de Almeida (aos 84 anos), pai do Presb. Cleverson Pereira de Almeida. Rogamos o consolo de Deus sobre
a família enlutada. "Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos" Sl. 116.15
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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.)
*****
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto M
atutino: mensagem sobre "A Travessia do Mar Vermelho". O versículo chave é "Romanos
Matutino:
oturno
8.28" e Culto N
Noturno
oturno: mensagem sobre "Noé e a Arca". O versículo chave é "Gálatas 6.9. Pais
tragam seus filhos!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 1) Reunião de Oração mensal, dirigida pelo depto Priscila, será realizada na próxima terçafeira, dia 25/04, às 14hs na Capela. Convidamos toda a Igreja para estes momentos de consagração.
Comunicamos a toda diretoria que a Reunião Executiva será às 13h, antes da Reunião de Oração.
2) 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.
3) 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 próximo
domingo, dia 30 de Abril.
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO – O Grupo B- Santa Cecília, coordenadoras: Isako Ouchi
19h30,
e Olívia Carvalho Alves dos Santos realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 28/04, às 19h30
na Capela.
DEMONSTRA
TIV
OS FINANCEIR
OS - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja
DEMONSTRATIV
TIVOS
FINANCEIROS
através dos gráficos em percentuais do mês de março (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6). Outras
informações com o tesoureiro Presb. Esdras.
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 Nicoli Napoli Filho / Priscila Albânia
Rev. Julio Marcelo
Austrália
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Êxodo 3. 13-15
brão”
Hino 21 – “Deus de A
Abrão
* Oração
Hino Especial
Contrição
* Salmo 80. 17-19
* Oração Silenciosa
Hino 68 - "Necessidade"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 103. 21-22
* Oração
Hino 38 - "Louvores Sem Fim"

Adoração
* Salmo 34. 1-8
Hino 27 – “Um Hino ao Senhor”
* Oração
Hino Especial
Contrição
* Salmo 34. 15-18
* Oração Silenciosa
Hino 74 – “ Sinceridade”
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 89. 1-5
* Oração
Hino 32 – “O Deus Fiel”
* Oração com as crianças

* Oração com as crianças
Edificação
Hino Especial
Mensagem- Rev. José Carlos Piacente Jr.
Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Edificação
Hino Especial
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio

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:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
- Culto Matutino - Décio de Oliveira Bernini e Culto Noturno - Marcel Mendes
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 25, às 19h30
19h30, no
local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
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.
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