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POR QUE DEUS NÃO NOS DEIXA VER O QUE ELE VÊ?

“Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a
sua altura, porque o rejeitei; porque o Senhor não vê como vê o homem. O
homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração”
I Samuel 16.7
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E se nós conseguíssemos enxergar o coração do outro? Se nós
conseguíssemos ver o que há de melhor e de pior na alma humana? Se de
antemão soubéssemos das intenções ocultas na mente do nosso semelhante?
Quem sabe isso não seria bom? Talvez fosse o fim da hipocrisia, da deslealdade,
da mentira, do cinismo, da falsidade. Talvez fosse possível até acabar com a
criminalidade, a violência. Elegeríamos os melhores políticos. Teríamos os
melhores pastores (talvez nem precisássemos deles). Por que Deus, na sua
sabedoria infinita, não nos deu essa faculdade se ela seria tão benéfica?
Bem, acredito que a resposta está em nós mesmos... Se tivéssemos esta
faculdade aliada a nossa natureza caída isto não significaria a nossa redenção,
mas a nossa destruição. Assim, para entender isso não precisamos olhar para o
outro, mas para nós mesmos. Examinando o que há de melhor em nós, percebemos
que as disposições do nosso coração visam sempre o nosso próprio interesse. A
perspectiva da felicidade, da vitória, do bem querer, do crescer, do evoluir, parte
naturalmente de nós mesmos. Desta maneira vemos em nós mesmos o chamado
“instinto de sobrevivência”, que em última análise deixa o outro em condição de
opositor, o concorrente que pode eventualmente nos privar daquilo que nós
mais almejamos. Assim sendo a faculdade de enxergar o coração do outro nos
levaria a procurar sempre estar na dianteira. Certamente criaríamos estratégias
que nos possibilitariam se não nos escondermos, ao menos retardar a visão do
outro a fim de auferir lucro disso.
Pela graça de Deus não conseguimos transpor o limite da aparência,
todavia o Senhor Jesus nos deixou indicativos para ao menos nos vermos no
outro. Ao dizer que “pelo fruto se conhece a árvore” (Mt 12.33-37), Jesus nos
mostra que todos nós apresentamos “frestas” em nosso caráter, pelas quais é
possível que alguém enxergue parte do nosso ser; por elas a nossa desfaçatez é
percebida da mesma forma que a percebemos nos outros. Tão somente isto
basta-nos para entendermos o quão danoso seria para nós e para os outros uma
visão mais ampla. O que aprendemos nisso tudo é: se não conseguimos conhecer
o nosso próprio coração que é enganoso, mais do que todas as coisas, e
desesperadamente corrupto (Jr 17.9), porque o Senhor nos permitiria conhecer
o coração alheio? Deus nos conhece por inteiro e mesmo assim age com
misericórdia e amor para conosco. Pense nisso!
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Vivian Breda
Dia 22- O IInimigo
nimigo do SSemeador
emeador – L
ucas 8.9-15 (v
.12)
Lucas
(v.12)
Entre as missões recebidas na decisão por uma vida cristã, a evangelização é das mais edificantes. Fonte de
alegria inigualável, algumas vezes, porém, é também causa de decepções. O que as origina? A mensagem
anunciada certamente não é. Ela é poderosa e suficiente. Também não são as nossas limitações pessoais,
que são relevadas e compensadas por Deus. A Parábola do Semeador nos faz atentar para um terceiro
elemento: a acolhida que nossa pregação recebe. Ao comparar nosso ouvinte a um terreno semeado,
mostra o quanto sua condição pode empobrecer, adiar ou impedir o sucesso de nossa ação. Esta pode ser
prejudicada pela agitação e pela exposição demasiada às ameaças dos caminhos percorridos; pela
superficialidade, que impede a criação de raízes, as quais garantiriam maturidade e resistência na adversidade;
ou pelo convívio incompatível com outros plantios capazes de sufocar o que ainda é frágil. Mesmo cientes
destas dificuldades, perplexos e abatidos, mas não desanimados ou destruídos, nós cremos e continuamos
semeando (II Co 4.8,9,13).
Dia 23- P
or
ta - vvoz
Por
orta
Deus
Lucas
(v.. 16)
oz de D
eus – L
ucas 10.13–16 (v
Impenitência, nenhum sinal de arrependimento, insistência consciente no erro são as respostas que
mensageiros de Cristo muitas vezes recebem desde o início histórico da divulgação do Evangelho. Pior
que a rejeição manifesta, a total indiferença à pregação foi tudo que cidades inteiras concederam aos que
por Ele eram enviados. Ao prepará-los, Cristo já os havia alertado para o possível combate contra ouvidos
que não ouvem, olhos que não vêem e corações sem entendimento (Mt 13.15). Também havia revelado
o rigor com o qual tal atitude um dia será julgada. A severidade da punição aplicada manifestará o vínculo
inabalável que une o Senhor a seus servos. Estes são porta-vozes escolhidos, instruídos e autorizados. A
resposta a eles dada, seja o mais ingrato desprezo ou a mais submissa acolhida, é uma reação que atinge
também Aquele que eles representam. Ao final da comissão dada por Jesus e registrada por Lucas, porém,
uma identidade ainda maior foi declarada (v. 16). Rejeitar a Cristo é rejeitar ao Pai, cujo poder e glória Ele
anunciava.
Dia 24- N
ada nos Causará D
ano – L
ucas 10.17-20 (v
.19)
Nada
Dano
Lucas
(v.19)
Um dos mais fortes fundamentos da convicção que Deus está presente e interfere decisivamente em cada
momento de nossas vidas são as vitórias alcançadas de forma totalmente independente de nossos méritos.
Não há talento ou virtude pessoal, preparação anterior ou experiência acumulada que justifique os êxitos
admiráveis em nosso embate contra o mal. Exposições temerárias a ele não resultam em dano algum e
revelam poder e autoridade estranhos à natureza humana. Impossível conter nosso assombro, embora a
ocorrência desses eventos nos seja tão expressivamente garantida no texto bíblico (v.19 e Is 43.2, por
exemplo). Jubilosos, edificados e agradecidos voltamos para junto de Cristo e expressamos nossa alegria.
Ele acolhe e compartilha esse sentimento, mas, mestre incansável, ainda tem novo ensino a nos transmitir:
o regozijo terreno, mesmo o mais intenso, não é o limite dos privilégios que Deus tem para nos oferecer.
Uma benção maior já nos foi dada, quando nossos nomes foram incluídos entre os escolhidos para a
salvação (Ef 1.3-7).
Dia 25- SSer
er
viço a D
eus – L
ucas 10. 25-37 (v
.33-34)
erviço
Deus
Lucas
(v.33-34)
As bênçãos que fiel e portentosamente Deus nos outorga despertam um sentimento de imensa gratidão,
muitas vezes unido a um desejo descabido de retribuição. Nossa pequenez é impotente diante do sublime
amor de Deus. Nada temos a oferecer comparável à sua ação. Essa penosa consciência de dívida só é
abrandada quando consideramos a orientação bíblica: não é ao Pai, mas aos seus filhos que devemos
direcionar nosso reconhecimento (Mt 25.35 – 40). Manifestamos amor a Deus toda vez que, de forma
incondicional, fazemos bem ao próximo. O Samaritano é um modelo. Guiado pelo nobre sentimento da
compaixão, age imediatamente, não abre espaço a qualquer postergação e, sem descuidar de
nenhumdetalhe, presta ajuda de forma completa. Todos os recursos materiais são aplicados. Conforto e
segurança são garantidos pela busca de um abrigo adequado. A continuidade do tratamento é
providenciada. Na parábola Cristo dá uma orientação clara, mas esta não encerra seu ensino. Ainda resta
um imperativo: “Vai e procede tu de igual modo.” (v.37).
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Dia 26- O
nde Está a P
alavra Ali Está a IIgr
gr
eja – L
ucas 11. 24-28 (v
.28)
Onde
Palavra
greja
Lucas
(v.28)
Nosso crescimento espiritual não se restringe a uma transformação negativa com proibições, valores e
hábitos abandonados, amizades desfeitas e antigas crenças refutadas. Um vazio não pode atingir aquele
que se entrega à ação de Deus para se tornar um novo homem. Sendo este o caminho tomado, corre-se
grave risco, para o qual Cristo nos alertou. O espaço vago após nossa vitória contra o mal pode favorecer
retrocessos, empobrecer a vida renovada e dificultar o processo de santificação. Libertos de idéias e
sentimentos precedentes, devemos cuidar que nosso coração e nossa mente sejam imediatamente ocupados
pela Palavra de Deus. Ao assimilá-la, consolidando-a em nosso interior e a adotando como regra de tudo
o que cremos e fazemos, Aquele que a inspirou se torna nossa fonte de proteção, força e livramento de
obstáculos (II Sm 22.33). Isto é verdade em nossa vida pessoal e se aplica também à vida da Igreja. Nada
a pode alicerçar, vivificar e proteger de ameaças como o acolhimento cuidadoso das Escrituras, seu
estudo e sua pregação.
Dia 27- A
cumular
... e D
Acumular
cumular...
Depois?
Lucas
(v.20)
epois? – L
ucas 12.16-21 (v
.20)
Quando Paulo instrui seus colaboradores quanto ao sustento que, através das suas contribuições, lhe
seria providenciado por Deus, faz uso de uma expressão exemplar pela sabedoria que exprime: “ampla
suficiência” (II Co 9.8). Os dois termos impõem uma mútua moderação. Todo acúmulo e toda carência
são evitados quando a subsistência tem seus limites ampliados, mas não a ponto de exceder para além do
necessário. Alimentar uma expectativa maior que esta revela desmedida preocupação com a segurança
material (Mt. 6.31); ou visão estreita do valor de nossa vida terrena, restringindo-a à posse de bens
(v.15); ou falta de confiança na fidelidade divina ao suprir nossas necessidades (Fp. 4.19). Cristo
também reprova com rigor a acumulação, comparando-a à loucura e enfatizando sua ineficácia. Por que
entesourar para o futuro se nem mesmo sabemos se ele virá? E se ele não vier, de que nos valerá a riqueza
material? Sim, nosso porvir depende de uma fortuna. Não a construída na esfera humana, mas a
apresentada e aprovada perante Deus.
Dia 28 – B
Bem
Prreparado – L
Lucas
(v.35)
em P
ucas 12.35-48 (v
.35)
Quando convivemos com aqueles que se dedicam diretamente ao trabalho missionário, nos admiramos
com sua atitude de constante e robusta prontidão. Não há mudança, por mais drástica que seja, para a
qual não estejam espiritual, mental e materialmente preparados. Nós que vivemos na companhia de
familiares e amigos, exercemos uma profissão mais regrada, temos a vida material estabilizada e praticamos
nossa fé em uma mesma igreja ao longo de anos, muitas vezes deixamos que uma falsa impressão de
segurança nos domine. Na verdade, porém, somos todos servos do mesmo Senhor, que pode impor
alterações igualmente severas e inesperadas às nossas vidas. Nossa preparação para elas deveria ser a
mesma. Para Deus toda negligência é alvo de punição, até mesmo aos que erram por ignorância da Sua
vontade. Já com os que a conhecem, mas não se submetem, a exigência é ainda maior e proporcional ao
que lhes foi revelado. Em nosso auxílio, Paulo ensina os requisitos para que atendamos a essa demanda
divina: vigilância e firmeza na fé (I Co 16.13).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Jaqueline Sena Figueiredo; Dia 22: Paulo Granjeia
Hoje:
Marques; Dia 23
23: Eliane Vicente; Dia 25
25: Diác. Jairo Morais Pereira, Jessé Silvério da Costa, Luciene
Aranha Abrunhosa; Dia 26
26: Diác. Enio Ricardo Petcov de Medeiros, Felipe Prevelato, Jussara Lidiany
da Silva Ferreira Aires, Thiago Ambrico de Souza; Dia 27: Beatriz Helena Deltoso Toloi, Daysi Petroni
Caldas, Gabriela Ferreira.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho o casal Sergio de Almeida e
Branca Neve de Oliveira Almeida que no hoje comemora 51 anos de vida conjugal.
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 28/05 - Rodrigo, Edson, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Messias; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
- dia 28/05 - Cultos Matutino e Noturno - Miriam.
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AGENDA DE ORAÇÃO
IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Alvaro Cardoso Caldas, Adelmo Silvestre da Silva, Sócrates Spyros Patseas, 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.
SOCIEDADE – Oremos por nosso país, para que haja melhores condições sociais favoráveis
ao povo brasileiro. Oremos também por aqueles que estão investidos de autoridades, seja no
legislativo, executivo ou judiciário.
CENÁRIO MUNDIAL – Oremos pela paz do mundo. Destacamos alguns problemas de
ordem mundial: (a) O Terrorismo Islâmico que continua semeando desgraças, principalmente contra os cristãos; (b) Os conflitos sobre armas nucleares envolvendo a Coréia do Norte;
(c) E a situação da guerra na Síria.

ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje, teremos o nosso tradicional almoço comunitário, logo após o
Culto Matutino. Venha e desfrute de momentos especiais de comunhão!
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "A oração particular de Ana". O versículo chave é "I João 5.14" e Culto Noturno:
"Gideão aprende a ser corajoso". O versículo chave é "Isaías 12.2". Pais tragam seus filhos!
SANT
A CEIA - Hoje, no Culto N
oturno
SANTA
Noturno
oturno, será celebrado o sacramento instituído por Jesus, para
anunciarmos a Sua morte sacrificial. Participemos dessa mesa com alegria e gratidão, na presença do
Senhor. "Fazei isto em memória de mim".
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO – O Grupo B- Santa Cecília, coordenadoras: Isako Ouchi e
Olívia Carvalho Alves dos Santos realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 26/05, às 19h30, na
Capela.
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - No próximo sábado, dia 27/06, às 15 h
teremos mais um encontro. Não fique de fora. Esperamos você!
VISIT
A DO MISSIONÁRIO ELDER – No dia 28 de maio pp.f
.f
.f. estará visitando nossa igreja, por
VISITA
ocasião do culto das 11h
11h, o missionário Elder Morais Nunes. O Miss. Elder é casado com Soraya e tem
um filho chamado Victor. Atualmente, desenvolve suas tarefas missionárias em Tirana, na Albânia (desde
2015). Desde já, agradecemos a visita. Sejam bem vindos!
MENSAGEM GIDEÔNICA – No próximo domingo, dia 28, às 11h
11h, teremos uma mensagem
gideônica através do irmão Diac. David Urbat, vice-presidente dos Gideões Internacionais no Brasil e
membro da IP Batista Borda do Campo em São Bernardo do Campo – SP. Os Gideões do campo
Higienópolis agradecem tanto a IP Unida em recebê-los quanto ao distinto irmão David Urbat.
ATENÇÃO JO
VENS - Quer entrar para o Coral Jovem? Não precisa entender de música, mas sim ter
JOVENS
disposição. Participe dos ensaios, que ocorrem todos os sábados, às 10h. Em caso de dúvida, procure
Lilian Boga (Regente) ou pela diretoria, Angélica Vargas e Giovana Maria. Não deixe de participar!
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PR
OGRAMAÇÃO DA SAF P
ARA O MÊS DE MAIO –
PROGRAMAÇÃO
PARA
1) Reunião de Oração dia 30 de maio pp.f
.f
., às 14h
.f.,
14h, na Capela da Igreja. Todos estão
convidados para este momento de consagração. A reunião será dirigida pelo departamento Dorcas.
2) A SAF está liderando, neste mês de maio, uma campanha em prol da Casa de Repouso
Otoniel M
ota
Mota
ota, dos seguintes itens: leite em pó , hidratante corporal, desodorante spray, creme dental,
escova de dente e sabonete. Aqueles que desejarem colaborar poderão fazer em espécie ou em dinheiro,
que iremos adquirir os materiais mais necessários. Procure a diretoria da SAF e desde já agradecemos
sua contribuição.
DIA DA FAMÍLIA NO HEBROM NO DIA 03 DE JUNHO - Reserve esta data para juntos
compartilharmos as bênçãos. Cada departamento terá uma responsabilidade: Conselho (churrasco),
UPH (cafés e pães), SAF (Arroz à grega, farofa e vinagrete), Unijovem (sobremesas e frutas), Junta
Diaconal (refrigerantes e sucos), Congregação de Caucaia (devocional e organização das atividades).
Valores: até 7 anos, não paga; de 8 a 12 anos R$ 10,00; acima de 13 anos R$ 25,00. Pagamento no
local. Os 40 primeiros inscritos terão acesso ao transporte gratuitamente.
CUL
TO DE ORDENAÇÃO E INST
AL
AÇÃO – No próximo dia 04/06 pp.f
.f
CULT
INSTAL
ALAÇÃO
.f.. por ocasião do
noturno, estaremos realizando a ordenação e a instalação dos presbíteros e diáconos eleitos pela
culto noturno
igreja em suas assembléias extraordinárias. Será uma momento de edificação e fortalecimento para
nossa igreja.
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja
CAMPANHA
ALIMENTOS
realizará durante todo o mês de junho a Campanha de Arrecadação de Alimentos para a AEB
(Associação Evangélica Beneficente). A meta é arrecadar “02” toneladas de alimentos não perecíveis.
Desde já, contamos com a participação de todos os irmãos. E, lembre-se: “enquanto tivermos
oportunidade, façamos o bem a todos” (Gl 6.10).
PREGADOR VISIT
ANTE – Estará conosco no dia 04 de junho pp.f
.f
., por ocasião do culto
VISITANTE
.f.,
matutino das 11h o reverendo Rosther Guimarães Lopes , pastor da IP Guará II.
PROGRAMAÇÃO DA UNIJOVEM – No dia 10/06 p.f. teremos a nossa segunda edição do
Master Chef Unijovem – Caldos e sopas. Todos os jovens que quiserem participar devem dar os nomes
aos líderes da Unijovem. Preparem a melhor sopa, pois os jurados serão rigorosos e somente uma
equipe levará o título de Master Chef! Venha participar conosco desse evento e traga sua família e
amigos. Inscrições até o dia 21/05 e venda de ingressos a partir do dia 21/05.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - A nossa Escola Bíblica de Férias vai acontecer na primeira
semana de julho, para isto, estamos precisando de pessoas dispostas a ajudar neste importante
trabalho. Os interessados devem procurar Marcia Zaccaro (99341-0772/99862-9373) ou a
administração da igreja. Estejamos desde já orando por este trabalho.
NO
TA DE A
GRADECIMENT
O - Nossa irmã, Carmem Regina de Ávila Mendes, agradece a
NOT
AGRADECIMENT
GRADECIMENTO
igreja pelas orações em seu favor, durante a sua enfermidade. Que Deus seja honrado por meio da
intercessão!
NO HORÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – Solicitamos aos irmãos que durante o horário da
Escola Dominical (9h30 -10h30) evitem usar o templo para trabalhos paralelos. Participe da EBD.
Valorize o aprendizado da Palavra de Deus.
CUL
TO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL – Está acontecendo todas as quintas feiras às
CULT
20h aqui na igreja. Tem sido um momento de edificação para todos os participantes. Venha orar e
compartilhar da Palavra de Deus!
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
MINISTÉRIO DO REV OSNI – O Rev Osni é missionário no Oriente e tem contato com o apoio,
orações e ofertas de nossa igreja. O rev Osni vem de um lar evangélico, numa família com 9 irmãos. Ainda
jovem, o Senhor lhe colocou no coração o amor pelas almas perdidas. Mais tarde, veio o chamado pra ser
missionário onde Deus colocou em seu coração um amor especial pelos muçulmanos. Fez seminário e
cursos na área missionária e no aprendizado do inglês e árabe. Já se passaram 17 anos servindo ao Senhor
nas terras do Oriente onde encontrou muitos desafio e também muitos frutos.
DEPOIMENT
O SOBRE REFUGIADOS SÍRIOS E IRA
QUIANOS – “A maneira como Deus
DEPOIMENTO
IRAQ
tem trabalhado na vida dos refugiados é incrível. A cada dia presenciamos milagres e conversões dessas
famílias a Cristo. Pessoas que perderam tudo, mas encontram esperança na fé em Jesus. Eles não só tem se
convertido, como propagado a nova fé com outras pessoas. Isso tem gerado um crescimento da igreja de
forma surpreendente. Até os que chegam a Europa, tem plantado novas igrejas. Por um lado, é realmente
muito triste a situação desses refugiados, mas por outro lado, Deus tem feito milagres na vida de tantos
deles. Continue firme na oração em favor deles!”.
AGRADECIMENTO MISSIONÁRIO – O Ministério de Missões agradece aqueles irmãos que
souberam da necessidade em colaborar com a compra de uma moto para um obreiro senegalês que
trabalha na evangelização nas aldeias, auxiliado pelos missionários Gerson e Marília Troquez, nossos
parceiros. A oferta foi alcançada e a moto já foi comprada. Por isso, agradecemos de coração a Deus por
mais essa etapa realizada, e conclamamos aos irmãos de nossa igreja que não deixem de colaborar com a
obra missionária!
OPOR
TUNIDADE P
ARA MISSÕES – O Centro de Formação Missiológica da APMT (Agência
OPORTUNIDADE
PARA
Presbiteriana de Missões Transculturais), que tem funcionado nas dependências de nossa igreja, durante
o ano de 2017, disponibilizou “05” bolsas integrais para aqueles irmãos da I.P. Unida que desejam se
aperfeiçoar no chamado à obra missionária. Basta apenas se inscrever no site da APMT: www.apmt.org.br
BOUTIQ
UE MISSIONÁRIA - Agência Presbiteriana de Missões Transculturais possui uma “Boutique
BOUTIQUE
Missionária” que atende aos seus 200 missionários, cuja sala fica no terceiro andar do Edifício de Educação
Cristã aqui da Igreja. A Boutique necessita complementar seu estoque, que está bem defasado. Para tanto,
está aceitando doações de roupas (adulto e criança), calçados, roupas de cama e banho, e outros. Se você
tiver alguns desses itens em bom estado, pode trazer e entregar na administração da Igreja.
Seja Engrandecido
Seja engrandecido, oh Deus da minha vida,
Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, a minha segurança,
meus lábios sempre te exaltarão
Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor (2x)
Aleluia, aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor (2x)
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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, Saulo Saraiva Brust e da eleição do diácono Edson Ramos dos Santos para presbítero, o Conselho
resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 21 de maio de 2017, em nosso
Templo, às 9h30 para eleição de até sete (07) diáconos para a sede e até três (03) diáconos para a
Congregação de Caucaia do Alto, em turno único, com encerramento no final do culto vespertino.
Segue-se a ordem do pleito:
2 - Horário da Votação: Das 9h30 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.
3 - Os candidatos avaliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer
são: Adilson Modesto, Eduardo Rogério Prevelato, Marcos Lazarini Ribeiro, Rodrigo da Silva Pretti,
Ricardo de Moura Martins, Saulo Saraiva Brust, Getúlio Bernardo de Senna, Lourival de Souza Bezerra,
Adelmo Silvestre da Silva, Adelço da Paixão Lima Santana e Jefferson Aparecido Pereira Andrade.
4 - A cédula de votação da sede será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos:
a. Rodrigo da Silva Pretti
e. Eduardo Rogério Prevelato
b. Getúlio Bernardo de Senna
f. Marcos Lazarini Ribeiro
c. Saulo Saraiva Brust
g. Ricardo de Moura Martins
d. Adilson Modesto
5 - A cédula de votação da Congregação de Caucaia do Alto será confeccionada com a seguinte
ordem de candidatos:
a. Adelço da Paixão Lima Santana
c. Adelmo Silvestre da Silva
b. Jefferson Aparecido Pereira Andrade
d. Lourival de Souza Bezerra
6 - Dentre os candidatos acima citados, na cédula da Sede, cada eleitor poderá votar em até “7” (sete)
nomes, e dentre os candidatos acima citados, na cédula da Congregação de Caucaia do Alto, cada eleitor
poderá votar em até “03” (três) nomes sendo considerada nula a cédula com mais indicações.
7 - Só poderão votar os membros comungantes ativos da igreja, constantes na lista de presença da
assembléia.
8 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos para a Sede: Pb. Esdras Teixeira
Coelho (relator), Pb. João Francisco e Elaine Simões, Diac. Rafael Toledo Cintra e Débora B. Módolo,
Diác. Mauro Ferreira Rossignoli, Diác. Edson Ramos dos Santos, Pb. Wilson Lisboa e Andrea Mondejas.
9 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção dos Votos para a Congregação de Caucaia do Alto: Pb.
Paulo Sérgio dos Santos, Diác. Lázaro José da Silva e Diác. Gilmar Prates dos Santos.
10 - Para ser eleito o candidato deverá ter a metade mais um dos votos válidos na assembléia. Não serão
considerados como votos válidos os votos brancos e nulos. Para a Congregação de Caucaia do Alto, 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.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 33. 1-9
Hino 32 – “ O Deus Fiel”
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Salmo 66. 16-20 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
Hino 74 - "Sinceridade"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 92. 1-5
* Oração
Cântico - "Seja Engrandecido" (pag.6)
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Célio Gomes de Azevedo
Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
Cântico - "Salmo 19"
* Salmo 19
Hino 22 - "Os Céus Proclamam"
* Oração
Contrição
* Salmo 32. 1-7
* Oração Silenciosa
Cântico - "Enquanto Eu Calei"
* Oração Audível
Ação de Graças
* Salmo 100
* Oração
Cânticos - "Celebrai com Júbilo-Salmo100"
"Cantai ao Senhor"
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Santa Ceia
Hino 346 - "A Ceia do Senhor"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
or
que E
le Viv
e"
Cântico - "P
"Por
orque
Ele
ive"
* 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:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
1) N
anta Ceia no C
ulto N
oturno: Silas Ferreira de Souza, Marcel Mendes, Paulo
Naa distribuição da SSanta
Culto
Noturno:
Sérgio dos Santos, Paulo Ricardo de Barros Mendes, Cleverson Pereira de Almeida.
2) N
as Liturgias: C
ulto M
atutino - Rubens Mendes Vargas e Culto N
oturno - Silas Ferreira de
Nas
Culto
Matutino
Noturno
Souza.
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 23, às 19h30
19h30, no
local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
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