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Há alguns anos, o doutor Art Lindsley entrevistou o rev. John Stott e
perguntou a ele quais seriam as três maiores necessidades da igreja hoje. Ele
respondeu que é reafirmar a natureza para a qual a comunidade foi chamada,
particularmente, reconhecendo a dupla identidade dela: chamada e separada
do mundo e enviada de volta ao mundo como serva e testemunha de Cristo.
Isso envolve santidade e missão.
a segunda necessidade da igreja, segundo Stott, é simplesmente ser
aquilo que ela professa ser tanto na confissão como na prática. Em outras palavras,
a grande necessidade da igreja hoje é preservar a autenticidade para não perder
a credibilidade.
a terceira necessidade é ser fiel na proclamação da singularidade e
centralidade de Jesus Cristo, em particular, diante da cultura pluralista e seus
desafios. Segundo Stott, o compromisso com esta fidelidade a Cristo trará
sofrimento aos cristãos, porém a falta deste compromisso os levará a um sofrimento
ainda maior.
nesta resposta, encontramos, de forma clara e objetiva, uma extraordinária
proposta para a igreja do século 21, que podemos resumir em quatro palavras:
santidade, missão, integridade e fidelidade. São palavras que modelam a
espiritualidade e a vocação de todo os cristãos, individualmente, e da Igreja de
Jesus Cristo.
independentemente de quais sejam as demandas que a sociedade impõe
hoje sobre o indivíduo ou a comunidade, elas podem ser respondidas com essas
quatro palavras. A necessidade maior da igreja não é a de inventar novas formas
de funcionamento e atuação, mas de manter-se fiel ao fundamento bíblico e
histórico sobre o qual foi estabelecida.
esses fundamentos nunca foram tão necessários como o são para os
nossos dias. A maioria das pessoas não rejeita a igreja, mas tem rejeitado uma
pseudo-igreja. O doutor Peter Kuzmic, presidente do Seminário Teológico
Evangélico da Croácia, faz coro com Stott ao afirmar: “Precisamos renovar a
credibilidade da missão cristã. Missões e evangelismo não são, primariamente,
uma questão de metodologia, dinheiro, gestão e números, mas uma questão de
autenticidade, credibilidade e poder espiritual”.
Precisamos, com certa urgência, recuperar a dupla identidade da igreja,
entender o cenário pluralista no qual vivemos, buscar a presença e o poder do
Espírito Santo — a fim de proclamar com clareza e fidelidade o evangelho de
Jesus Cristo dentro deste cenário — e viver a vida da comunidade cristã com
integridade e autenticidade. Talvez, o maior desafio que vivamos seja o de
preservar a identidade fundamental da fé em uma cultura pluralista.
em certo sentido, os fundamentos da fé estão presentes em todas as
comunidades cristãs. O problema é que, no esforço para sermos modernos,
temos usado os meios que a cultura nos oferece em vez daqueles que a Bíblia nos
apresenta. Os alvos e objetivos permanecem os mesmos, mas temos mudado,
perigosamente, os meios. É fácil perceber se estamos no caminho certo e usando
os meios corretos — por meio da prática da oração. A oração é o termômetro que
nos ajuda a perceber se aquilo que estamos construindo — sobre o fundamento
que é Jesus Cristo — vem a ser fruto do Espírito Santo ou, simplesmente, do
resultado de nossa competência pragmática. Precisamos nos perguntar se somos
uma instituição educativa e humanitária ou o Corpo de Cristo e templo do
Espírito Santo.
Ricardo Barbosa de Sousa
(www
.ultimato
.com.br)
(www.ultimato
.ultimato.com.br)
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DIA 12 – A Todos Q
uantos O R
eceberam... – JJoão
oão 1.10-13 (v
.12)
Quantos
Receberam...
(v.12)
“[...] deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus”. Esta é a palavra de grande esperança apresentada
pelo apóstolo João. Em estudo sobre este evangelho, Rev. Hernandes Dias Lopes afirma, sobre este trecho,
haver três verdades que merecem atenção: “Primeiro, a fé é universal em seu escopo. Segundo, a fé oferece
uma posição de suprema honra. Terceiro, a fé não opera pelos meios naturais, mas pela forma sobrenatural.”
E ainda: “Fica patente que o nascimento na família de Deus é bem diferente do nascimento físico. Esse
direito do nascimento divino não tem nada que ver com laços raciais, nacionais ou familiares. O nascimento
espiritual, a entrada na família cujo Pai é Deus, depende de fatores bem diferentes - a recepção pela fé
daquele a quem Deus enviou” Fomos adotados como filhos por amor, sacrificial, do filho unigênito.
DIA 13 – O Cor
Cordeir
deiro
Deus
(v.29;
deir
o de D
eus – JJoão
oão 1.29-31 (v
.29; IIsaías
saías 55.4
Comentaristas bíblicos apontam que Jesus é referido como “cordeiro”, no livro de Apocalipse,
aproximadamente 30 vezes. Cordeiro este que foi providenciado por Deus e “que foi morto desde a
criação do mundo” (Ap 13.8b), que teve seu ministério profetizado por Isaías, cerca de 700 anos antes de
sua vinda como ser humano, nascido de mãe humana: “Ele foi oprimido e afligido; e, contudo, não abriu
a sua boca; como um cordeiro, foi levado para o matadouro” (53.7, NVI). Em muitas religiões, do passado
e do presente, busca-se oferecer sacrifícios para as divindades que são cultuadas, às quais se quer, de alguma
forma, agradar e/ou agradecer. Enorme diferença para os cristãos, e fundamental: Deus providenciou o
sacrifício salvífico, para que todo aquele que Nele crê, não pereça.
DIA 14 – Nascer de Novo – João 3.1-15
O pastor batista norte-americano John Piper apresenta sete argumentos bíblicos que, conjuntamente,
respondem à pergunta “por que precisamos nascer de novo?”. Sem o novo nascimento: 1. nós estamos
mortos em delitos e pecados (Ef 2.1-2); 2. nós somos, por natureza, filhos da ira (Ef 2.3); 3. nós amamos
as trevas e odiamos a luz (Jo 3.19-20); 4. nossos corações são duros como pedra (Ez 36-26, Ef 4.18); 5.
nós somos incapazes de nos submeter a Deus ou agradá-Lo (Rm 8.7-8); 6. nós somos incapazes de aceitar
o evangelho (Ef 4.18, 1ª Co 2.14); e 7. nós somos incapazes de vir a Cristo ou recebê-lo como Senhor (Jo
6.44, 65, 1ª Co 12.3). A palavra de Jesus é claríssima a Nicodemos: sem o novo nascimento, não se pode
entrar no reino de Deus. Que o nosso coração seja sempre grato a Deus, pois “estando nós mortos em
nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo” (Ef 2.5).
DIA 15 – O Amor de Deus – João 3.16-21
“Deus é amor”, assim declara o apóstolo João em sua primeira carta (4.8 e 4.16). Por isso, amor imensurável,
incondicional e perene. O ensino bíblico também evidencia que só nos é possível amá-Lo porque Ele nos
amou primeiro! O profeta Miquéias assim expressa, parcialmente em forma de indagação, a exclusividade,
a grandeza e o desprendimento do amor de Deus pelo seu povo: “Que outro Deus há semelhante a ti, que
perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado
com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar o teu amor. [...] Tu nos mostrarás tua fidelidade
e teu amor como prometeste há muito tempo a Abraão e Jacó, nossos antepassados.” (Mq 7.18, 20,
NVT). Mantenhamo-nos convictos e dependentes desse amor, por meio do qual nos foi concedido o
meio único e suficiente para a vida eterna.
DIA 16 – U
m SSono
ono D
ifer
ente – JJoão
oão 5.24-29 (v
.28)
Um
Difer
iferente
(v.28)
“Não fiquem tão surpresos! Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão, em seus túmulos,
a voz do Filho de Deus e ressuscitarão” (28-29, NVT). Comenta Rev. Hernandes Dias Lopes: “O mesmo
Jesus que tem vida em si mesmo e autoridade para ressuscitar os mortos espirituais também tem autoridade
para ressuscitar os mortos, fisicamente, no último dia. [...] todos os mortos, salvos e perdidos, ouvirão sua
voz e sairão dos túmulos, uns para ressurreição da vida e outros para ressurreição do juízo.” A segunda
estrofe do hino “A Chamada Final” (traduzido do original “When the roll is called”, música de James
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Milton Black e letra de Henry Maxwell Wright, 1914) assim registra essa expectativa cristã: “Nesse dia,
quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos,
transformados, logo aclamarão seu Rei, e, por sua imensa graça, lá estarei!”
DIA 17 – O uvir e SSeguir
eguir a P
alavra de JJesus
esus – JJoão
oão 7.14-24 (v
.17)
Palavra
(v.17)
Tiago, em sua epístola, escreve trecho que nos exorta ao cumprimento do conteúdo da Palavra. De modo
imperativo, apresenta a centralidade da prática (e não do conhecimento teórico): “Tornai-vos, pois,
praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é
ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto
natural, pois a si mesmo se contempla” (1.22-24a). Da mesma forma, no evangelho escrito por João
encontramos: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele que me
ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.” (14.21) Promessa do
Senhor que, a exemplo de todas que Ele faz, se cumpre integralmente, pois Ele, autor da promessa, não
é homem, para que minta.
DIA 18 – Não Ver a M
or
te E
ternamente – JJoão
oão 8.48-51 (v
.51)
Mor
orte
Eternamente
(v.51)
Guardar a palavra de Deus (ou “obedecer”, segundo NVI e NTV), para “não ver a morte eternamente”.
Palavra de Deus dada a Moisés, a respeito da obediência, orienta e é normativa: “Quem dera eles
tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos.
Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre! [...] Por isso, tenham o cuidado de
fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês; não se desviem, nem para a direita, nem para a
esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham
vida” (Dt 5.29, 32-33a, NVI). E Samuel, em resposta ao rei Saul (em diálogo no qual, mais de uma vez,
afirma-se que o Senhor o rejeitara como rei) declara: “A obediência é melhor do que o sacrifício, e a
submissão é melhor do que a gordura de carneiros.” (1º Sm 15.22b, NVI). Desejemos sempre andar,
fielmente, nos caminhos que o Senhor nos ordenar.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Laura Stela Oliva da Silva; Dia 12: Edith César
Haenni; Dia 13
13: Dagmar Ferreira Quadros Pott, Gabriel Marino Beloti, Miryam Brandão; Dia 14
14:
Rodolfo Haenni, Samuel Terra Pires; Dia 15
15: Helena Porfírio Silva Moraes, Diác. Ricardo Deguti de
Barros Silva; Dia 16: Luciana Heringer Martins, Luigi Lins Bertoni; Dia 17: Kaique Silva Santana.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje : Diác. Ricardo Lunghin Carleti Regiani e Talita Andrade Regiani Carleti
06 anos
Dia 13: Antonio Vargas e Maria José de Moura Bugelli
32 anos
Dia 16: Candido de Castro Ferreira e Romana de Souza A. de Castro Ferreira
33 anos
Dia 16: Jannes Daniel Bertoni Jr. e Cintia Lins Bertoni
16 anos
Dia 17: Osmar Záccaro Martins e Regiélida Mendes de Oliveira Záccaro
11 anos
Dia 17: José Antonio Di Pierro e Ana Paula Vieira Gonçalves Di Pierro
11 anos
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Eduardo
ESCALAS
Prevelato. Próximo domingo - dia 18/06 - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Lilian; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
- dia 18/06 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Deus escolhe um rei". O versículo chave é "Mateus 22.37" e Culto Noturno: "Jó
busca consolo na palavra de Deus". O versículo chave é "Romanos 15.4". Pais tragam seus filhos!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Vademilson de Souza Lins, Rev.Fernando Hamilton Costa, 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.
. 02. CONGREGAÇÃO – Oremos por nossa congregação de Caucaia do Alto, em Cotia, no sentido de encontrar uma nova localidade. Atualmente a congregação se reúne no acampamento
Hebrom. Oremos também pelos irmãos da congregação que se encontram desempregados.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 17/06, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pela Orquestra.
CORO MASCULINO - 1) Hoje teremos a participação especial do Coro Masculino e Orquestra no
Culto Matutino. O Coro Masculino completou no dia 08/06 p.p. 24 anos de suas atividades.
2) O Coro Masculino estará participando do 133º aniversário da Catedral
Metodista de São Paulo no dia 25/06, domingo, às 9h.
PREGADOR VISIT
ANTE – O Rev. Rosther Guimarães Lopes, hoje estará ministrando aula na EBD
VISITANTE
e pregando por ocasião do culto das 11h. Nos alegramos pela estadia do irmão em nosso meio e rogamos
a Deus pela sua vida , bem como de sua família.
REUNIÃO DA JUNT
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem,
JUNTA
DIACONAL
amanha, segunda-feira, dia 12/06, às 20h, na sala do Conselho.
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja está
CAMPANHA
ALIMENTOS
realizando 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).
UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS - A UPH convoca seus membros para sua reunião
plenária, no próximo sábado, dia 17/06 às 9h na Capela.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - A SAF convida a todos que quiserem participar de
p.f., terça-feira
terça-feira, saída às 13h, aqui
uma uma visita na Casa de Repouso Otoniel Mota, no dia 20/06 p.f
da Igreja. Procure a diretoria para maiores informações.
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES - 1) No próximo dia 24/06 às 17h, teremos
um encontro da federação de adolescentes na I.P.Pompéia.
2)
2)Acampamento de jovens e adolescentes junto
com a I.P. Campinas. Local: próximo de Piracicaba (www.acampark.com.br). Data: 07 a 10 de setembro
p.f. Valor: R$ 395,00. Maiores informações com o Sem. Filipe Rodrigues.
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.
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ORDENAÇÃO, INVESTIDURA E POSSE – No dia 04 de junho p.p. foi dado posse aos irmãos
eleitos e reeleitos pela Assembléia Geral Extraordinária, a saber: Ordenação ao presbiterato: Presb.
Edson Ramos dos Santos e Presb. Oscar da Cunha Garcia Neto. Investidura ao presbiterato: Presb.
Wilson Roberto Munhoz Lisboa . Todos eleitos na A.G.E. do dia 09 de abril de 2017. O rdenação ao
diaconato: Diac. Adilson Modesto, Diac. Marcos Lazarini Ribeiro, Diac. Rodrigo da Silva Pretti, Diac.
Adelço da Paixão Lima Santana, Diac. Adelmo Silvestre da Silva e Diac. Lourival de Souza Bezerra.
Investidura ao diaconato: Diác. Eduardo Rogério Prevelato, Diác. Getúlio Bernardo de Senna, Ricardo
de Moura Martins e Saulo Saraiva Brust. Todos eleitos e reeleitos pela A.G..E. do dia 21 de maio de 2017.
Investidura do Diac. Luiz Carlos de Oliveira, reeleito pela A.G.E. do dia 16/10/2016. Todos os eleitos e
empossados terão o mandato pelo período de 5 anos, a saber: de 04 de junho de 2017 a 03 de junho de
2022.
TA GIDEÔNICA - Informamos que as ofertas arrecadadas no domingo 28 de maio quando da
OFER
OFERT
presença dos Gideões em nossa Igreja proporcionou a impressão de 928 Novos Testamentos (R$ 2.600,00).
EDIT
AL DE SELEÇÃO – A Universidade Presbiteriana Mackenzie abriu edital de seleção voltado à
EDITAL
contratação para o cargo de Gerente de Risco e Compliance. A data limite para as inscrições até dia 23 de
junho de 2017. Maiores informações pela site da IP Unida: www.unidaipb@unidaipb.com.br
CENTR
O DE EDUCAÇÃO, FIL
OSOF
A E TEOL
OGIA – Temos a grata satisfação em informar
CENTRO
FILOSOF
OSOFA
TEOLOGIA
que o Presb. Dr Marcel Mendes, assumiu o cargo de Diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia
(CEFT), da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Que Deus continue a abençoar nosso querido irmão
Dr Marcel!
.f
., solicitamos que as notas para o
NO
TA P
ARA BOLETIM - Devido ao feriado do dia 15/06 pp.f
NOT
PARA
.f.,
boletim sejam enviadas até terça-feira, dia 13/06, no período da manhã.
ATENÇÃO JO
VENS - Quer entrar para o Coral Jovem? É necessário apenas disposição! Participe dos
JOVENS
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!
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
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.
QUEM NOS SEP
ARARÁ
SEPARARÁ
Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, angústia ou perseguição,
Fome ou nudez, perigo ou espada?
Quem nos separará do amor de Cristo?
Porque eu estou bem certo,
De quem nem morte nem vida,
Nem anjos nem principados,
Nem coisas do presente nem do porvir,
Nem poderes, nem alturas, nem profundidade,
Nem qualquer outra criatura,
Poderá nos separar do amor de Deus,
Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Que está em Jesus Cristo...
Nada, nada, poderá nos separar (2x)
Do amor de Deus que está em Jesus Cristo,
Nosso Senhor,que está em Jesus Cristo.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
Adoração
Coro Masculino - "Jubilosos Cantos"
Cântico - "Ajuntamento"
* Judas 24.25
* Salmo 95. 1-6
Hino 04 – “Culto à Trindade”
m Espírito, E
m Ver
dade"
Cântico - "E
"Em
Em
erdade"
* Oração
* Oração
Coro Masculino - "Eu te Amo, Ó Deus"
Hino - Coro Masculino
"Jesus, Alegria dos Homens"
Contrição
* Isaías 40. 26-31 (responsivamente)
* Oração Silenciosa
Hino 318 - "Ceifeiros do Senhor"
* Oração
Ação de Graças
* Romanos 8. 37-39
Dízimos e Ofertas
Cântico - "Quem Nos Separará" (pag.5)
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Masculino - "Eu Não Sou Mais Eu"
"F
ala, Ó D
eus"
"Fala,
Deus"
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Coro Masculino - "Que A Luz de Cristo
Brilhe"
Poslúdio

Contrição
* Ezequiel 36. 26-32 (responsivamente)
* Oração Silenciosa
gual ao Teu"
Cântico - "Coração IIgual
* Oração
Ação de Graças
* Deuteronômio 8. 11-18
Dízimos e Ofertas
Cântico - "T
"Tee Agradeço"
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
ais Q
ue U
ma Voz"
"Mais
Que
Uma
Cântico - "M
* 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 NAS LITUR
GIAS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
LITURGIAS:
Culto M
atutino - Presb.Paulo Ricardo de Barros Mendes e Diác. Ricardo Lunghin C. Regiani; C
ulto
Matutino
Culto
Noturno - Presb. Rubens Mendes Vargas e Diác. Getúlio Bernardo de Senna.
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 13/06, às 19h30
19h30, na
sala do Conselho. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
SANT
A CEIA NA CONGREGAÇÃO - H
oje
SANTA
Hoje
oje, o Rev. Célio está ministrando o sacramento da Ceia do
Senhor na Congregação de Caucaia do Alto, por ocasião do culto matutino.
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