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O MUNDO ESTÁ DOENTE E AGONIZA
“Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis” (II Tm 3.1)
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O mundo foi atingido por uma enfermidade mortal desde que o pecado
entrou em nossa história. Mas, essa enfermidade aguda, agônica, endêmica e
sistêmica está produzindo no mundo gemidos pungentes e sofrimento atroz.
O apóstolo Paulo, descreve esses últimos dias com cores fortes. Esses últimos dias
chegaram com a vinda de Cristo e terminarão com a volta de Cristo. Entre a
primeira e a segunda vinda de Cristo esses dias têm ficado cada vez mais difíceis,
cada vez mais turbulentos, cada vez mais ameaçadores e furiosos.
A palavra “difíceis”, usada por Paulo no texto em epígrafe, significa
“furiosos”. É a mesma palavra usada para descrever o endemoninhado gadareno.
Vivemos dias furiosos. Há uma violência incomum imperando entre as nações.
O terrorismo multiplica suas vítimas todos os dias. Sangue e mais sangue é
derramado sem qualquer respeito à vida. As guerras se espalham apesar dos
tratados de paz. A inquietação entre as nações aumenta apesar dos esforços
diplomáticos. A violência cresce nas ruas apesar da repressão da lei. O investimento
em armas de destruição cresce apesar do esforço do desarmamento.
Os últimos dias não são apenas furiosos, mas também, são marcados por
uma influência satânica. Os homens, loucamente, sacudiram de si o jugo de
Deus. Baniram de suas escolas o nome de Deus. Varreram de suas Constituições
os preceitos da palavra de Deus. Jogaram para o fosso do esquecimento o nome
de Deus. Uma geração que despreza Deus abre caminho para a influência
satânica, pois o humanismo idolátrico é de inspiração satânica. Quando o homem
empurra Deus para a lateral, para ocupar o centro do mundo, está apenas
fazendo o jogo daquele que sempre quis ocupar o lugar de Deus.
E sse arqui-inimigo de Deus é maligno, mentiroso, ladrão e assassino.
Seus planos são perversos. Suas palavras são enganosas. Suas ações são devastadoras.
Onde ele age, prevalece a mentira. Onde ele põe sua mão perversa, há rapinagem
e morte. A influência demoníaca está presente em todos os setores da sociedade.
Sua sordidez pode ser vista na política, na economia e na religião. Sua influência
maligna é notória na educação, no cinema, na televisão e nas redes sociais. O
pensamento humano foi afetado por essa influência diabólica. As filosofias
humanas e os sistemas de governo foram contaminados por esse fermento
perigoso. As artes, a música, o teatro e as expressões culturais de diversão foram
infiltrados por esses pensamentos contrários à dignidade e à santidade da vida.
Os esportes, as correntes de pensamentos, os sistemas econômicos e a
própria religião não escaparam dessa perversa influência. Os homens tornam-se
cada vez mais egoístas, avarentos, soberbos, blasfemadores, irreverentes, violentos,
traidores. Amam mais a si mesmos do que ao próximo. São mais amigos dos
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prazeres do que amigos de Deus. Não respeitam aos pais nem às leis. Não têm domínio próprio. Vivem
rendidos aos vícios e aos seus desejos mundanos.
O apóstolo Paulo alerta-nos, dizendo: “Sabe, porém, isto…”. A ignorância é a arma predileta do
maligno. Ele é o pai da mentira. Quem não tem olhos para ver nem ouvidos para ouvir, tem uma mente
aberta à mentira, é cativo do engano e escravo do obscurantismo. Quem não discerne a malignidade do
sistema é porque já faz parte dele. Já foi domesticado por ele. Sucumbiu a ele. É tempo de acordarmos
desse torpor. É tempo de rogarmos a Deus para lançar luz em nossas trevas. É tempo de sermos regidos
pela verdade de Deus e não pela mentira de Satanás. É tempo de nos inconformarmos com este século
para nos conformarmos com a vontade de Deus.

Rev
ernandes D
ias Lopes
ev.. H
Hernandes
Dias
(Extraído do Blog do autor)

MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 19 – E
u SSou
ou – JJoão
oão 8.52-59 (v
.58)
(v.58)
Eu
Eis uma das mais notáveis declarações do Evangelho de João, no que concerne à natureza de Jesus Cristo.
Tal como outros profundos conceitos espirituais, esta declaração é iniciada pela solene fórmula “em
verdade, em verdade”, a qual tem por intenção mostrar que a declaração é importantíssima, pelo que
também precisa ser acuradamente observada, ficando destacados os elementos de sua veracidade, de sua
importância e de sua validade. Aprendemos em termos claríssimos a preexistência essencial e pessoal do
Senhor Jesus, quando diz: antes que Abraão existisse Eu Sou. Em outras palavras, antes do mundo e antes
do tempo (João 1.1) tempo esse criado juntamente com o mundo, o que implica na eternidade do Senhor
Jesus e, consequentemente, em Sua deidade, porque só Deus é eterno. Saber que Jesus é o Eu Sou além de
confirmar a divindade e eternidade de Jesus, declara a singularidade do Filho e Sua dignidade, prova sua
missão messiânica e Sua união perfeita com o Pai. Assim podemos dizer: Sabemos em Quem temos crido
e estamos certos de Ele é poderoso.
Dia 20 – Conheço as M
inhas Ov
elhas – JJoão
oão 10.14-18 (v
.14-15)
Minhas
Ovelhas
(v.14-15)
Quem conhece e reconhece as ovelhas mesmo quando estão atoladas em sofrimento? Somente Jesus. Ele
as consola, dizendo que conhece Suas ovelhas, não se esquece delas nem as abandona. Este é um
conhecimento oculto: Deus, o Pai, conhece Seu amado Filho unigênito, desprezado e rejeitado, que está
suspenso no meio de dois assassinos, como o maldito de todo o mundo, que clamou angustiante: Meu
Deus, porque me deixaste. Ele diz: “Meu Pai me conhece como Seu único Filho, enviado para ser o
sacrifício e dar a minha vida em favor da salvação e para o resgate de minhas ovelhas. Assim eu O conheço
e sei que Ele não se esqueceu de mim nem me abandonou, me conduzirá por cruz e morte para honra,
vida e glória eternas. Também minhas ovelhas, em sofrimento e morte, aprenderão a me conhecer como
seu amado e fiel Salvador, que sofreu como elas e deu sua vida por elas. Confiarão em mim, que não as
esqueci, nem abandonei em suas necessidades, mas que em tudo isso quero ampará-las maravilhosamente
e, assim, conduzí-las à glória e vitória eterna” (Lutero).
Dia 21 – P
er
tencemos a D
eus – JJoão
oão 10.22-30 (v
.29)
Per
ertencemos
Deus
(v.29)
Pessoa nenhuma deste mundo pode escapar disto: se realmente pensa em Deus, seu coração estremece
dentro do peito e lhe dá vontade de sair corendo mundo afora. Não falo de gente rude, grosseira, mas de
pessoas, cujo coração é atingido e que sentem seus pecados. Pois a consciência está aí, e sente que não pode
fugir da ira de Deus. Por isso Jesus tem de intervir e enxertar no coração a amável e consoladora Palavra,
apresentando o Pai da forma mais graciosa possível. Por isso acatemos essa Palavra e façamo-la penetrar no
coração, como consolo e salvação das nossas almas. Se você se apega a Jesus, certamente está no grupo
daqueles que desde o início, foram escolhidos por Deus para esse fim, para que fossem Seus. Saiba que
sobre a face da terra não há consolo maior do que este que Ele mesmo lhe dá: você pertence a Deus e é
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Seu filho amado. Você tem prazer na Sua Palavra e seu coração está posto n’Ele. Se Jesus é gracioso e o
consola, quem o faz é o próprio Deus Pai. Foi para isso que Ele se revelou: para que você saiba tudo na
Palavra: a vontade de Deus e a sua salvação (Lutero).
enhor SSer
er
viu em H
umildade – JJoão
oão 13.1-5 (v
.3-5)
Dia 22 – O SSenhor
erviu
Humildade
(v.3-5)
São palavras acertadas e excelentes estas com que João quer mostrar quais os pensamentos que ocupavam
Jesus antes de lavar os pés dos discípulos. Foram pensamentos elevados. Mas justamente nesse momento,
ao ocupar-se com tais pensamentos da glória eterna, levanta-se de repente da mesa, tira a túnica, toma
um avental, deita água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Entendamos seus pensamentos
e obra! Pensava assim: Eu sou Deus e Senhor sobre tudo; antes que passe um dia, o diabo estará no fim
com a sua trama. Depois disso, ele e todos os meus inimigos estarão a meus pés e deixarão meus irmãos
em paz. Mas, qual a obra que faz? O Senhor dos senhores, faz o serviço normalmente executado por
servos: lava os pés dos discípulos. Jesus mostra-nos com Seu exemplo que assim como Ele se desfaz de
toda Sua glória, não a usando por honra, poder e pompa próprios, porém serve a seus servos, assim
também façamos nós.
Dia 23 – Amor Ver
dadeir
o – JJoão
oão 13.31-34 (v
.34)
erdadeir
dadeiro
(v.34)
Se escolho uma ou duas pessoas que me agradam e fazem o que quero e sou amável e favorável a elas e a
mais ninguém, isto nem de longe é amor. Deus me ordenou amar o próximo, seja amigos ou inimigos.
Assim como nosso Pai celeste, fazendo o sol brilhar e chover sobre bons e maus, proporcionando toda
sorte de produtos da terra, dinheiro e bens. Por quê? Únicamente por amor, do qual seu coração está
repleto e mais do que repleto, derrama tão prodigamente sobre todos, seja bom ou mau, digno ou
indigno. Amor verdadeiro, divino, inteiro e completo que não faz exceção, nem se divide ou fragmenta,
mas é dirigido livremente a todos. Quando tem amizade por aquele que o serve e prestigia, enquanto
odeia aquele que o despreza e não está do seu lado, está cheio de amor para consigo mesmo, não ama
ninguém, buscando apenas o que lhe serve, seu próprio proveito. Um coração puro, por sua vez, deve
seguir a Palavra de Deus e seu exemplo de tal maneira que conceda e faça a cada um o que há de mais caro
e melhor, o que lhe concede Deus e seu amor divino (Lutero).
Dia 24 – C
Cristo
(v.6)
risto JJesus
esus É o Caminho – JJoão
oão 14.1-6 (v
.6)
Quando chegar a hora em que nossas ações e obras devem cessar, quando ao fim da jornada chegar e
surgir a pergunta: “Onde encontrarei uma ponte que me levará em segurança para a outra vida?” Não
procure um caminho que tenha o rótulo de nossa vida santa ou a marca de nossas boas obras. Não.
Cobre tudo com o Pai-Nosso e diz: “Perdoa nossas dívidas”. Apega-se àquele que diz: Eu sou o caminho.
Cuida para que essas palavras estejam firmes e gravadas no seu coração, de modo que possa sentir a
presença de Jesus enquanto Ele diz: “Por que está procurando outro caminho? Rejeita qualquer outro
pensamento sobre possíveis caminhos para o céu e pensa tão só em minha palavra: Eu sou o caminho.
Apega-se a mim com fé firme e com toda a confiança do coração. Eu serei a ponte que o levará para o
outro lado. Eu que pavimentei o caminho e atravessei, para que atravessá-lo. Avance confiante e alegre
em meu nome”. Vê, este é Jesus; nosso Salvador e foi ao Pai por nós e nos levará para lá. Está sempre ao
nosso lado e em nós, especialmente quando chega o fim desta vida (Lutero).
Dia 25 – N
Cristo
No
Poder
oP
oder de C
risto – JJoão
oão 14.7-15
Possuimos bens permanentes, tesouro nos céu, pois temos Jesus, que está assentado lá no céu. Por que
faremos obras tão grandes quanto as que Jesus fez, inclusive obras maiores? Ele diz que não há outro
motivo senão este: Porque eu vou para junto do Pai. Jesus está dizendo que será elevado à condição de
Senhor e colocado na real cadeira á direita do Pai, todo o poder e força no céu e na terra lhe serão
concedidos, conforme diz em Mateus 28.18: “Vocês receberão poder de fazer tais obras porque são
meus e creem em mim, porque estarão em mim, e estarei em vocês. Pois através do poder que eu, igual
na majestade divina e publicamente glorificado como verdadeiro Deus e Senhor sobre todas as criaturas,
desfrutarei à direita do Pai, quero trabalhar em vocês que creem em mim e têm minha Palavra e permanecem
fiéis. E, exatamente como eu sou o Senhor sobre tudo, também vocês serão senhores e poderão gloriarse desse poder. Ele é seu, não porque o mereçam por causa de sua dignidade ou por capacidade, mas
unicamente porque Eu estou indo para junto do Pai” (Lutero).
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Vademilson de Souza Lins, Rev.Fernando Hamilton Costa, Maria Esmilda Garrido (amiga Harry Cristian), 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. SOCIEDADE –Oremos por nosso país nesse momento de fragilidade político-econômico.
Oremos, principalmente, no que tange as ‘reformas sociais’.
03. MISSÕES –
(a) Alice Pinheiro: de 4 anos, filha dos missionários Rogério e Fabiana, missionários na Guine
Bissau (África). Ela está fazendo tratamento, sob condições bem precárias, contra a malária.
(b) Celeste Barros Abreu dos Santos, esposa do Rev Júlio Marcelo Ferreira dos Santos (missionário na Austrália), que completou mais um ano de vida no dia 13 de junho p.p.
(c) Rev Ronaldo André, missionário na Romênia, cujo irmão “Elizeu” está hospitalizado
em Belo Horizonte, vitimado pelas drogas.
ia 19: Tasso Ignácio Ferreira; Dia 20
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - D
20: Guillianna Fátima
Dia
de M. Simantob, Helena Rodrigues de Carvalho, João Afonso dos Santos, Maria Lúcia Pennacchi
Dellore, Yraci Maria C. Oswaldo Martins; Dia 21
21: Cristiane de Paula Nuno Greccofi; Dia 22
22: Catarina
Joana Inácia Batista, Débora Pereira da Silva, Maria Hilda Rocha Américo; Dia 23: Germano Manuel
Correia Martins; Dia 24: Guaracy Alves.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 20: Carlos Eduardo de Oliveira Aranha Neto e Fanny Rodrigues de Carvalho Aranha 2 anos
Dia 21: Presb. Humberto Arantes de Carvalho e Helena Rodrigues de Carvalho
42 anos
Dia 24: Diác. Domingos Oliveira Mineiro e Antonia Cilene Lima Mineiro
27 anos
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael. Próximo
domingo - dia 25/06 - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Messias; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
- dia 25/06 - Cultos Matutino e Noturno - Mirian.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Davi e Golias". O versículo chave é "Salmo 118.6" e Culto Noturno: "Jó busca
consolo na palavra de Deus". O versículo chave é "Isaías 41.10". Pais tragam seus filhos!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - A SAF convida a todos que quiserem participar de
uma uma visita na Casa de Repouso Otoniel Mota, na próxima terça-feira, dia 20/06, saída às 13h
13h,
aqui da Igreja. Procure a diretoria para maiores informações.
UCP - A
TENÇÃO - Nosso próximo encontro será sábado, dia 24/06 às 15h
ATENÇÃO
15h, não percam!
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 quantidade já arrecadada até o momento é de 39,5 kg e a meta
é de 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).
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Excepcionalmente, não teremos neste domingo o nosso almoço
comunitário.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
APOIO AOS NOSSOS MISSIONÁRIOS – Aqueles que desejam apoiar aos nossos 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: 63.014.674/000165. Banco Itaú: Agência 0173, Conta Corrente 66170-3 ou Banco Bradesco: Agência 0096, Conta
Corrente 69230-1.
Rev. Gerson Troquez
Senegal
Rev. Gesse Almeida Rios
Cape Town - África do Sul
Miss. Lázaro A. P. Jacarandá
Albânia
Rev. Ronaldo F. André
Romênia
Rev. Luiz Otávio N. Gomes
Panamá
Rev. Marcos Nicoli Napoli Filho
Albânia
Rev. Julio Marcelo F. dos Santos
Austrália
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES - 1) No próximo sabado, 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.
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.com.br
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!
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO – Convidamos toda igreja para participarem no próximo
EV
ANGELIZAÇÃO
sábado, dia 24/06 às 15h de distribuição de folhetos na Praça da República. Ore e participe!
CORO MASCULINO - O Coro Masculino estará participando do 133º aniversário da Catedral
Metodista de São Paulo no próximo domingo, dia 25/06, às 9h.
LOUVEMOS AO SENHOR
Louvemos ao Senhor (2X)
Adoremos no seu santo monte,
Nosso amado Pai, seu nome é santo
Louvemos ao Senhor pois seu nome é santo. 2X (Pois seu nome é santo),
Magnifiquemos ao Senhor,
Ao rei que é digno de louvor,
Excelso, supremo e mui digno de louvor,
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei (2X)
Cristo é a nossa vida o motivo de louvor,
Em nosso novo coração,
Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida,
Nos trouxe grande salvação.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Isaías 12
eus G
randioso”
Hino 26 – “Ao D
Deus
Grandioso
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Efésios 2.1-10
* Oração Silenciosa
Hino 79 - "Glória ao Salvador"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 135. 1-3
* Oração
Cântico - "Louvemos ao Senhor" (pag.5)
* 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
* Salmo 93
Cântico - "Grande é o Senhor"
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Salmo 34. 15-18
* Oração Silenciosa
obr
Cântico - "Não Tenha SSobr
obree Ti"
* Oração Audível
Ação de Graças
* Salmo 148
* Oração
Cânticos - "Santo, Santo, Santo"
"D
esde os Confins da Terra"
"Desde
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Santa Ceia
Hino 342 - "Comunhão"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 368 - "Despedida"
* 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) Na distribuição da Santa Ceia no Culto Noturno: Décio de Oliveira Bernini, Rubens Mendes
Vargas, Cleverson Pereira de Almeida, Paulo Sérgio dos Santos e Oscar da Cunha Garcia Neto.
2) Nas Liturgias: Culto Matutino - Wilson Roberto Munhoz Lisboa e Culto Noturno - Décio de
Oliveira Bernini
DECISÃO DO CONSELHO - Em sua última reunião em 13/06 p.p., o Conselho elegeu como vicepresidente o Presb. Ernesto de Jesus Herrera para o ano de 2017, devido a vacância do cargo. Oremos pela
vida do irmão no exercício desse cargo.
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