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Estudo Bíblico
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“Quando Deus for a única coisa que você tem, aprenderá que Deus é
tudo que você precisa”. Essas são palavras de um dos membros da igreja
subterrânea na Coreia do Norte. A igreja é chamada subterrânea pois não tem
permissão do governo para existir. Seus membros vivem em constante tensão e
não podem se identificar publicamente para manterem um certo grau de
segurança.
O governo norte coreano aplica uma política de tolerância zero ao
cristianismo. Com isso, os cristãos norte coreanos precisam tomar muito cuidado
para expressarem sua fé em público. Louvor nos cultos da igreja subterrânea
nem sempre é possível, por isso, muitos cristãos dizem que louvam baixinho
enquanto andam pelas ruas da cidade.
Seminários e escolas bíblicas são proibidas no país, com isso, os líderes
são treinados de forma secreta. A teologia é repassada aos líderes de maneira
simples, ensinada através do Credo dos Apóstolos. A oração é ensinada com base
na oração do Pai Nosso. Ética é estudada com os Dez Mandamentos e adoração
através da Ceia do Senhor. Esses são elementos que tem mantido a igreja norte
coreana viva até os dias de hoje.
Os terríveis campos de concentração são considerados campos
missionários para os cristãos. Conversões nesses campos são constantes e já
preocupam as autoridades. Os nortes coreanos cristãos arriscam tudo para
compartilhar sua fé, na convicção de fazerem aquilo que Deus quer de cada um
deles.
Estima-se que existem aproximadamente 100 mil cristãos na Coreia do
Norte. Um terço deles estão presos nos campos de concentração. Muitos nortes
coreanos cristãos que vivem fora da Coréia estão sendo treinados para serem
enviados como missionários, caso aja alguma abertura no país futuramente.
Deus é tudo o que a Coreia precisa. A igreja é o instrumento de Deus no
mundo para levar essa mensagem transformadora às nações. Nossos joelhos
dobrados podem transformar a Coreia. Ore agora mesmo por esse país,
considerado o pior país do mundo para se viver.
CURIOSIDADES DA COREIA DO NOR
TE: (a) Apesar da constituição
NORTE:
da Coreia do Norte permitir a liberdade de expressão e da imprensa, o governo
não permite isso. Críticas ao governo pela mídia são estritamente proibidas; (b)
A média de salário mensal na Coreia do Norte em 2006 era de 6 dólares; (c)
Turistas na Coreia são guiados 24 horas por soldados de terno e não podem ir a
lugar nenhum sem eles.
MO
TIV
OS DE ORAÇÃO EM F
AVOR DA COREIA DO NOR
TE
MOTIV
TIVOS
FA
NORTE
TE: (a)
Ore para que o controle do governo sobre as igrejas oficiais norte coreanas
diminua; (b) Ore pela proteção desses irmãos norte coreanos que arriscam suas
vidas para estar em comunhão; (c) Ore para que os cristãos norte-coreanos
tenham sabedoria ao aceitar novos participantes nas reuniões secretas, pois pode
haver ‘infiltrados’ do governo.

Rev Osni Ferreira
(Projeto Abraão – Boletim Informativo nº 50)

1

MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo P
aulo Ricar
do de B
arr
os M
endes
Prresb
esb.. P
Paulo
Ricardo
Barr
arros
Mendes
Dia 10 - EM NOME DE JESUS, ALEGRIA COMPLET
A– JJoão
COMPLETA–
(v.24b)
oão 16.23-24 (v
.24b)
HDLopes comenta que, nos vv.23-28 do cap.16, Jesus ensina que a oração é uma fonte de bênçãos,
alegria e compreensão espiritual. No v.24 Jesus diz que, a partir de agora(daquele então), uma vez que Ele
vai para o Pai, os discípulos devem orar em seu nome e, ao fazê-lo, serão atendidos para que a alegria seja
completa. A oração não é só um instrumento para recebermos o que pedimos, mas uma fonte de alegria,
pois, melhor do que a dádiva de Deus é a comunhão deleitosa com Ele. Os preceitos do Senhor são retos
e alegram o coração;(Sl.19.8a) Alegrai-vos no Senhor, ó justos e dai louvores ao seu santo nome.(Sl.97.12)
Este é o dia que o Senhor fez; regozigemo-nos nele.(Sl.118.24) E Paulo exorta: Alegrai-vos sempre no
Senhor; outra vez digo: alegrai-vos.(Fp4.4) Alegremo-nos pois, no Senhor, a alegria completa. Amém!
Dia 11 - SOLIDÃO – JJoão
oão 16.25-33 (v
.32)
(v.32)
Jesus, no v.32, não poderia ter sido mais claro, direto e objetivo, pois Ele se despedia de seus discípulos.
WWiersbe comenta que Jesus prometera jamais deixá-los sozinhos (Mt.28.20-Hb.13;5b); entretanto, foi
o que fizeram com Ele ao adormecerem no Getsêmani; Jesus, no profundo de sua solidão e agonia orou
duas vezes ao Pai, tendo até o seu suor tornado em gotas de sangue(Lc.22;44).Mas Jesus sabia que o Pai
estaria com Ele (Jo.8;16e29).Contudo, em dado momento, Jesus sentiu a falta do Pai(a solidão mais
profunda que se pode sentir):Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? (Mt27;46-Sl.22;1).
Quando se fez pecado por nós, foi separado do Pai. Cristo ficou sem ninguém, para que nós jamais
ficássemos sozinhos. Foi desamparado para que jamais fôssemos abandonados. Glória seja ao Pai, pelo
vicário sacrifício do Filho.
Dia 12 - O ESPÍRIT
O GL
ORIFICA A CRIST
O JESUS – JJoão17.1-8
oão17.1-8 (v
.4)
GLORIFICA
CRISTO
(v.4)
ESPÍRITO
O cap.17 de João é conhecido como: a oração sacerdotal de Jesus. HDLopes comenta ser essa a oração mais
magnífica feita aqui na terra. Que privilégio ouvir Deus, o Filho, conversar com Deus, o Pai! Aqui
entramos no santo dos santos. Aqui nos curvamos para auscultar os mais profundos desejos do Filho de
Deus, antes de caminhar para a cruz.CErdman, citando Melâncton, registra: nenhuma voz já se ouviu na
terra, ou no céu, com maior arrebatamento, nem mais santa, mais frutífera, mais sublime, do que a do
próprio Filho de Deus, nesta oração. MLutero, comenta que se Cristo não tivesse sido glorificado, também
o Pai não o teria sido, e a glória do Pai teria perecido com Cristo. A glória do Pai e de Jesus Cristo estão
intimamente ligadas e entrelaçadas. A glória de ambos é uma só, indivisível, tal que o Filho é glorificado
pelo Pai e o Pai é glorificado no Filho e por meio dele. Glória ao Pai. Amém!
Dia 13 - SANTIFICAÇÃO NA VERDADE – JJoão
oão 17.15-21 (vv
.15, 17)
(vv.15,
Quanto aos vv.15e17, HDLopes comenta que o Senhor não pede riquezas e honras, nem mesmo influência
política no mundo, para os seus discípulos. O pedido de Jesus resume-se a pedir ao Pai que os guarde do
mal, que os separe(santifique) do mundo, os qualifique para a missão e os traga salvos para o céu. A nossa
entrada no céu será inteiramente pela graça, e não pelas obras, mas o céu, em si mesmo, não seria deleitoso
para nós, sem um caráter santo. Somente o sangue de Cristo nos capacita a regozijarmo-nos nEle.Somos
santificados pela Palavra de Deus (Jo.17;3, 14 e 17), que é a dádiva de Deus para nós. Sua origem é
divina, uma dádiva preciosa do céu. Agora, somos santificados pela Palavra. A Palavra é a verdade, e não
apenas contém a verdade. Dwight Moody escreveu na capa de sua Bíblia: Este livro afastará você do
pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Inundemo-nos pois da Palavra. Amém!
Dia 14 - UNIDOS COM CRIST
O, NO
VA GLÓRIA – JJoão
oão 17.22-26 (vv
.22,24)
CRISTO,
NOV
(vv.22,24)
Estes vv. tratam da Unidade em Cristo. CCRyrie comenta que todos os crentes pertencem ao corpo único
de Cristo(IªCo.12;13) e à mesma família de Deus(Ef.2;19). Esta unidade espiritual deveria ser expressa
no exercício: dos dons espirituais(Ef.4;3-16), da oração e da exortação(IIªCo.1;11-Hb.10;25).HLopes
comenta: quão doloroso tem sido as divisões, contendas e desavenças na igreja, que têm provocado
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escândalos diante do mundo e enfraquecido a igreja de Cristo. WBarclay cita que as igrejas que competem
entre si, não podem evangelizar o mundo. E HDLopes conclui que não é externa a unidade sobre a qual
Jesus está falando; não é uma unidade organizacional, nem denominacional e nem ecumênica. Não há
unidade fora da verdade(Ef.4;1-6). WHendriksen escreve: o que Jesus está pedindo é que os discípulos
permaneçam sempre unidos em amor e na defesa da verdade. Que assim seja a nossa igreja.Amém!
Dia 15 - SEU DESCANSO SERÁ GL
ORIOSO –J
oão 19.38-42 (vv
.41,42)
GLORIOSO
–João
(vv.41,42)
Sobre estes vv., MLutero escreveu: Este é um grande serviço: tomam conta do corpo de Jesus, sem vida,
e não temem o poder de Pilatos. Vão e fecham o sepulcro. Cristo descansa, Deus tem que agir. Assim foi
o sepultamento de Jesus.Deus, nosso Senhor, certamente permite que se honrem os mortos e não
simplesmente os joguem fora. Porque o corpo, cuja alma se fundamenta na Palavra de Deus, terá que
ressuscitar. Porque vivemos não só de pão, mas de toda a Palavra de Deus. Nisso se baseia a ressureição.
Agora, não devemos nos esquecer de que: todas as mulheres, e todos os apóstolos duvidaram de Cristo,
e ninguém acreditou que Ele ressuscitaria. Pois se tivessem tido alguma esperança, não o teriam
embalsamado e deitado num sepulcro. E se isso tivesse sido obra humana, Deus não o teria feito; e esse
dia também não teria sido chamado de “grande dia”, na Escritura. Ninguém pode ser salvo, a menos que
creia que Deus ressuscitou Jesus.Essa fé não é obra humana: é operada por Deus.
Dia 16 - O RESSURRET
O É NOSSO IRMÃO – JJoão
oão 20.11-18 (v
.17)
RESSURRETO
(v.17)
Jesus ordena que Maria vá ter com seus irmãos e lhes anuncie: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu
Deus e vosso Deus. MHenry comenta que Jesus poderia ter-lhes enviado uma mensagem zangada: “Vá
àqueles desertores traiçoeiros e diga-lhes que eu nunca mais confiarei neles, nem terei nada a ver com
eles.” Mas, não. Ele perdoa, esquece e não os lança fora. E HDLopes conclui:ao longo do Evangelho de
João, Jesus chamou Deus de seu Pai e mostrou a sua relação única com Ele. Agora, porém, depois de
ressurreto, chama seus discípulos de meus irmãos e diz que o seu Deus é também o Pai de seus discípulos.
Como é prática no Direito de Família, os irmãos consanguíneos têm bens comuns, transmitidos por
herança familiar de seus pais. Sendo pois Cristo nosso irmão, temos também bens comuns com Ele e
temos também o mesmo Pai, e uma rica herança, uma herança espiritual. Louvado seja o Senhor por isso.
Amém!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Livia Romeo França, Miguel Romeo França, Paulo
Hoje:
Andreysuk Neto; Dia 11
11: Débora Souza Silva Prevelato, Eucarista Chaves Martinez; Dia 12
12: Enrico
Lins Bertoni, Maria Severina de Jesus; Dia 13
13: Deidamia Maia Salgado, Presb. Paulo Ricardo de Barros
Mendes; Dia 14: Diego Capelletti Santiago, Filipe Remy Passos Rios; Dia 15: Ana Helena R. de
Carvalho Jorge, Diác. Daniel Costa Lima.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: André Machado Souza Lins e Raquel da Silva
02 anos
Dia 10: Presb. Rubens Mendes Vargas e Sandra Regina Boletti Vargas
35 anos
Dia 13: Presb. Epaminondas de Oliveira Nunes e Geny Barbosa Nunes
60 anos
Dia 14: Presb. Jessé Silverio da Costa e Maria Cristina Rodrigues Silvério da Costa
38 anos
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 16/07 - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Lilian; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
- dia 16/07 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "A decisão insensata de Roboão". O versículo chave é "Eclesiastes 7.5" e Culto
Noturno: "A fornalha ardente". O versículo chave é "Efésios 6.10". 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, Adelmo Silvestre da Silva, Sócrates Spyros Patseas, André Robles Morales
(esposo da Cecília Lazinha), Antonio Leandro da Silva, 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. Orando pela extinção do Estado Islâmico: Iraque diz ter retomado controle total do
território e anuncia fim do Estado Islâmico no país. O exército iraquiano anunciou a
recuperação total do controle do território do país e comemorou o fim do Estado Islâmico.
03. Orando pelos povos não-alcançados
não-alcançados: POVO: Os Arbore – Etiópia. POPULAÇÃO:
7.400 pessoas. MODO DE VIVER: Vivem na região do Rio Omo. Falam o arroba e o
homso. Eles não mantêm relações com os grupos étnicos vizinhos, também não aceitam a
influência de estranhos, o que lhes permitiu preservar de forma intacta sua religião, baseada
em rituais mágicos e adoração de antepassados. OREMOS: Por uma mudança de mentalidade, para que através de relações entre as outras etnias, ouçam falar de Jesus.
04. Orando pela Coréia do Norte: Coréia do Norte – A Coréia do Norte tem se tornado o
pior país do mundo para os cristãos. O seu líder Kim Jon Un, lidera a nação comunista
com aproximadamente 25 milhões de habitantes (sendo 300.000 cristãos), com mãos de ferro.
O nível de perseguição aos cristãos é “extremo”. A Coréia do Norte tem liderado o ranking dos
países que mais perseguem os cristãos. A realidade no país é dura e cruel. Possuir uma Bíblia
no lar pode causar a morte do dono da casa.
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
(a) Albânia
Albânia: o Rev. Marcos N. Nápoli Filho, é nosso novo parceiro e atua na Albânia, onde atuará na
implantação de igrejas e em trabalhos sociais. Junto com outros missionários, estará realizando pesquisas
sobre a situação do cristianismo e promovendo conferências e seminários, além de se aperfeiçoar no
idioma local.
(b) P
anamá – O Rev Luiz Otávio Nogueira Gomes, também é nosso parceiro e atua no Panamá. O
Panamá
Rev Luiz Otávio é casado com Janete Mortoni da Silva Gomes e pai de João Otávio Mortoni Nogueira
Gomes e Tiago Mortoni Nogueira Gomes. Portanto, ore e contribua com a obra missionária!
(c) Nigéria
Nigéria: um grupo de 400 muçulmanos radicais da etnia fulani, na Nigéria, se converteu ao
Evangelho após ouvirem a pregação da palavra de Deus e se comprometeram a ajudar interromper a
perseguição contra os cristãos. O pastor Copper Sebok, líder da Church of Christ In Nations, anunciou
a conversão dos muçulmanos recentemente, e causou um grande alvoroço no país, pois os fulani são
vistos como um grupo de violência desmedida, com requintes de crueldade, e vistos até como piores
que o Boko Haram. Ao anunciar a conversão dos 400 fulani, o pastor Sebok disse que essa era a prova
de não existe povo que “não possa ser alcançado com o Evangelho de Cristo”. Falando em nome dos
convertidos, o recém nomeado pastor Hassan Mohammed expressou gratidão a Deus por lhes dar uma
“nova vida”. “Armados com a nova fé”, disse Hassan Mohammed, “iremos anunciar o Evangelho não
os
só aos fulani, mas a todos”. (fonte: The Christian P
Pos
(d) APMT – A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais é uma agência da Igreja Presbiteriana
do Brasil que visa propagar da fé cristã reformada e fundar igrejas por todo o mundo. Hoje, a APMT
atua em mais de 30 países e conta com mais de 130 missionários espalhados em todos os continentes.
Os desafios são muitos e a necessidade de enviar missionários é cada vez maior!
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REUNIÃO DE P
EQ
UENO GR
UPO - O Grupo A - Templo , coordenadora Vivian Breda realizará
PEQ
EQUENO
GRUPO
sua reunião mensal, sexta-feira, dia 14/07, às 14h30
14h30, na Capela.
PREGADOR VISIT
ANTE – É com muita satisfação que recebemos em nossa igreja o Rev. Daniel
VISITANTE
Charles Gomes, missionário pela APMT no Japão, há 3 anos, como pregador no culto das 19h. Registramos
nossa gratidão a Deus pela vida do Rev Daniel, sua esposa Márcia Maria e filhos. Sejam bem vindos!
COR
UJÃO DA UP
A - Chegaram as férias, então é hora do corujão. Jovens e adolescentes venham
CORUJÃO
UPA
passar uma madrugada, estudando a bíblia, orando, jogando video-game, assistindo filme, brincando, na
próxima sexta-feira, dia 14, das 20h até às 07h de sábado.
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja está
ALIMENTOS
CAMPANHA
realizando a Campanha de Arrecadação de Alimentos para a AEB (Associação Evangélica Beneficente).
A quantidade já arrecadada até o momento é de 1.146 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).
ACONTECEU A EBF – Nos dias 04 a 7 de julho p.p., aconteceu em nossa igreja a EBF (Escola Bíblica
de Férias). Tivemos a colaboração de várias pessoas que se empenharam para que o objetivo fosse alcançado,
bem como a participação das crianças tanto de nossa igreja quanto as do bairro. Agradecemos a direção da
EBF, na pessoa da irmã Marcia Záccaro Martins Cyrino, mas acima de tudo, a Deus pelas bênçãos
recebidas!
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES - Acampamento de jovens e adolescentes
junto com a I.P. Campinas. Local: próximo de Piracicaba (www.acampark.com.br). Data: 07 a 10 de
setembr
o pp.f
.f
setembro
.f.. Valor: R$ 395,00. Maiores informações com o Sem. Filipe Rodrigues.
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!
NO
TA DE F
ALECIMENT
O – Faleceu no dia 30 p.p. aos 67 anos de idade, A Sra. Edna Aparecida
NOT
FALECIMENT
ALECIMENTO
Burdin Vicente , mãe de nossa irmã Eliane Vicente, membro de nossa Igreja. A Sra. Edna deixa marido,
filhas e netas. A família agradece a igreja e pastores que durante o tempo da enfermidade sustentaram
com orações, mensagens e palavras de carinho.

EM ESPÍRITO EM VERDADE
Em Espírito, em Verdade
Te adoramos, te adoramos
Rei dos reis, e Senhor
Te entregamos o nosso viver
Pra Te adorar ó Rei dos Reis!
Foi que eu nasci ó Rei Jesus!
Meu prazer é Te louvar
Meu prazer é estar
Nos átrios do Senhor
Meu prazer é viver na casa de Deus
Onde flui o amor
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 95. 1-6
Hino 19 – “Rei Sublime”
* Oração
Hino - Coro Masculino
Contrição
* Isaías 43. 1-5
* Oração Silenciosa
Hino 146 - "Segurança do Crente"
* Oração

Adoração
Cântico - "Bom Estarmos Aqui"
* Apocalipse 19. 4-6
Hino 52 - "Glória e Coroação"
* Oração
Hino - Coro Masculino
Contrição
* Hebreus 10. 19-23
* Oração Silenciosa
az M
orada em M
im"
Cântico - "F
"Faz
Morada
Mim"
* Oração

Ação de Graças
Ação de Graças
* João 4. 21-24
* Salmo 9. 1-2
Dízimos e Ofertas
Dízimos e Ofertas
m Espírito e E
m Ver
Cântico - "E
"Em
Em
erdade"
dade" (pag.5)
ar
ei Todo o Louv
Cântico - "T
"Tee D
Dar
arei
Louvor"
or"
* Oração
* Oração
* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
Hino - Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Célio Gomes de Azevedo

Edificação
Hino - Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Daniel Charles Gomes

Consagração
* Oração
Hino
Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
uer
o Louv
ar-T
e"
Cântico - "Q
"Quer
uero
Louvar-T
ar-Te"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Poslúdio

P
oslúdio
Poslúdio
Saudação aos visitantes
A
visos
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DE PRESBÍTER
O NA LITUR
GIA:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTERO
LITURGIA:
Culto M
atutino
e
C
ulto
N
oturno
Matutino Culto Noturno Cleverson Pereira de Almeida..
GOZ
O DE FÉRIAS – O Rev. Célio estará ausente dos dias 10 a 25 de julho, em gozo de férias parcial.
GOZO
Rogamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida do nosso pastor, bem como de sua querida família!
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