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MEU PRAZER ESTÁ NA CRUZ DE CRISTO

“Se eu fosse te indicar uma religião para se sentir confortável, certamente não
te indicaria o Cristianismo” — C. S. Lewis
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Há uma forte corrente no meio evangélico hoje que prega a busca pelo
prazer pessoal antes de qualquer coisa. A isso nós chamamos de Hedonismo. A
palavra hedonismo vem do grego “hedonikos”, que significa “prazeroso”, já que
“hedon” significa prazer. Como uma filosofia, o hedonismo surgiu na Grécia e
teve Epícuro e Arístipo de Cirene como alguns dos nomes mais importantes.
Como o hedonismo aborda a busca excessiva pelo prazer como o propósito mais
importante da vida, essa doutrina entra em choque com a mensagem da Cruz
de Cristo.
O que nos ensina o Cristianismo? Para o desespero daqueles que tentam
conciliar o hedonismo com o cristianismo, na Bíblia estão registradas as seguintes
palavras de Jesus: “Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue; tome a sua
cruz e siga-me”. Negar a si mesmo é um golpe duro contra aqueles que, como
crianças birrentas, buscam o prazer pessoal. Porque a autonegação exige mortificar
a carne e suas paixões.
Para piorar, Jesus cita a cruz. Embora a cruz seja um símbolo da maior
prova de amor incondicional de Deus, também a cruz simboliza o sofrimento.
Pois, foi lá na cruz que Jesus entregou-Se espontaneamente pelos Seus eleitos.
Foi pela cruz que Ele proporcionou a vida eterna através da sua morte. Foi do
alto da cruz que deu o brado de vitória consumando a sua Obra vicária. Foi pela
cruz que o pecador perdido foi reconciliado com Deus.
A cruz também me ajuda a lembrar que, ao contrário do hedonismo, o
cristianismo ensina que o meu propósito é viver para a glória de Deus, mesmo
que isso me custe o conforto, a liberdade, os bens, família, lazer, dinheiro, fama,
direito, reconhecimento e tudo que possa dar prazer à carne. Em suma, a cruz
ensina que o meu prazer é agradar a Deus e não a mim. O meu direito é não ter
direito algum. Por isso, o meu prazer está na cruz de Cristo.
Os conflitos interpessoais, as crises pessoais, as guerras e tensões existentes
em todos os eixos da sociedade, são reflexos de uma guerra interior (Tg 4.1),
travada no coração daquele que busca o prazer pessoal acima de todas as coisas e
não o prazer na cruz de Cristo. A única maneira de realmente ter prazer de
verdade é submetendo-se ao Senhorio de Jesus Cristo, rendendo-se aos Seus pés
e declarando o seu prazer somente nele.
Que o Senhor Jesus te abençoe e te fortaleça para que continue se alegrando
na cruz de Cristo, para a honra e glória do nosso bom Deus!
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo Presb. Marcel Mendes
Dia 24 – E
VANGELIST
A INCANSÁVEL – A
tos 8.26-40 (v
.26,40)
EV
ANGELISTA
Atos
(v.26,40)
A leitura bíblica recomendada para hoje apresenta inspirador episódio envolvendo o diácono Filipe e o
eunuco etíope, que resultou na conversão desse distinto oficial. Aqui percebemos uma sequência de
atitudes por parte de Filipe, muito apropriadas para quem busca o desafio de ser um evangelista eficiente
e incansável: a) imediata disposição (v.26); b) plena submissão (v.26); c) estratégica aproximação (v.29);
d) eficiente comunicação (v.30); e) clara explicação (v.35); f ) pronta integração (v.36-38). Nada disso
teria acontecido se Filipe tivesse adotado a postura desobediente de Jonas, a quem foram dadas ordens
semelhantes: “Dispõe-te e vai”. Para Filipe foi dito que caminhasse na direção Sul; a Jonas foi apontado
um endereço a Leste, mas ele seguiu para Oeste. E nós? Estamos dispostos a obedecer a Deus, seguindo na
direção indicada por Ele?
tos 9.1-9
Dia 25 – OUVIU A VOZ DO E
VANGELHO – A
EV
Atos
O curto trecho destacado para hoje começa com Saulo “respirando ameaças e morte contra os discípulos
do Senhor” e termina com Saulo convertido, transformado e quebrantado, na expectativa de um novo
rumo e diante de uma nova vocação para a sua vida. O marco divisor da trajetória de Saulo de Tarso foi seu
encontro pessoal, visível e audível com o Senhor Jesus glorificado, eis que Cristo já havia ascendido aos
céus (At 1.9-11). O impacto da declaração “eu sou Jesus, a quem tu persegues” foi determinante para que
esse fariseu zeloso, doutor da lei e mestre do judaísmo viesse a conhecer o sublime propósito pré-estabelecido
por Deus para a sua vida: “[Ele] me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça... para que eu
pregasse entre os gentios” (Gl 1.15,16). E nós: já percorremos nossa “estrada de Damasco”, onde Jesus se
revela, onde Deus nos chama, onde nossa vida muda de rumo?
Dia 26 – IRMÃO E COERDEIR
O–A
tos 9.10-19 (v
.16)
COERDEIRO
Atos
(v.16)
Se você deseja ser coerdeiro com Cristo Jesus, mas não está disposto a sofrer com ele, ser seu irmão e se
tornar semelhante a ele no sofrimento, o Senhor lhe perguntará que fim levaram a coroa de espinhos, a
cruz, os pregos e açoites que você deveria ter suportado. É preciso sofrer junto com ele. Todos devem se
tornar semelhantes ao Filho de Deus, pois do contrário não seremos exaltados em glória juntamente com
ele. Eu e todos os cristãos devemos ter os sinais, os pregos, a coroa de espinhos, os açoites, etc., não
desenhados na parede, mas encravados na nossa carne. Aqui, Paulo também admoesta cada cristão a que
leve as marcas do Senhor Jesus. Igualmente, consola os cristãos para que não se assustem mesmo que todo
sofrimento humano recaia sobre eles. Não há como escapar ao sofrimento, se nós quisermos ser glorificados
(Lutero).
Dia 27 – A FUNÇÃO DA LEI – A
tos 13.16-41 (v
.39)
Atos
(v.39)
Nesta passagem neotestamentária, Paulo e Barnabé estão no extremo geográfico da sua primeira viagem
missionária internacional, onde ensinam na sinagoga local que Jesus Cristo realiza plenamente as profecias
antigas, indo além: “Por meio dele [Jesus], todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não
pudestes ser justificados pela lei de Moisés” (v.39). De fato, a “lei de Moisés” cumpre a importante função
de evidenciar quanto estamos longe da reta vontade de Deus; mas ela se revelou, ao longo da história de
Israel, incapaz de promover o resgate, a salvação, a recuperação dos transgressores. Foi para isso que Deus
enviou seu precioso Filho, e nos chama, por meio da sua infinita graça, a receber pela fé a obra de
justificação de Jesus, pela qual somos declarados “justos” diante de Deus, ainda que não tenhamos
qualquer mérito! Agradeçamos a Deus por isso!
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Dia 28 – CUIDADOS NA PREGAÇÃO – A
tos 20.17-35 (v
.24)
Atos
(v.24)
Ao término de sua permanência de quase três anos em Éfeso, Paulo convoca uma reunião com as
lideranças eclesiásticas da região para realizar um balanço de sua atuação missionária e pastoral no
período e fazer, também, uma série de advertências quanto ao futuro, que se apresentava preocupante.
Quanto a ele mesmo, considerava cumprida sua missão de “anunciar todo o desígnio de Deus”, isto é, de
pregar “o evangelho da graça de Deus” na sua totalidade e integridade, sem omissões, sem rodeios,
evasivas ou subterfúgios. Esse exemplo do apóstolo nos ensina que “aqueles que são chamados a trabalhar
no ministério da Palavra devem pregar a sã doutrina diligentemente, a tempo e fora de tempo, claramente,
não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder [...]”
(CM-159).
tos 26.12-18 (v
.18)
Dia 29 – SANTIFICADOS P
EL
A FÉ – A
ELA
Atos
(v.18)
PEL
Deus providenciou para que nos tornássemos santos, e isso de forma espiritual. Pois é uma palavra
espiritual que, de coração, no espírito interior somos santos diante de Deus. E isso, na verdade, ele disse
porque quer deixar claro que nada é santo exceto aquela santidade que Deus opera em nós. Assim
também a Escritura nos chama de “santos”, embora ainda vivamos aqui na terra. Você precisa ser santo!
No entanto, você deve tomar cuidado para não pensar que é santo por você mesmo ou por mérito
próprio. Ao contrário, você é santo porque a palavra de Deus diz que o céu lhe pertence, que você é
justificado e santo por meio de Cristo. Isso você precisa confessar, caso queira ser cristão. Porque seria
humilhar e blasfemar o nome de Cristo, se deixássemos de honrar seu sangue que nos limpa do pecado,
ou se deixássemos de crer que o sangue nos torna santos (Lutero).
Dia 30 – PRENDEU-SE-LHE À MÃO... SA
CUDINDO... – A
tos 28.1-6 (v
.3,5)
SACUDINDO...
Atos
(v.3,5)
O episódio narrado nesta parte do último capítulo de Atos parece ser apenas um detalhe do dramático
naufrágio do navio que levava o apóstolo Paulo (e mais 275 pessoas) com destino a Roma. Um detalhe
importante, certamente, pois serviu para que os malteses que testemunharam o ato de livramento da
morte do “prisioneiro de Cristo” logo mudassem de opinião e passassem a considerar o apóstolo Paulo
como portador de poderes sobrenaturais. Esse milagre abriu caminho para que outras pessoas fossem
abençoadas com curas milagrosas, realizadas em nome e no poder de Jesus Cristo (v.8,9). Quanto à
picada da “víbora” e a anulação do seu efeito deletério, vejam-se as palavras finais do Evangelho segundo
Marcos: “Pegarão em serpentes; e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal” (16.18).
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael. Próximo
domingo - dia 30/07 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Mirian; Próximo domingo
ESCAL
AS DE OR
GANIST
ORGANIST
GANISTAS:
ESCALAS
- dia 30/07 - Culto Matutino - Messias e Culto Noturno - Mirian.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Josias, um líder firme ao lado de Deus". O versículo chave é "I Timóteo 4.12" e
Culto Noturno: "A escritura na parede". O versículo chave é "I João 1.9". Pais tragam seus filhos!
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO – 1) O Grupo D - Higienópolis, coordenador Presb. João
Francisco Simões realizará sua reunião mensal, segunda-feira, dia 24/07, às 20h, na residência do
casal Carmen e Presb. Marcel Mendes.
2) O Grupo B- Santa Cecília, coordenadoras: Isako
Ouchi e Olívia Carvalho Alves dos Santos realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 28/07, às
19h30, na Capela.
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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. ASSOCIAÇÃO E
VANGÉLICA BENEFICENTE (AEB) - Pelo Projeto ATENDE 3 junto
EV
a Prefeitura de São Paulo na região da Cracolândia. Pela oportunidade de evangelização junto
a estas pessoas tão necessitadas. Ore e participe deste trabalho como voluntário!
03. 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
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - D
ia 24
Dia
24: Daniel Pereira dos Santos; Dia 25
25: Daniel Rogério
de Matos Jorge Ferreira; Dia 26
26: Levi Camilo Marques de Rezende, Presb. Paulo Hamilton Siqueira; Dia
27: Maria Clara de Melo Galante; Dia 28
28: Isako Ouchi, Lia de Moura Brust, Marcos Rodrigues de
Freitas; Dia 29: Hedihyr Gullo Teixeira, Diác. Felipe Lins Aiello, Rosina Rodrigues Fernandes da Silva.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 25: Almir Andrade Coelho e Daniela Amorim Rodrigues Coelho
08 anos
Dia 26: Anderson Rolim Rios e Amanda Carvalho de Menezes Rios
03 anos
Dia 26: Presb. Salim Amed Ali e Elisabete Oliveira de Souza
02 anos
Dia 28: Presb. Vademilson de Souza Lins e Loidimiriam Machado de Souza Lins
44 anos
NASCIMENTO - No dia 07 de julho p.p. nasceu nesta cidade o menino Luigi Mascolo
Mascolo, filho de
Cinthia Aires dos Santos Mascolo e Nilson Mascolo Filho . É grande a alegria dos pais, irmãos e seus
familiares pela preciosa benção da vida do recém-nascido, por quem rogamos as mais ricas misericórdias
do nosso Deus! Parabéns!
COROS EM RECESSO - Os Coros Geral e Masculino estão em recesso durante este mês de julho.
Coro Geral retornará aos seus ensaios na próxima quarta-feira dia 26 de julho enquanto o Coro
Masculino retornará aos ensaios dia 03 de agosto.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - A reunião de oração , será na próxima terça-feira,
dia 25/07, às 14h
14h, na Capela da Igreja e todos os irmãos estão convidados para estes momentos de
consagração. Será dirigida pelo departamento Lídia.
UCP - Em agosto daremos início ao PASSEANDO COM A UCP
UCP,, reservando um sábado por mês,
para realizarmos uma atividade com as crianças , fora da igreja. Será um momento de socialização entre as
famílias e de evangelização , poderemos convidar amigos e aproveitaremos a oportunidade para entregar
livrinhos evangelísticos para as crianças. Nosso primeiro passeio será no dia 05/08 , os amigos João
Eduardo, Samuel e seus pais estarão organizando. Reserve essa data .Em breve mais informações....
CUL
TO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL – Está acontecendo todas as quintas feiras às 19h
CULT
aqui na igreja. Tem sido um momento de edificação para todos os participantes. Estamos estudando o
livro de Eclesiastes. Venha orar e compartilhar da Palavra de Deus!
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PROGRAMAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO
EM COMEMORAÇÃO AO 117º ANIVERSÁRIO DA IPUSP
Dia 06/08 - Culto M
atutino: Rev. Agnaldo Duarte de Faria
Matutino:
Pastor da I.P. da Mooca
Quinteto Efésios 3:20
Culto N
oturno: Rev. Célio Gomes de Azevedo
Noturno:
Pastor da I.P.Unida de S.P.
Coro Geral da Igreja Unida de SP
Dia 13/08 - Culto M
Matutino:
atutino: Rev.Joselmar Pereira Gomes
Pastor da I.P. do Jd. Califórnia
Coral Jovem e Orquestra da IPUSP
C
ulto N
oturno: Rev. Mauro Meister
Culto
Noturno:
Pastor da I.P. Barra Funda
Coral Jovem da IPUSP
Dia 20/08 - Culto M
atutino: Rev. Juarez Marcondes
Matutino:
Pastor da I.P. de Curitiba
SE/SC – IPB
Coral Verdade e Vida
Culto N
Noturno:
oturno: Rev. Ademir Aguiar
Pastor da I.P. Butantã/I.P.Unida SP
Coro Geral da Igreja Unida de SP
Dia 27/08 - Culto M
atutino: Rev. Rosther Guimarães Lopes
Matutino:
Pastor da I.P. Guará II
Participação de todos corais da
Igreja Unida e Orquestra
Culto N
Noturno:
oturno: Rev. Rosther Guimarães Lopes
Pastor da I.P. Guará II
Coro Masculino da IPUSP e
Coro Masculino da I.P. da Vila Maria
ALMOÇOS ESP
ECIAIS EM A
GOST
O - Teremos almoços nos domingos, dias 06, 20 e 27 de
ESPECIAIS
AGOST
GOSTO
agosto com o objetivo de estarmos mais juntos neste mês de aniversário da Igreja. Para tanto, programase e participe!
CONGREGAÇÃO CA
UCAIA DO AL
TO - A Congregação compartilha com a igreja as bençãos
CAUCAIA
ALT
alcançadas em todas as áreas de trabalho. Destacamos o curso de Informática Básica, onde a cada dia novos
alunos são incluídos. O objetivo maior é a evangelização. Agradecemos as doações de microcomputadores
usados que tem servido para realizações de testes e treinamentos. Última doação feita por uma irmã de 82
anos, compartilha que estava usando a computador mas entendia que os irmãos da Congregação iriam
aproveitar mais. Este computador é utilizado hoje por uma família que não tinham tal equipamento.
Agradecemos a todos.
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja está
CAMPANHA
ALIMENTOS
realizando até o final deste mês a Campanha de Arrecadação de Alimentos para a AEB (Associação
Evangélica Beneficente). A quantidade arrecadada até o momento é de 2.001,6 kg e a meta era de
arrecadar “02” toneladas de alimentos não perecíveis. Desde já, agradecemos e contamos com a participação
de todos os irmãos. E, lembre-se: “enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos” (Gl 6.10).
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Exôdo 3. 13-15
Hino 18 – “ Deus dos Antigos”
* Oração
Coro Jovem

Adoração
* Salmo 19. 1-6
Hino 28 - "Coroação"
* Oração
Coro Jovem

Contrição
* Salmo 121
* Oração Silenciosa
Hino 135 - "Mais de Cristo"
* Oração

Contrição
* I João 1. 1-10
* Oração Silenciosa
brigo no Temporal"
Hino 137 - "A
"Abrigo
* Oração

Ação de Graças
* Hebreus 11. 1-3, 6
* Oração
Hino 93 - "Firmeza na Fé"

Ação de Graças
* Salmo 28. 6-9
* Oração
Hino 179 - "Saudação"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
Coro Jovem
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev.Colez Garcia Junior

Edificação
Hino Especial
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar

Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Poslúdio

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 M
atutino
ulto N
oturno: Ernesto de Jesus Herrera
Matutino
atutino: Esdras Teixeira Coelho - C
Culto
Noturno:
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.
PREGADOR VISIT
ANTE - Neste domingo por ocasião do culto das 11h
VISITANTE
11h, está nos visitando e
pregando o Rev. Colez Garcia Junior, pastor da IP do Bairro do Limão. Rogamos a Deus pela vida do Rev.
Colez, bem como , de sua esposa Cristiane. Sejam bem-vindos!
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