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PERDÃO DOS PECADOS
I João 1.9
(Estudo para os Pequenos Grupos)
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O perdão dos pecados sobre a base da justiça de Cristo
Cristo: o perdão
concedido se aplica a todos os pecados, passado, presente e futuro. Isto não
significa que não necessitamos orar mais por perdão, pois a consciência do pecado
fica mais refinada que nunca, quando se busca repetidamente a consoladora
segurança do perdão. Referências: Sl. 25.7; Sl 32.5; Sl 51.1; Mt 6.12.
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O per
dão de pecados na Confissão de Fé de Westminster
estminster:
perdão
(a) Capítulo XI – Da Justificação
Justificação: § V – “Deus continua a perdoar os
pecados dos que são justificados. Embora eles jamais poderão decair do estado de
justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar
privados da luz do Seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados,
peçam perdão1 e renovem a sua fé e o seu arrependimento”. Referência: I Jo 1.69.

Cleverson Pereira de Almeida
Décio de Oliveira Bernini
Edson Ramos dos Santos
Ernesto de Jesus Herrera
Esdras Teixeira Coelho
Marcel Mendes
Oscar da Cunha Garcia Neto
Paulo Ricardo de B. Mendes
Paulo Sérgio dos Santos

(b) Capítulo XV – D
o Arr
ependimento P
ara a V ida
Do
Arrependimento
Para
ida: § VI – “Como cada
pessoa é obrigada a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindoLhe o perdão2 dos mesmos; e, abandonando-os, achará misericórdia; assim
também, aquele que escandaliza a seu irmão ou a Igreja de Cristo, deve estar
pronto, por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que
por ele sente, declarar o seu arrependimento aos que são ofendidos; isso feito,
estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor”. Referências: Pv 28.13;
Tg 5.16.

Rubens Mendes Vargas
Wilson Roberto M. Lisboa

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

Reuniões de Oração
2ª a 6ª - 12 h
sábado - 07 h

(c) Capítulo XVI – Das Boas Obras
Obras: § V – “Não podemos, por meio de
nossas melhores obras, merecer da mão de Deus o perdão3 de pecado, ou a vida
eterna, porque é grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir, e
infinita a distância que há entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis nem
quitar a dívida de nossos pecados anteriores; mas, sendo boas as obras, elas
procedem do Espírito; e, como são realizadas por nós, elas são manchadas e
misturadas com tantas fraquezas e imperfeições, que não podemos suportar a
severidade do juízo divino”. Referências: Rm 3.23-24; Ef 2.4,5,8; Sl 130.3-4.

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Rev Célio Gomes de Azevedo

1

MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo Presb. Ernesto de Jesus Herrera
DIA 7 - UNIDOS COM CRIST
O P
EL
O BA
TISMO - Romanos 6.5-11 ((V
V.5-6)
CRISTO
PE
LO
BATISMO
Um dos grandes legados da reforma Protestante do séc. XVI no campo da ortodoxia doutrinária foi
a restauração do verdadeiro significado do batismo cristão. Os reformadores reconheceram o seu
caráter sacramental, contudo, retiraram toda e qualquer conotação mística que ao longo do tempo a
prática do batismo havia assumido. A água do batismo, em si mesma, não tem qualquer poder
purificador. Nossos pecados são purificados pelo lavar regenerador do sangue de Jesus. Logo, essa
ordenança instituída por Cristo tem seu valor como símbolo da purificação dos nossos pecados,
sendo a água apenas um sinal visível desta benção espiritual. Testemunhamos, assim, a justificação
dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, para, como novas criaturas, vivermos em santidade de vida,
unidos a Cristo pelo batismo!
DIA 8 - SER
VINDO À JUSTIÇA PPARA
ARA A SANTIFICAÇÃO - Romanos 6.15-19 ((V
V.19)
SERVINDO
Como cristãos reformados, entendemos que a santificação não é um estado ou uma condição espiritual
especial que logramos alcançar em virtude de ações excepcionais. Compreendemos, na verdade, que
a santificação é um processo de transformação do nosso caráter, operado pela graça de Deus e pela
ação do Espírito Santo, que nos capacita a abandonar os pensamentos maliciosos, a maldade das
intenções, as ações injustas, as práticas pecaminosas, os maus hábitos, a mentira, os vícios e tudo o
mais que caracteriza a nossa natureza corrompida. Como consequência, de forma gradual e progressiva,
somos libertados da influência da nossa natureza pecadora, fazendo o bem, preferindo a verdade,
agindo com retidão, cultivando as virtudes, dedicando-nos de corpo e alma ao serviço da justiça para
a santificação das nossas vidas.
DIA 9 - NOSSO CONFLIT
O INTERIOR - Romanos 7.7-20 ((V
V.15)
CONFLITO
Nosso conflito interior consiste no embate permanente entre o mal, que desprezamos, e o bem, que
preferimos. Tendo a lei de Deus gravada no coração, enquanto seres humanos, conhecemos plenamente
a distinção entre o certo e o errado, a justiça e a injustiça, a virtude e o pecado. Mas, invariavelmente, se
dependermos somente da nossa própria vontade, sucumbiremos à influência da nossa natureza pecadora.
Somos indesculpáveis, totalmente incapazes de cumprir a Lei de Deus. Não nos falta conhecimento.
Falta-nos poder. Não carecemos de instrução. Carecemos de atitudes. Exemplos, temos muito mais que
suficientes. Insuficiente é nossa disposição em imitá-los. Na verdade, esse conflito interior somente será
vencido quando o Espirito Santo habitar plenamente em nossa vida, de forma a nos revestirmos do poder
de Deus que nos capacita eficientemente para efetuar o bem que a lei preceitua.
DIA 10 - JUST
OEP
JUSTO
PECADOR
ECADOR - Romanos 7.21-25 ((V
V.25)
Martinho Lutero angustiava-se dia após dia, pois, quanto mais tentava satisfazer a justiça de Deus por
meio de obras, mais se atormentava por sua condição de miserável pecador. Confessava-se todos os dias,
afligia-se com sucessivas penitências, mas não tinha paz em sua consciência culpada. Quando compreendeu
que sua justificação não poderia ser alcançada por suas próprias obras, mas somente por meio da fé nos atos
de justiça de Cristo satisfeitos em seu favor, enfim encontrou a graça e a paz de Deus. Assim, Lutero
cunhou um de seus mais célebres pensamentos, expresso na frase latina “Simul justus et peccator” que
significa “ao mesmo tempo justo e pecador”. Essa é a consolação que recebemos de Deus por meio da
justificação: Por sua graça e pelos méritos de Cristo, Deus nos trata como justos, muito embora sejamos
ainda miseráveis pecadores.
V.16)
DIA 11 - CRER NA SAL
VAÇÃO - Romanos 8.12-16 ((V
SALV
Um dos principais ensinamentos legados pelos reformadores é que todo o crente, uma vez alcançado
pela graça redentora de Cristo, pode ter plena e absoluta certeza de sua salvação eterna. Pois, se não
há nada de tão bom que possamos fazer para nos tornarmos merecedores dela – uma vez que somos
salvos pela graça por meio da fé – também não há nada de tão mau que possamos fazer que nos
condene a perdê-la. Não são nossos méritos a causa da nossa salvação. São os méritos de Cristo que a
garantem. É Deus quem persevera efetivamente em sua disposição imutável de conceder-nos eterna
salvação. Para tanto, o seu Espírito Santo nos guia pelo caminho da salvação, garantindo, atestando
e comprovando o amor irrevogável de Deus por cada um de seus filhos remidos.
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DIA 12 - SOFRIMENT
O E GL
ORIFICAÇÃO - Romanos 8.16-17 ((V
V.17)
SOFRIMENTO
GLORIFICAÇÃO
O ensino do apóstolo Paulo é absolutamente preciso e consequente. Uma vez declarados justos perante
Ele, somos adotados como seus filhos. Nossa comunhão com Deus é restaurada em sua plenitude, pois
enquanto o pecado nos afastava de Deus e nos tornava seus inimigos; uma vez justificados, passamos a
fazer parte não apenas da família de Deus, mas somos alçados à bem-aventurada condição de seus
herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso tudo é resultado da imensurável graça de Deus, derramada
abundantemente, por meio do sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar e em nosso favor. Participando
desse sofrimento, com arrependimento e fé, gozando da mais plena comunhão com nosso Pai Celeste,
temos garantia de que compartilharemos também da perfeita glorificação com Cristo, o Autor e
Consumador da nossa Fé!
DIA 13 - A ESSÊNCIA DA ESP
ERANÇA - Romanos 8.18-25 ((V
V.24)
ESPERANÇA
A essência da esperança cristã consiste fundamentalmente no exercício constante da fé nas eternas
promessas de Deus. Jesus criticou a Tomé, justamente por sua fé débil e carente de provas concretas, pois
ele precisa ver para crer. Bem assim, lamentavelmente, falseia-se a pregação do evangelho hoje em dia,
com promessas de sucesso aqui e agora, mediante sinais aparentes de prosperidade material como prova
da benção de Deus. É certo que Deus nos abençoa nesta vida presente, mas não há nada neste mundo
que possa se comparar com a glória futura que está reservada aos filhos de Deus. E é justamente essa
glória futura a razão da nossa esperança em Deus. Assim, é pela fé que recebemos a salvação. Também é
pela fé que anunciamos o Dia de Cristo.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti, Saulo;
Próximo domingo - dia 13 - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Maturino e Noturno - Messias
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 13 - Cultos Maturino e Noturno - Mirian.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Salmo 91". O versículo chave é "Salmo 91.1" e Culto Noturno: "Davi confessa seu
pecado". O versículo chave é "Salmo 51.10". Pais tragam seus filhos!
REUNIÃO DE P
EQ
UENO GR
UPO - O Grupo A - Templo , coordenadora Vivian Breda realizará
PEQ
EQUENO
GRUPO
sua reunião mensal, sexta-feira, dia 11/08, às 14h30
14h30, na Capela.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje
Hoje: Sonia Carnicelli Felipe da Silva; Dia 07
07: Ana Carolina
Ferreira Mendes, Maria Luisa Kuntz Lima Passerini; Dia 09
09: Leonardo Diniz Pennacchi Dellore,
Mariana Cavalcante Macambyra da Silva; Dia 10: Diác. Artur Itio Furuga, Daniele Silva de Aguiar,
Maria José de Moura Bugelli; Dia 11
11: Ana Isabel Carvalho Pereira Lages, Jesuína Amarante Pereira,
Luzia Ramos Fischer; Dia 12: Clara Maria Borba, Jorge Ribeiro Sales.
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja
CAMPANHA
ALIMENTOS
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
realizou a Campanha de Arrecadação de Alimentos para a AEB (Associação Evangélica Beneficente),
que se encerrou no domingo passado. A quantidade arrecadada foi de 2.153 kg de alimentos não
perecíveis, atingindo a meta de "02 toneladas", e agradece a participação da Igreja em mais esta
campanha. Deus os abençoe !
JUNT
A DIA
CONAL - Todos os seus membros estão convocados para se reunirem amanhã, dia 7, às
JUNTA
DIACONAL
20h, na sala do Conselho.
OFER
TA ESP
ECIAL DE GRA
TIDÃO A DEUS - Neste mês de agosto nossa Igreja completa 117
OFERT
ESPECIAL
GRATIDÃO
anos de existência. São 117 anos de bênçãos derramadas por nosso bom Deus na vida da Sua Igreja e
também na vida de cada um de nós que aqui congregamos. Durante todo o mês, em nossos cultos
matutino e noturno, estaremos levantando uma Oferta Especial de Gratidão. Você poderá utilizar os
envelopes disponíveis nos bancos da Igreja para este momento especial ou, se desejar, depositar sua
oferta diretamente na conta bancária da Igreja identificando-a com o acréscimo de R$ 0,40 (quarenta
40
centavos) ao valor (Exemplo R$ 100,40
40). Nosso alvo neste ano é de R$ 40.000,00.
Banco Bradesco - Agência 096 - Conta Corrente 69.230-1 - CNPJ da Igreja: 63.014.674/0001-65
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AGENDA DE ORAÇÃO
Oremos pelas seguintes pessoas: Guilherme Motta, 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.
IMP
ACT
OE
VANGELÍSTICO - 158 ANOS DA IPB - No próximo dia 12 de agosto às 18h
IMPA
CTO
EV
18h, no
Vale do Anhangabaú/SP, acontecerá o Impacto Evangelístico em comemoração aos 158 anos da IPB. O
pregador será o Rev. Hernandes Dias Lopes. Compareçam e convidem amigos e familiares para ouvirem
a Palavra de Deus!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - Será realizado no dia 15 de agosto às 14h, o nosso
Chá Missionário. Neste dia teremos oportunidade de levantar uma Oferta Especial para as Missões.Toda
a Igreja está convidada.
VISITE A EXPOFLORA – A SAF está promovendo um passeio na cidade de Holambra, para visitar
a 36º Expoflora, no próximo dia 15 de setembro
setembro. Preço: R$ 70,00, incluindo transporte e bilhete
de entrada. Mais informações com Elaine (telefone 3337-3344) e Bia Toloi (99401.1966).
ALMOÇOS ESP
ECIAIS EM A
GOST
O - Teremos almoço no dia de hoje e nos próximos domingos,
ESPECIAIS
AGOST
GOSTO
dias 20 e 27 de agosto com o objetivo de estarmos mais juntos neste mês de aniversário da Igreja. Para
tanto, programe-se e participe!
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado dia 12, às 7h, a ênfase das reunião será a intercessão
pelos pais.
" 500 ANOS DA REFORMA"
Letra e Música: Stenio Marcius e Edilson Botelho

4

I
Foi tão longa a escuridão
Que a Igreja padeceu.
Quase não sobreviveu
À tão grande servidão.
Foram tantas heresias,
Enganosa idolatria.
Mas Deus libertou seu povo
Sua Luz raiou

II
Nem a espada fez calar,
Nem o fogo intimidou.
A igreja que bradou:
Só a Bíblia há de julgar.
Levantemos a bandeira
Da mensagem verdadeira
Que liberta pecadores
Através da cruz.

Coro
Nossa mente está cativa
À verdade da Escritura.
E aqui permanecemos
Seja vida, seja morte.
Salvação por fé somente,
Só por Graça recebemos,
Em Jesus justiça nossa
Soli Deo gloria
Soli Deo gloria.

III
Eis o nosso coração,
Ofertamos só a Ti.
É imensa a gratidão.
Teu poder nos trouxe aqui,
Hoje são quinhentos anos
Na beleza dos Teus planos
Que a Palavra livremente
Salva as nações.

COMEMORAÇÕES DO 117º ANIVERSÁRIO DA IPUSP
Dia 06/08
atutino: Rev. Agnaldo Duarte de Faria Culto N
oturno: Rev.Célio Gomes de Azevedo
Culto
Matutino:
Noturno:
C
ulto M
Pastor da I.P. da Mooca - SP
Pastor da I.P.Unida de SP
Coro Geral da IPUSP
Quinteto Efésios 3:20
Dia 13/08
ulto M
atutino: Rev.Joselmar Pereira Gomes
Culto
Matutino:
C
Pastor da I.P. do Jd. Califórnia - SP
Coro Jovem e Orquestra da IPUSP

Culto N
oturno: Rev. Mauro Meister
Noturno:
Pastor da I.P. Barra Funda - SP
Coro Jovem da IPUSP

Dia 20/08
ulto M
C
ulto N
oturno: Rev. Ademir Aguiar
Culto
Matutino:
Culto
Noturno:
C
atutino: Rev. Juarez Marcondes
Pastor da I.P. de Curitiba-PR (SE/SC-IPB)
Pastor da I.P. Butantã SP/I.P.Unida SP
Coro Verdade e Vida
Coro Geral da IPUSP
Dia 27/08
atutino: Rev.Rosther Guimarães Lopes C
ulto N
oturno: Rev.Rosther Guimarães Lopes
Matutino:
Culto
Noturno:
Culto M
Pastor da I.P. Guará II - Brasília - DF
Pastor da I.P. Guará II - Brasília - DF
Participação de todos coros da IPUSP
Coro Masculino da IPUSP e
e Orquestra
Coro Masculino da I.P. da Vila Maria
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES - UP
A - Acampamento de jovens e adolescen
UPA
tes junto com a I.P. de Campinas. Local: próximo de Piracicaba (www.acampark.com.br). Data: 07
a 10 de setembro. Valor: R$ 395,00. Maiores informações com o Sem. Filipe Rodrigues.
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - UCP - No próximo sábado, dia 12, estaremos
comemorando o Dia dos Pais. Nossa programação começará as 10 h e vamos ter uma deliciosa feijoada por
al pai Tal filho (a)"
apenas R$10,00 (crianças até 5 anos não pagam).Teremos também o concurso: "T
"Tal
- use sua criatividade - a melhor dupla ou trio ganhará um prêmio. Confirme sua presença ainda hoje com
Andréa ou Augusto Rezende.
PREGADOR VISIT
ANTE - Neste domingo por ocasião do culto das 11h, está nos visitando e
VISITANTE
pregando o Rev. Agnaldo Duarte de Faria, pastor da I.P. da Moóca. Rogamos a Deus pela sua vida, bem
como de sua família. Seja bem-vindo !
QUINTET
O EFÉSIOS 3.20 - Também nesta ocasião, está conosco louvando a Deus o Quinteto
UINTETO
Efésios 3.20. Alegramo-nos com a presença dos irmãos em nosso meio e rogamos as bênçãos de Deus
sobre suas vidas. Sejam bem-vindos !
Mais Que Uma Voz
Eu queria ter mais que uma voz
Mais que um amor e uma vida pra te oferecer
Pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser
Tu és o autor, aquele que
Pintou com perfeição a vida
Tu és o Senhor, aquele que
Me amou e és o

Meu Deus, meu Senhor
Minha vida é pra teu louvor
Meu Deus, meu Senhor
Minha vida é pra teu louvor
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
Quinteto Efésios 3:20 (Oração de Davi)
* Romanos 11.33-36
oação”
Hino 52 – “ Glória e Cor
Coroação
* Oração
Quinteto Efésios 3:20 (Deus Senhor)

Adoração
Cântico - "Cantai ao Senhor"
* Salmo 100
Hino 22 - "Os Céus Proclaman"
* Oração
Hino - Coro Geral

Contrição
* Salmo 130
* Oração Silenciosa
Quinteto Efésios 3:20 (Maravilhosa Graça)
* Oração

Contrição
* Salmo 32.1-7
* Oração Silenciosa
Cântico - "Enquanto Eu Calei"
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 117
ais Q
ma Voz" (pg. 5)
Cântico - "M
"Mais
Que
Uma
ue U
Oferta de Gratidão
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 84.4-12
er
to Q
uer
o Estar"
Cântico - "P
"Per
erto
Quer
uero
Oferta de Gratidão
* Oração

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Hino Oficial da IPB-""500 Anos da Reforma"
Edificação
Quinteto Efésios 3:20 (Santifica-me)
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Agnaldo Duarte de Faria
Quinteto Efésios 3:20 (Vitória)
Santa Ceia
Hino 344 - "A Ceia do Senhor"
Instituição do Sacramento
Distribruição dos Elementos
* Hino 312 - "Há Trabalho Cer
to"
Certo"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Quinteto Efésios 3:20 (Ora Aquele)
Poslúdio

Hino Oficial da IPB-"500 Anos da Reforma"
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Célio Gomes de Azevedo
Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio

Saudação aos visitantes
Momento Missionário
A
visos
Avisos
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 Matutino:
Ernesto, Paulo Sérgio, Wilson, Paulo Ricardo, Décio, Jovino, João Francisco e João Vieira da Silva
2) Na Liturgia: - Culto Matutino: Ernesto
REUNIÃO DO CONSELHO - Na próxima 3a. feira, dia 08, às 19h30, no local de costume. Todos
os seus membros estão formalmente convocados.
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