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DUAS GRANDES COMEMORAÇÕES
IPB e IPUSP

Pastor
es
astores
Efetivos
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Célio G. de Azevedo

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Missionários
1. Rev. Gerson Troquez
(Senegal)
2. Rev. Gessé Almeida Rios
(África do Sul)
3.Miss. Lázaro A. P. Jacarandá
(Albânia)
4.Rev. Ronaldo F. André
(Romênia)
5. Rev. Luiz Otávio N.Gomes
(Panamá)
6. Rev. Marcos Nicoli N. Filho
(Albânia)
7. Rev. Julio M. F. dos Santos
(Austrália)

Seminarista
Filipe Rodrigues de Lima

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

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

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

No mês de agosto temos duas comemorações históricas que não podem
passar despercebidas. Uma delas é o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil,
a outra é o aniversário da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo.
A Igreja Presbiteriana do Brasil, mais comumente conhecida pela sigla
IPB, comemorou no dia 12 de agosto, 158 anos de história. Data esta contada
a partir da chegada do missionário presbiteriano americano Ashbel Green
Simonton, em 12 de agosto de 1859, na cidade do Rio de Janeiro.
Seu ministério foi relativamente curto, de apenas 8 anos, pois Simonton
morreu de febre amarela aos 34 anos de idade, em São Paulo, sendo sepultado
no Cemitério dos Protestantes, em nossa cidade. O trabalho presbiteriano
cresceu e a igreja marcou e marca sua história no protestantismo brasileiro.
Das comemorações históricas, destacamos o primeiro centenário da IPB
realizado na Igreja Presbiteriana do Rio de janeiro, em 12 de agosto de 1959,
com a presença do Presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Tal evento mostra a importância e a magnitude de nossa amada igreja.
41 anos após a chegada de Simonton, nasce a Igreja Unida de São Paulo,
fruto da união de duas igrejas presbiterianas que se juntam para formar a Igreja
Unida, em 26 de agosto de 1900, sendo os pastores na época: Rev Zacharias de
Miranda e o Rev Modesto Carvalhosa. No dia da junção das duas igrejas, disse
o Rev Carvalhosa: “O que Deus ajuntou, não o separe o homem”.
Na época, a Igreja Unida foi organizada com 116 membros
comungantes. A partir de então, o tempo foi passando, a igreja foi crescendo,
congregações foram surgindo e chegamos aos nossos dias. Muitos são os motivos
para rendermos glórias a Deus! A Deus seja a honra e a glória pela evangelização
nas terras brasileiras...
Diante dos 158 anos de IPB e dos 117 anos da IPUSP; diante da
riqueza de nossa história reformada; diante das sólidas bases em que se ergueu
nossa amada Igreja; diante do pioneirismo de homens consagrados; diante da
interiorização da Palavra de Deus aos mais distantes rincões; diante de tudo que
Deus nos tem dado, nossa palavra só pode ser uma: Laus Deo! – “Louvado seja
Deus!”
Rev
omes de A
edo
ev.. Célio G
Gomes
Azzev
evedo
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pela Profª Heloisa Martoni
Dia 14 – Além da N
ossa Compr
eensão – R
omanos 8.26-30 (v
.26)
Nossa
Compreensão
Romanos
(v.26)
O melhor sinal possível é quando Deus responde nossas orações de forma contrária a nosso pedido, como
não é bom sinal quando nossas orações são atendidas ao pé da letra. O motivo disso é que a vontade e a
sabedoria de Deus vão muito além da nossa vontade e sabedoria. Ao orarmos por algo e Deus atende, Ele
o faz de uma forma que contraria os nossos desejos. Parece que Deus está irado conosco e que estamos em
pior situação do que antes de orar. Deus faz tudo isso porque é assim que Ele age: primeiro destrói e
aniquila o que há de mal em nós, antes de nos dotar com Seus dons. Quando acontece ao contrário de
nossas orações, iniciam aqueles gemidos inexprimíveis. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Sem a
ajuda Dele não é possível suportar esse modo de Deus atender nossa oração. Então dizemos à alma:
Coragem! Anime-se e espere pelo Senhor! Mas nós temos o Espírito que nos assiste. Ao agir Deus, sua ação
é oculta e incompreendida. E sua ação só pode ser ocultada quando é de uma forma contrária à nossa
compreensão e ao nosso modo de pensar (Lutero).
.32)
enhor JJesus
esus Alimenta a Fé – R
omanos 8.31-39 (v
Dia 15 – O SSenhor
Romanos
(v.32)
Se tem Jesus como dádiva e bem maior da sua felicidade, deve seguir o exemplo Dele oferecendo-se a
servir ao próximo, assim como Ele se ofereceu a você. Veja que a fé e o amor estão sendo divulgados, o
mandamento de Deus está sendo cumprido. Jesus como dádiva alimenta sua fé e faz de você um cristão;
Jesus como exemplo exercita as suas obras, elas não o tornam um cristão, mas partem de você que já foi
feito cristão anteriormente. Assim como se distinguem dádiva e exemplo, distinguem-se também fé e
obra. A fé nada tem de você, tem só a obra e vida de Jesus; as obras, sim, têm a sua participação, mas
também não devem ser consideradas sua propriedade, porém do próximo. Quando vê como Jesus atua e
ajuda a todo aquele ao qual se dirige e aqueles que são levados até Ele, deve saber que é a fé que opera isso
em você, que é ela que oferece à tua alma essa ajuda por meio do Evangelho. É mister que siga o exemplo
e ajude o seu próximo e proceda do mesmo modo com ele, isto é, seja também para o seu próximo um
presente e um exemplo (Lutero).
Dia 16 – P
Per
erdão
Romanos
er
dão e JJustificação
ustificação SSomente
omente pela Fé em JJesus
esus – R
omanos 10.1-4
Devemos manter bem firme a posição de que a fé, sem qualquer ajuda de obra ou mérito humano,
reconcilia o homem com Deus e o torna justo. A Bíblia ensina em Romanos 3.28 e outros textos que o
perdão de pecados e a justificação vem somente pela fé. Jesus disse que toda árvore boa produz bons
frutos, porém a árvore má produz maus frutos (Mateus 7.17). Você percebe que não são os frutos que
tornam a árvore boa. A árvore antes de produzir qualquer fruto, tem de ser boa ou deve ser tornada boa
para que possa produzir bons frutos. Também é a pura verdade que o homem precisa ser justo, sem ajuda
de boa obra, antes de praticá-la. Assim fica definitivamente provado que precisa haver algo maior e mais
precioso do que qualquer boa obra, para tornar o homem justo e bom antes de poder fazer o que é bom.
Este algo grande e precioso é a nobre Palavra de Deus em Jesus. Quem ouve esta mensagem e nela crê, esse
se torna santo e justo por meio dela. Por isso ela também é chamada Palavra da vida, da graça, do perdão
(Lutero).
Dia 17 – SSomos
omos D
ev
edor
es de Todos – R
omanos 10.8-15 (v
.10)
Dev
evedor
edores
Romanos
(v.10)
Paulo ensina que não se chega à justiça por meio de qualquer obra, de sabedoria alguma e de qualquer tipo
de empenho, tampouco por meio de riqueza e honra. Muitos querem parecer justos aos seus próprios
olhos, pela razão de que sabem, leem e ensinam grandes coisas ou, porque brilham com elevada dignidade
e administram as coisas sagradas. Na verdade uma nova forma de adquirir a justiça, oposta de Aristóteles,
que ensinou que a justiça é feita a partir das ações e supostamente, por atos exteriores. Essa justiça civil é
reprovada por Deus. A verdadeira justiça surge quando cremos de todo o coração na Palavra de Deus. Mas
a justiça do filósofo, dividida em justiça distributiva, comutativa e justiça geral, vem da cegueira da mente
humana e se aplica a assunto temporal, tratado racionalmente, podendo alguém nada dever, ou dever a
poucas pessoas, ou dever a muitas. Na justiça de Deus, cada pessoa deve a todos, tornou-se culpada de
todas as coisas (Tiago 2.10). Ao Criador deve sua glória e inocência, à criação deve o bom uso e a
cooperação do serviço de Deus (Lutero).
Dia 18 – A Grandeza Gloriosa de Deus – Romanos 11.33-36 (vs.33 e 36)
Que sentido faz cogitar? Pois nem sequer conseguimos captar com a fé os raios da promessa divina, nem
ainda entender uma centelha da lei de Deus e de Sua obra, embora Deus tenha confirmado a ambos com
palavras e feitos maravilhosos. Claro que devemos ensinar sobre a vontade de Deus que vai além da
compreensão. Mas pretender entendê-la é muito perigoso. Eu procuro manter meus olhos voltados para
estas palavras do Senhor Jesus ditas a Pedro: O que é que você tem com isso? Siga-me! Pedro estava

2

preoupado com os caminhos de Deus, perguntando o que seria com João (João 21.22). Também tenho
em mente o que Jesus respondeu a Filipe quando este disse: Mostre-me o Pai (João 14.8). Qual foi a
resposta de Jesus? Não cres que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê o Pai.
E, no fim das contas, mesmo se conhecêssemos todos os juízos acultos de Deus, poderia isso ser de maior
proveito do que o mandamento e a promessa de Deus? Antes e acima de tudo exercite a fé nas promessas
de Deus e pratique os Seus mandamentos (Lutero).
os – R
omanos 12.1-2
Dia 19 – Transformai-v
ransformai-vos
Romanos
Este comentário é feito em razão do aperfeiçoamento. Pois fala às pessoas que já são cristãs. Uma vida
sempre em movimento do bom para o melhor, como um doente passa da doença à saúde. O
arrependimento cria um ser humano justo a partir de um injusto; portanto, o arrependimento é o meio
entre a injustiça e a justiça. Assim o ser humano está no pecado como o terminus a quo (ponto de
partida), e na justiça como o terminus ad quem (ponto de chegada). Sempre nos arrependemos e
confessamos, por isso, somos justos e justificados; pecadores arrependidos. Do mesmo modo os ímpios
se afastando da justiça, mantêm uma posição média entre o pecado e a justiça, mas num movimento
contrário. Pois esta vida é o caminho para o céu ou para o inferno. Ninguém é tão bom que não possa
tornar-se melhor, e ninguém é tão mau que não possa tornar-se pior; até que cheguemos a nossa forma
definitiva. O apóstolo toca neste ponto de maneira bela quando diz: Sejais transformados pela renovação
da vossa mente (Lutero).
.7)
Dia 20 – M
inistérios e Classes – R
omanos 12.3-8 (v
Ministérios
Romanos
(v.7)
É preciso haver as muitas e diferentes classes e cargos, que são reunidas na unidade do Espírito. Assim,
o corpo tem muitos membros. Nem todos os membros podem ser olhos, mas os olhos são olhos, e cada
membro é ele mesmo e tem sua função própria. No entanto, há apenas uma vida, e alimento que
sustenta todo corpo e seus diferentes membros. De igual modo, Deus faz da grande diversidade de
classes e pessoas ordenadas por Ele, uma só classe e comunidade; mas de maneira tal que cada uma exerça
seu ofício e execute as tarefas ordenadas; com humildade, considerando todas as pessoas e classes iguais
perante Deus, que as criou todas em igualdade. Assim ninguém poderá gloriar-se, julgando-se superior
porque sua classe seria mais elevada. Nesse sentido, cada um lute em seu próprio ofício. Seja você homem
ou mulher, agirá certo se pensar assim: Cumprirei meu ministério, a tarefa que Deus me deu e não
procurarei outra. E assim você está na boa luta. Seja você marido ou esposa, recebeu seu ministério da
parte de Deus, a exemplo do servo, da serva, do prefeito. (Lutero).
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
Próximo domingo - dia 20 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Maturino e Noturno - Mirian.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 20 - Cultos Maturino e Noturno - Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Salmo 103". O versículo chave é "Salmo 103.2" e Culto Noturno: "Davi é
recompensado por não procurar vingança". O versículo chave é "Salmo 57.11" . Pais tragam seus filhos!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje
Hoje: Gisela de Bem Kerr Martins; Dia 16
16: Harry Cristian
Munoz Meneses; Dia 17
17: Araciara Dias Gonçalves, Luiza Alencar Agassi Oliveira; Dia 18: Eunice
Lima Guimarães, Irene Greco França.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Comprimentamos com carinho nossos irmãos Presb. Edson
Ramos dos Santos e Mônica Marcondes de Oliveira Santos que comemoram no próximo dia 15, trinta
anos de vida conjugal.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - Será realizado no dia 15 de agosto às 14h, o nosso
Chá Missionário. O palestrante será o Rev. Daniel Charles Gomes , missionário no Japão. Neste dia
teremos oportunidade de levantar uma Oferta Especial para as Missões.Toda a Igreja está convidada.
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 na vida da Igreja Unida. Durante esse mês,
estaremos levantando uma Oferta Especial de Gratidão. Você poderá utilizar os envelopes disponíveis
nos bancos do Templo ou depositar diretamente na conta bancária da Igreja identificando-a com o
40
acréscimo de R$ 0,40 (quarenta 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
01. O
Orremos pelos seguintes irmãos
irmãos: Guilherme Motta, Vademilson de Souza Lins, Rev.Fernanando 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, Leonardo Cardoso Ferreira.
02. O
utr
os motiv
os de oração
Outr
utros
motivos
oração: Oremos pelos 158 anos de IPB, pelos 117 anos de IPUSP, pela
congregação de Caucaia, pelos pregadores convidados do mês de agosto, pelo ministério musical de nossa igreja, pelo despertamento da própria igreja e pela conversão de almas a Jesus!
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado dia 19, às 7h, a ênfase das reunião será a
intercessão pelos Presbíteros.
UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS - Convocamos todos os sócios da UPH para a reunião
plenária no próximo sábado, dia 19, às 9h em 1ª convocação e às 9h30 em 2ª convocação, na Capela.
VISITE A EXPOFLORA – A SAF está promovendo um passeio na cidade de Holambra, para visitar
a 36ª 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).
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 setembr
o. Valor: R$ 395,00. Maiores informações com o Sem. Filipe Rodrigues.
setembro
ALMOÇOS ESPECIAIS EM AGOSTO - Nos próximos domingos, dias 20 e 27 de agosto
teremos o nosso delicioso almoço. Para tanto, informamos que no dia 27 será servido bacalhoada,
solicitamos que façam suas reservas com Presb Rubens ou Elaine pelo fone 3337-3344. Programe-se e
participe!
" 500 ANOS DA REFORMA"
Letra e Música: Stenio Marcius e Edilson Botelho
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
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.
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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.
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 13/08
ulto M
atutino: Rev.Joselmar Pereira Gomes Culto N
oturno: Rev. Mauro Fernando Meister
Culto
Matutino:
Noturno:
C
Pastor da I.P. do Jd. Califórnia - SP
Pastor da I.P. Barra Funda - SP
Coro Jovem e Orquestra da IPUSP
Coro Jovem da IPUSP
Dia 20/08
C
ulto M
atutino: Rev. Juarez Marcondes
C
ulto N
oturno: Rev. Ademir Aguiar
Culto
Matutino:
Culto
Noturno:
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 26/08 - sábado - 10h30
Reunião de Oração Especial
Churrasco de confraternização
Dia 27/08
Culto M
atutino: Rev.Rosther Guimarães Lopes C
ulto N
oturno: Rev.Rosther Guimarães Lopes
Matutino:
Culto
Noturno:
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
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Presbíteros
Considerando que no próximo dia 28 de outubro vence o mandato dos Presbíteros Cleverson Pereira de
Almeida, Décio de Oliveira Bernini, Ernesto de Jesus Herrera e Marcel Mendes, o Conselho resolveu:
1. Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 17 de setembro de 2017 em nosso
Templo, às 09h para a eleição de presbíteros, em turno único. 2. Oferecer à Igreja, dos dias 13 a 20 de
agosto, a oportunidade de indicar nomes ao presbiterato através da FICHA DE INDICAÇÃO DE
CANDIDATO A PRESBÍTERO. 3. No dia 22 de agosto o Conselho examinará os nomes indicados e
aqueles que forem considerados aptos serão convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 28 de
agosto. 4. No dia 03 de setembro os candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais
informações para o processo eleitoral (número de vagas, mesa apuradora, etc.)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Diáconos
Considerando que no próximo dia 28 de outubro vence o mandato dos Diáconos Rafael de Toledo
Cintra e Ricardo Deguti de Barros Silva, o Conselho resolveu: 1. Convocar a Assembléia Geral
Extraordinária da Igreja para o dia 22 de outubro de 2017 em nosso Templo, às 09h para a eleição de
diáconos, em turno único. 2. Oferecer à Igreja, dos dias 17 a 24 de setembro, a oportunidade de indicar
nomes ao diaconato através da FICHA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO A DIÁCONO. 3. No dia
26 de setembro o Conselho examinará os nomes indicados e aqueles que forem considerados aptos serão
convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 03 de outubro. 4. No dia 08 de outubro os
candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais informações para o processo eleitoral
(número de vagas, mesa apuradora, etc.)
NÃO HÁ DEUS MAIOR
Não há Deus maior, não há Deus melhor
Não há Deus tão grande, como nosso Deus
Criou os céus, criou a terra
Criou o sol e as estrelas
Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o seu louvor, para o seu louvor
Para o seu, para o seu
Para o seu louvor
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

* Apocalipse 19. 4-6
Hino 47 – “Glória e Louvor”
* Oração
Coro Jovem

Adoração
Cântico - "Ao Único"
* Salmo 98
Hino 33 - "Maravilhas Divinas"
* Oração
Coro Jovem

Contrição
* Salmo 13
* Oração Silenciosa
efugio Ver
dadeir
o"
Hino 145 - "R
"Refugio
erdadeir
dadeiro"
* Oração

Contrição
* Salmo 51. 1-12
* Oração Silenciosa
Cântico - "Reina Em Mim"
* Oração

Adoração

Ação de Graças
* Salmo 126
Dízimos e Ofertas
Cântico - "Não Há Deus Maior" (pag. 5)
* Oração
* Oração com as crianças
Hino Oficial da IPB-""500 Anos da Reforma"
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Joselmar Pereira Gomes
Hino
Consagração
* Oração
* Bênção Apostólica
* Coro Jovem
Poslúdio

Ação de Graças
* Apocalipse 15. 2-4
Dízimos e Ofertas
randes São As Tuas O
Cântico - "G
"Grandes
Obras"
bras"
* Oração
* Oração com as crianças
Hino Oficial da IPB-"500 Anos da Reforma"
Edificação
Coro Jovem
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Mauro Fernando Meister
Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
oslúdio
P
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
-C
ulto M
atutino: Presb. Oscar
oturno: Presb.Paulo Sérgio
Culto
Matutino:
- Culto N
Noturno:
GRA
TIDÃO A
OS P
AST
ORES VISIT
ANTES - Agradecemos a presença de nossos pregadores, a
GRATIDÃO
AOS
PAST
ASTORES
VISITANTES
saber: Rev. Joselmar Pereira Gomes, pastor da I.P. do Jardim Califórnia em Campo Limpo Paulista-SP., e
Rev. Mauro Fernando Meister, pastor da I.P. Barra Funda - SP. Rogamos a Deus por suas vidas, bem
como de seus familiares. Sejam bem-vindos !
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