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IGREJA UNIDA E A JMN
“Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo
trazendo os seus feixes”
Salmo 126.6

Pastor
es
astores
Efetivos

Rev. Ademir Aguiar
Rev. Célio G. de Azevedo

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Diáconos
Adilson Modesto
Daniel Costa Lima
Eduardo Rogério Prevelato
Felipe Roberto Pires
Getúlio Bernardo de Senna
Leandro Ferreira Rossignoli
Luiz Carlos de Oliveira
Marcos Lazarini Ribeiro
Mauro Ferreira Rossignoli
Paulo Sérgio Ramalho
Rafael de Toledo Cintra
Ricardo de Moura Martins
Ricardo Deguti de B. Silva
Ricardo Lunghin C. Regiani
Rodrigo Costa Abreu
Rodrigo da Silva Pretti
Saulo Saraiva Brust

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

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

Estudo Bíblico

Estamos no mês de aniversário de nossa amada Igreja Unida. É com
grande alegria que comemoramos a existência desse local e do rebanho que aqui
se reúne com o propósito de servir unicamente ao Senhor.
Salientamos o envolvimento de nossa igreja com as Missões Nacionais.
Desde seu início, a Igreja Unida preocupou-se com a obra do Senhor, com a
tarefa urgentíssima da evangelização nacional. Consta em sua primeira Ata,
datada de 25/08/1900
25/08/1900, item 6: “Que se levantasse uma coleta mensal no
primeiro domingo de cada mês alternadamente para Missões Nacionais e
Seminários Teológicos, devendo a próxima ser consagrada às Missões”.
Com o passar do tempo, em seu Salão Social, em 1939, líderes da Igreja
Nacional e emissários, credenciados, de Nova York, acharam possível o plano de
constituir-se uma organização missionária para evangelizar o “interior” do nosso
país. Assim, em 10 de Setembro de 1940 foi organizada oficialmente a junta
mista no mesmo lugar. Tal organização é hoje o que chamamos de Junta de
Missões Nacionais
Nacionais!
A Igreja Unida entendeu sua missão e imediatamente se envolveu com
a obra evangelizadora, colocando as mãos no arado, rogando a Deus por
trabalhadores na Sua seara e promovendo despertamento a fim de ganhar almas
para Jesus, como se constata na Ata de 30 de Setembro de 1939
1939, onde diz que
“o conselho resolveu recomendar à diretoria da Escola Dominical que promova
um despertamento entre a mocidade da Igreja no sentido de haver mais sucesso
de conversão...”.
Portanto, despertemos para a obra missionária! Lembre-se que cada um
tem sua parcela de importância na expansão do reino. Cada um tem o seu valor
aos olhos de Deus. Não importa qual o seu papel no serviço da Igreja de Cristo.
O importante é desempenharmos o trabalho de Deus com respeito, dedicação
e alegria, como bem nos recorda o salmista: “Servi ao Senhor com alegria” (Sl
100.2).

5ª feira - 19 h
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pela Profª Vivian Breda
Dia 21- F
az
ermos B
em aos C
ristãos – R
omanos 12.9-14 (v
Faz
azermos
Bem
Cristãos
Romanos
(v.. 13)
A Epístola aos Romanos marcou a história da Igreja pela poderosa exposição doutrinária que apresenta.
Aproximando-se de seu final, porém, Paulo dedica-se à orientação mais voltada à vida prática cristã,
encorajando seus leitores a uma transformação renovadora de suas mentes e à submissão à vontade de
Deus (v. 2). Mostra como esta mudança interior se manifesta no sentimento que, aos seus olhos, é o dom
mais excelente: o amor (I Co 13.13). Para os cristãos este é forçosamente uma expressão sincera, benévola,
cordial e fraterna (v. 9,10). Quando direcionado a Deus, tem como marcas o zelo, o fervor, a esperança, a
paciência e a perseverança na oração (v. 11,12). Quando dirigido a um inimigo, se traduz em renúncia à
ira e à retribuição do mal e, ainda, na busca do bem e da paz até o limite do possível (v. 17-19). E quando
seu alvo é um irmão em Cristo, se revela ao darmos a este a preferência, isto é, ao humildemente o
considerarmos superior a nós mesmos (Fp 2:3), bem como ao compartilharmos suas necessidades, tristezas
e alegrias (v.10,13,15).
Dia 22- R
ev
estir-se de C
risto JJesus
esus – R
omanos 13.11-14 (v
Rev
evestir-se
Cristo
Romanos
(v.. 14)
Nós cristãos devemos ter um sinal distintivo a tal ponto expressivo que, por chamar a atenção dos que nos
cercam, os leve a perguntar a razão dessa marca, ou seja, de nossa esperança (I Pe 3.15). E qual é essa razão?
Cristo é o nosso Senhor. Um dia voltaremos a gozar de sua presença junto a nós. Esse momento fica a cada
dia mais próximo. Fonte de alegria e segurança abundantes estas três certezas devem ser também causa de
vigilância e preparação. Paulo se refere a esse reencontro criando uma estimulante analogia entre ele e o
amanhecer. É o início de um novo tempo. Toda obscuridade da noite será substituída por um revigorante
resplendor. Seremos libertos da inconsciência e da inércia próprias do sono. As obras que toleramos
quando protegidos por trevas se tornarão constrangedoras e seremos compelidos à decência e à dignidade.
A luz será a nossa arma e o Senhor Jesus, a armadura que nos revestirá. Ao escrever aos tessalonicenses,
Paulo enumera os segmentos dessa couraça protetora: a fé, o amor e, mais uma vez, a esperança. (I Ts 5.48).
Dia 23- JJustiça,
ustiça, P
az e Alegria no Espírito SSanto
anto – R
omanos 14.13-19 (v
.17)
Paz
Romanos
(v.17)
Em nossa jornada em busca do crescimento espiritual, convivemos com irmãos que experimentam
diferentes graus de progressão. Muitos são os que manifestam um avanço mais expressivo em maturidade
e consagração. Outros, ainda enfrentam embates já vencidos por nós. Paulo enfatiza o quão grande é a
nossa responsabilidade com estes que necessitam de auxílio, uma vez que temos o perigoso poder de adiar,
interromper ou empobrecer sua evolução. Duas ações são propícias ao seu progresso: edificação e, quando
necessária, admoestação branda e longânime (Gl 6:1, I Ts 5:14). Dois erros são especialmente nocivos:
julgamento e escândalo. Estes muitas vezes são gerados pela tentativa de impor preceitos que nada mais
são que meros hábitos tradicionais e, portanto, não expressam a essência do reino de Deus. Porém, ao
abrirmos mão de exigências indevidas, o Espírito Santo age soberanamente e nos concede o antegozo das
bênçãos próprias a esse reino: a justiça, a paz e a alegria plenas que só nele podemos encontrar.
Dia 24- P
ara o B
em do P
róximo – R
omanos 15.1-6 (v
.2)
Para
Bem
Próximo
Romanos
(v.2)
Uma ação única que nos garanta a glorificação de Deus Pai, a aceitação de Cristo como modelo e o
benefício dos que nos cercam. O que mais poderíamos almejar ao adotar uma prática na execução de nosso
compromisso como servos de Deus? Paulo indica um caminho nessa direção e nos exorta a trilhá-lo. Os
três relevantes objetivos são conjuntamente alcançados a cada vez que oferecemos apoio a um irmão
enfraquecido. Não é uma tarefa fácil. Ela exige renúncia à nossa satisfação pessoal, sacrificando-a em favor
de nosso próximo. Requer também a superação de nossas próprias fragilidades, nos sustentando na
esperança, na paciência e no consolo que Deus concede através da sua Palavra. É exatamente nela que o
Apóstolo busca a legitimidade de seu ensinamento, ao citar o Salmo 69 (v. 3). Neste, presenciamos a graça
e a misericórdia divinas atuarem como fonte de libertação para quem se oferece como alvo de sofrimentos
e, agindo assim, poupa da agressão e da vergonha aqueles a quem falta vigor.
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Dia 25- O Início da Igreja de Cristo – I Coríntios 1.26-27
Uma comunidade pouco numerosa, dispersa, com poucos recursos, enfrentando instituições que até
hoje são lembradas por ações marcadamente opressoras e intolerantes (a saber, o poder imperial romano
e a liderança religiosa judaica), é vitoriosa ao consolidar uma obra da qual nós, dois milênios passados,
somos herdeiros. É um feito que, de início, parecia humanamente impossível. Mas Aquele que escolheu,
chamou e conduziu seus realizadores, o fez com um poder e uma sabedoria em nada restritos às fronteiras
da esfera humana. Seus critérios foram incomuns: excluiu sábios, poderosos e homens de origem
privilegiada; optou pelos humildes, desprezados e anônimos (v. 28). Esta completa inversão de valores
deve ser lembrada quando colocamos em dúvida a nossa vocação. Igual a tantos personagens bíblicos,
muitas vezes somos tomados por insegurança. Josué foi um deles. Como a ele, porém, Deus ordena a nós
a troca do temor e do espanto por força e coragem. A razão desta mudança é irrefutável: Ele está conosco
(Js 1.9).
Dia 26- N
inguém se Vanglorie na P
eus – I Coríntios 1.28-29
Ninguém
Prresença de D
Deus
Paulo escreveu a uma Igreja transtornada. Seus membros estavam divididos e seduzidos por polêmicas de
pouca importância. Sua liderança era motivo de disputa. Heresias e imoralidades corrompiam sua fé e
suas práticas. Em seu aconselhamento, o Apóstolo rogou por união (v. 10) e censurou a vanglória,
sentimento que tão eficazmente corrói o convívio até dos que professam uma mesma crença religiosa. Foi
mais um dos apelos pela humildade encontrados em suas epístolas (Fp 2.3, por exemplo). Com esta
exortação, reproduziu um cuidado tantas vezes manifestado por Deus nas Escrituras e também em
nossas vidas: proteger o homem da presunção de ter algum mérito pessoal. Para nos livrar desta tentação,
Ele nos conscientiza a cada momento de nossas limitações e dependência. Seu zelo é tamanho, que chega
mesmo a interferir no plano da nossa salvação. Ef 2.8-9 nos revela um motivo que O leva a garantir esta
bênção exclusivamente pela sua graça e nunca por obra humana. É para que nenhum de nós se glorie.
Dia 27- A
Administrador
dministradores
Mistérios
Deus
(v.1)
dministrador
es dos M
istérios de D
eus – I Coríntios 4.1-5 (v
.1)
“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite ...” (I Co 11.23
a). Com esta frase Paulo inicia sua instrução quanto à celebração da Santa Ceia. Nela, também evidencia
sua postura como propagador dos ensinamentos de Cristo. Seu compromisso é o de entregar aos homens
o que do Senhor recebeu. Este deve ser igualmente o nosso lema: tudo o que nos é comunicado, na
medida e na forma em que nos chega, deve ser prontamente partilhado com os que nos cercam. Ter este
propósito é um privilégio e uma responsabilidade, que, desde a Reforma Protestante, são estendidos a
todos cristãos. A partir dela, todos nós respondemos pela preservação, pregação e sábia aplicação da
mensagem divina, suas revelações e seus mistérios. Esta missão nos é transmitida com duas advertências.
Devemos cumpri-la com absoluta fidelidade a Deus e à sua Palavra, isto é, com perseverança e precisão.
O julgamento e a aprovação desta lealdade virão somente do Senhor; não devemos, portanto, buscá-los
entre os homens.
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 27 - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino: Messias e Lilian e Culto Noturno: Messias.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 27- Culto Matutino: Messias, Lilian e Mirian e Culto Noturno: Lilian.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje
Hoje
oje: Gustavo Goulart dos Santos; Dia 21
21: Vera Lúcia
Dias Pacheco Martins; arry Cristian; Dia 22
22: Artur Godinho CAmpos, Presb. Ernesto de Jesus Herrera,,
Eugênio Pereira dos Dos Santos Junior, Noemi Schultz de Oliveira; Dia 23: Grace Lívia Tavares Tambelini;;
Dia 24: Daniel Lima Mineiro, Maira de Araújo Pimenta da Silva, Sérgio de Souza Zocratto; Dia 25:
Amanda Carvalho de Menezes, Fernanda Kabadayan Dias, Presb.Gediael Felipe da Silva, Diác. Luiz
Carlos de Oliveira, Olga Kocian.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 24: Duilio Cochi Neto e Fernanda Regina Vieira da Silva Cochi
03 anos
Dia 25: Diác. Ricardo Galante Coimbra e Thaissa de Melo Galante Coimbra
10 anos
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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.)
" 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.
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REUNIÃO DE ORAÇÃO E CONFRA
TERNIZ
AÇÃO - No próximo sábado, dia 26 de agosto,
CONFRATERNIZ
TERNIZAÇÃO
a Reunião de Oração terá início às 10h30
10h30. Após, teremos o nosso tradicional churrasco de confraternização.
Venha e participe!
117 ANOS DE BÊNÇÃOS - Neste mês nossa Igreja completa 117 anos de existência e de bênçãos.
Durante os cultos teremos a oportunidade de manifestar nossa gratidão a Deus através da Oferta Especial
de Aniv
ersário
Aniversário
ersário. Para isto, utilize os envelopes disponíveis nos bancos da Igreja. Se desejar depositar
diretamente em conta bancária, identifique com o acréscimo de quarenta centavos ao valor (Ex. R$
100,40). Bradesco - Ag.0096 - CC 69.230-1 - CNPJ 63.014.674/0001-65. Nosso alvo é de R$
40.000,00.
DEMONSTRA
TIV
O FINANCEIR
O - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja através
DEMONSTRATIV
TIVO
FINANCEIRO
dos gráficos em percentuais do mês de julho (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6). Outras informações
com o tesoureiro Presb. Esdras.
ALMOÇOS ESPECIAIS EM AGOSTO - Hoje e no próximo domingo dia 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!
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Salmo 119". O versículo chave é "Salmo 119.72" e Culto Noturno: "Vale a pena agir
certo". O versículo chave é "Salmo 73.25" . Pais tragam seus filhos!
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO - O Grupo B- Santa Cecília
Cecília, coordenadoras: Isako Ouchi
e Olívia Carvalho Alves dos Santos realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 25/08, às 19h30, na
Capela.
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - Participaremos no próximo sábado das
comemorações de aniversário da nossa igreja às 10h30
10h30. Em breve teremos o 2° Passeando com a UCP.
Aguarde maiores informações.
ENCONTR
O DE OFICIAIS - A I.P. da Lapa convida para o Encontro de Oficiais a ser realizado no
ENCONTRO
próximo dia 02/09 das 8h às 12h30. Embora a ênfase seja a participação de Oficiais, outros irmãos
eis numa nação doente
gr
ejas saudáv
também são bem-vindos. Tema do Encontro: “I
“Igr
grejas
saudáveis
doente”” . Palestras com
o Rev. Mauro Meister e Rev. Alderi S. de Matos. Workshops: Pequenos G
Grr upos - Rev. Sérgio Lima
ristão e
Cristão
(I.P.Sto Amaro), Homens de Valor - Rev. Vulmar Dutra de Rezende (I.P.São Vicente-SP), O C
a Cidade – Rev. Miguel Carlos dos Santos Júnior (I.P. Estação Luz). As inscrições podem ser feitas até o
dia 27.08.17 por e-mail para apaulomarques@uol.com.br ou iplapa@uol.com.br.
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
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).
500 ANOS DA REFORMA PR
OTEST
ANTE - Os Sínodos do Estado de São Paulo realizará no dia
PRO
TESTANTE
16/09, sabado, "Oficinas" das 13h às 15h30 e Culto Solene às 16h na Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Maiores Informações no site http://reforma500.ipb.org.br/
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. O
Orremos pelos seguintes irmãos
irmãos: Guilherme Motta, Rev.Fernando Hamilton Costa, 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!

INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
(a) R
elato missionário sobr
efugiado sírio
Relato
sobree um rrefugiado
sírio: “um homem que perdeu toda a sua família na
guerra na Síria. Ele que era de classe alta no país e gozava de privilégios de poucos. Preso pelos
terroristas viu sua família ser morta por eles, um a um. Primeiro sua esposa, depois seus 3 filhos. Ele foi
torturado até quando os terroristas o deram como morto. Seu corpo foi jogado em um container de
lixo. Um lixeiro o encontrou e percebeu que ele ainda está com vida, apenas inconsciente. Ele foi
levado para diversos lugares para tratamento e voltou a consciência depois de 3 meses. Um ano já se
passou desse ocorrido e hoje ele vive sozinho com os movimentos do corpo todo atrapalhado devido
as torturas. Suas mãos são totalmente tortas, a mente as vezes fica atrapalhada e sente muitas dores
ainda em diversos órgãos internos do corpo. Conheceu a Jesus recentemente e vive hoje para Cristo
somente. Ele testemunha em lágrimas tudo o que ele passou, principalmente vendo toda a sua família
sendo morta. Ele disse que perdeu tudo, todos os seus bens, toda a sua família, mas o pior de todas
essas dores é a dor da alma. Com alegria nos olhos ele declara, mas Jesus tem curado todas as minhas
feridas, principalmente as da alma”. (fonte não revelado por questões de segurança)
(b) Relato missionário sobre um adolescente
adolescente: “Jovem de apenas 14 anos ficou nas mãos dos
terroristas com toda a sua família por 6 meses. Depois desse período os terroristas resolveram matar
toda a família, mas de uma maneira diferente. Os prenderam em estacas e fizeram um fogo próximo
deles, para que eles fossem cozinhando e morrendo aos poucos. Os terroristas fizeram fogo e os
deixaram. Essa adolescente conseguiu se soltar da estaca, mas perdeu o equilíbrio e caiu no fogo. Em
chamas no corpo ela tenta ajudar sua família, quando é vista por um terrorista que corre em sua
direção. Ela então deixa sua família e ainda com o corpo em chamas corre desesperada. Recebeu ajuda
de um senhora no caminho da fuga, que posteriormente a adotou. Hoje ela vive com o trauma de ter
perdido sua família, além das queimaduras no corpo 80%. A senhora que a adotou é cristã e levou essa
jovem a Cristo. Atualmente ela serve no socorro de outros refugiados, apesar das debilidades que ela
sofre em seu físico. Ela afirma ‘a alegria do Senhor é a minha força diária’”. (fonte não revelado por
questões de segurança)
(c) P
ega Terso" - Há tempo de plantar e há tempo de colher..., mas para que isto aconteça
Prrojeto "P
"Pega
precisamos investir. Estamos trabalhando para a construção de uma horta em Pega Terso, Guiné
Bissau, Oeste da África, que trará sustentabilidade para a igreja local e obreiros e garantirá a alimentação
para 60 famílias que vivem abaixo da linha de pobreza. Trabalham no local os missionários Rogério e
Fabiana Pinheiro Galo, enviados pela APMT. Nosso desafio é levantar R$ 7.000,00 para adquirir e
instalar um conjunto moto bomba d’água em poço existente, painel de energia solar, reservatório
elevado e rede de água para irrigação. Contribua na tesouraria ou por meio das contas da igreja
inserindo R$ 0,07 para identificação.
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COMEMORAÇÕES DO 117º ANIVERSÁRIO DA IPUSP
Dia 20/08
atutino: Rev. Juarez Marcondes Filho
Culto
Matutino:
C
ulto M
Pastor da I.P. de Curitiba-PR (SE/SC-IPB)
Coral Verdade e Vida

C
ulto N
oturno: Rev. Ademir Aguiar
Culto
Noturno:
Pastor da I.P. Butantã SP/I.P.Unida SP
Coro Geral da IPUSP

Dia 26/08 - sábado - 10h30
Reunião de Oração Especial
Churrasco de confraternização
Dia 27/08
atutino: Rev.Rosther Guimarães Lopes
Matutino:
Culto M
Pastor da I.P. Guará II - Brasília - DF
Participação de todos coros da IPUSP
e Orquestra

C
ulto N
oturno: Rev.Rosther G. Lopes
Culto
Noturno:
Pastor da I.P. Guará II - Brasília - DF
Coro Masculino da IPUSP e
Coro Masculino da I.P. da Vila Maria

GRA
TIDÃO A
OP
AST
OR VISIT
ANTE - Agradecemos a presença de nosso pregador, por ocasião do
GRATIDÃO
AO
PAST
ASTOR
VISITANTE
culto das 11h, Rev. Juarez Marcondes Filho, Pastor da I.P. de Curitiba-PR e Secretário Executivo do
Supremo Concílio da IPB. Rogamos a Deus por sua vida, bem como de seus familiares. Seja bem-vindo!
GRA
TIDÃO A
O CORAL VERDADE E VIDA - Agradecemos aos queridos irmãos que compõem o
GRATIDÃO
AO
Coral Verdade e Vida, na pessoa de sua regente Loide do Amaral Toledo, pela participação conosco na
adoração ao Senhor por ocasião do culto das 11h. Sejam todos bem-vindos!
IPB NA TV - Não deixe de assistir o programa Ver
dade e Vida com o Rev. Hernandes Dias Lopes, todos
erdade
os sábados pela REDETV às 8h30 e pela BAND às 9h30. Assista também pelo youtube.com/
programaverdadeevida.

ACLAME AO SENHOR
Meu Jesus, salvador, outro igual não há
Todos os dias quero louvar, as maravilhas de teu amor
Consolo, abrigo, força e refúgio é o senhor
Com todo o meu ser, com tudo o que sou
Sempre te adorarei
Aclame ao senhor toda a terra e cantemos
Poder, majestade, louvores ao rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de teu nome
Alegre te louvo por teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre te amarei
Incomparáveis são tuas promessas pra mim
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
Coral Verdade e Vida e Coro Geral "Anthiphonal Alleluia"

u SSou"
Coral Verdade e Vida - "E
"Eu
ou"
* Efésios 3.20-21
or
es SSem
em F
im”
Hino 38 – “ Louv
Louvor
ores
Fim
* Oração
az-nos U
m"
Coral Verdade e Vida - "F
"Faz-nos
Um"
Contrição
* Hebreus 12.4-7
* Oração Silenciosa
ela Fé"
Coral Verdade e Vida - "Chegamos P
Pela
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 29.1-4
* Oração
Oferta de Gratidão
Cântico - "Aclame Ao Senhor" (pag. 9)
* Oração com as crianças
Hino Oficial da IPB-""500 Anos da Reforma"
(pag. 4)
Edificação
eceber
eis P
oder"
Coral Verdade e Vida - "R
"Receber
ecebereis
Poder"
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Juarez Marcondes Filho
ua G
raça é SSuficiente"
uficiente"
Coral Verdade e Vida - "S
"Sua
Graça
Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
oje é Tempo"
Cântico - "H
"Hoje
* Salmo 111
Cântico - "Santo, Santo, Santo"
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Salmo 1
* Oração Silenciosa
Cântico - "Oferta de Amor"
* Oração Audível
Ação de Graças
* Apocalipse 113. 1-3
* Oração
Oferta de Gratidão
Cântico - "Seja Engrandecido"
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Santa Ceia
Hino 341 - “Vera Páscoa”
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
or
que E
le Viv
e"
Cântico - "P
"Por
orque
Ele
ive"
* 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:
Liturgias: Culto Matutino - Cleverson / Culto Noturno - Wilson
Na distribuição da Santa Ceia no Culto Noturno - Wilson, Ernesto, Edson e Cleverson.
REUNIÃO DO CONSELHO - Na próxima 3a. feira, dia 22, às 19h30, no local de costume.
Todos os seus membros estão formalmente convocados.
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