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Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Todo grupo humano possui em sua história eventos de grande significado
que estão intimamente associados com sua identidade. No caso dos protestantes,
o evento de grande significado histórico é a chamada Reforma Religiosa do
século XVI
XVI.
O monge agostiniano e professor de teologia Martinho Lutero, afixou à
porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas célebres 95 teses, convidando
a comunidade acadêmica local para um debate público sobre a venda das
indulgências e outras questões controvertidas. Desde então, o dia 31 de outubro
de 1517 tem permanecido na consciência evangélica como um símbolo
fundamental do seu movimento.
Por decisivo e marcante que tenha sido, esse acontecimento pertence ao
passado e não pode mais ser repetido. Há muitos evangélicos que sonham com
uma volta aos tempos da Reforma, assim como tantos gostariam de restaurar os
dias heróicos da igreja primitiva. A isto chamamos de “repristinação”, ou seja, a
tentativa de restaurar alguma coisa a um estado ou condição original, prístino.
Porém, o fato é que os acontecimentos, circunstâncias e personagens passam
inexoravelmente; somente as idéias e os ideais permanecem
permanecem, e são eles,
acima de tudo, que devem ocupar a nossa atenção.
No 5º Centenário da Reforma Protestante, como podemos celebrar a
obra dos desbravadores evangélicos do século XVI? De que modo podemos
honrar o Deus dos reformadores, nós que vivemos no inicio do século XXI?
Uma das respostas é: conhecendo e encarnando as convicções que nortearam as
suas vidas e os seus labores. Destacamos três delas, que reputamos essenciais para
a igreja contemporânea.
el o lugar que os rreformador
eformador
es deram à
Em primeiro lugar, é notáv
notável
eformadores
doutrina: apesar dos fatores políticos, sociais e econômicos envolvidos na
Reforma, o seu ímpeto mais central veio da profunda experiência religiosa de
líderes como Lutero e Calvino. A sua visão da graça e da glória de Deus, mediada
pelas Escrituras, levou-os a colocar a graça e a glória de Deus no centro de suas
vidas e a rejeitar tudo aquilo que pudesse obscurecer a Sua majestade como
Senhor do universo, da vida e da redenção.
el a compr
eensão dos rreformador
eformador
es
Em segundo lugar, é notáv
notável
compreensão
eformadores
sobre a Igreja: a igreja não era para eles uma estrutura ou instituição, mas o
conjunto de fiéis que se reúnem para a adoração, comunhão e serviço
serviço;
exaltando a Deus, estudando a Sua Palavra, celebrando a Sua salvação,
testemunhando de Sua graça e servindo o próximo.
el a entendimento dos rreformador
eformador
es sobr
Em terceiro lugar, é notáv
notável
eformadores
sobree
a SSociedade:
ociedade: rompendo com a dicotomia entre sagrado e secular, os líderes da
Reforma e seus seguidores insistiram no fato de que toda a vida pertence a Deus
e deve refletir o Seu senhorio. Com seu trabalho e exemplo, o cristão deve
esforçar-se para que os valores do Reino permeiem todas as áreas da coletividade.
Que sejam essas as nossas preocupações ao lembrarmos novamente os
eventos e personagens dos quais somos herdeiros. E que Deus nos abençoe nessa
caminhada de testemunho e luta!
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo P
ober
to Tambelini
Prresb
esb.. R
Rober
oberto
DIA 30/10 – PREGANDO E ENSINANDO – A
tos 28.23-31 (v
.31)
Atos
(v.31)
A narrativa de Atos registra também a grande preocupação do apóstolo Paulo era com o seu testemunho
aos judeus romanos. Pode-se perceber que havia interpretação incorreta de seus ensinos cristãos que
estavam sendo deturpados, até mesmo sendo considerado como “seita”. Paulo marca um encontro em sua
residência e um grande número que ali compareceu o ouviu de manhã até à tarde, em que fez uma
exposição do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. O coração deles se tornou
endurecido à Palavra, e Paulo disse a eles que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão.
Paulo permaneceu em sua própria casa alugada, por dois anos, pregando o reino de Deus, com intrepidez,
e ensinando sobre Jesus a todos que o procuravam!
DIA 31/10 – O JUSTO VIVE POR FÉ – Romanos 1.16-17
Paulo não se envergonhava de anunciar a mensagem salvadora do evangelho. Primeiro, porque ele tinha
convicção de ser uma mensagem poderosa. Segundo, porque os romanos precisavam dessa mensagem que
transforma e salva. Roma era uma cidade iniqua e cheia de pecado e o apóstolo convicto dessa mensagem
que havia transformado a própria vida dele e a de muitos outros não tinha porque se envergonhar,
especialmente por se tratar do evangelho que é poder de Deus para a salvação! Não era uma mensagem
exclusiva apenas para o judeu e também do grego, mas para todo aquele que crê. É a fé em Cristo que salva
do pecado. A justiça de Deus, segundo Paulo, se revela no evangelho e justifica o pecador pela fé. O justo
viverá por fé, para ter a vida eterna!
DIA 1/11 – NOSSO MEDO DA MOR
TE – H
ebr
eus 10.19-22 (v
.22)
MORTE
Hebr
ebreus
(v.22)
Muitos têm medo de avião, de elevador, tudo relacionado à morte, por não estarem preparados. É uma
fobia que transcende a razão, e traz insegurança ao ponto de ter medo de viver. Na antiga aliança os crentes
não tinham acesso ao Santo dos Santos do Tabernáculo. Até o Sumo Sacerdote só entrava uma vez por
ano. Só mesmo pela morte de Cristo é que esse véu foi rasgado, permitindo o acesso ao santuário celestial
habitado por Deus. E Cristo é o caminho para esse livre acesso à presença do Pai. Assim, chegamos a Deus
por meio do Seu filho que foi oferecido por sacrifício em nosso lugar. Temos o privilégio de a cada dia
habitar na presença de Deus. E, para isso, devemos nos aproximar com um coração puro, que afasta o
medo da morte, e dá a certeza da vida eterna!
DIA 2/11 – CHORAR A P
AR
TIDA DOS ENTES Q
UERIDOS – Gênesis 23.1-16
PAR
ARTIDA
QUERIDOS
(vs.1-2)
A morte de Sara foi um momento triste para Abraão, o Patriarca da fé. Ela tinha sido uma ótima esposa e
uma boa mãe para Isaque. Deus colocou-a na galeria do heróis e heroínas da fé (Hb.11:11). E Abraão
lamentou a sua morte e demonstrou o seu amor e a sua tristeza ao chorar. Não foi um choro angustiante
como o dos incrédulos que não tem esperança. As lágrimas derramadas por Sara não foi um sinal de
incredulidade e desesperança porque Abraão era um homem temente a Deus e chamado o pai da fé. O
próprio Jesus chorou (Jo.11:35) e a tristeza dos que choram os seus entes queridos cura o coração, porque
que o chamado de Deus nos fará habitar na morada eterna, o que significa estarmos perto do Senhor. O
tempo de morrer nos faz experimentar a graça de Deus!
DIA 3/11 – O CONSOL
O DA PRESENÇA DE DEUS – SSalmo
almo 30 (v
.7-8)
CONSOLO
(v.7-8)
Davi passou por tribulações por causa da sua desobediência e do seu pecado e sentiu tristeza e angústia,
e enquanto não se humilhou e confessou os seus pecados não viu a misericórdia de Deus. Ao clamar por
misericórdia e buscar ao Senhor de coração, Davi alegrou-se novamente ao sentir o perdão e o consolo da
presença de Deus. Muitas vezes, tal como Davi, por causa do nosso orgulho e da prosperidade, nós nos
acomodamos e nos afastamos da presença de Deus. Essa situação nos faz passar por tribulações e tristezas
e nos leva à adversidade, até que venhamos novamente a nos humilhar e a invocar o socorro de Deus e a
sua presença para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós e a nossa sorte seja restaurada. Estejamos
sempre na presença de Deus!
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DIA 4/11 – SU
AS OBRAS OS A
COMP
ANHAM – A
pocalipse 14.12-16 (v
.13)
SUAS
ACOMP
COMPANHAM
Apocalipse
(v.13)
João relata aqui o grande julgamento e demonstra o contraste entre aqueles que obedecem e desobedecem,
que adoram o anticristo e aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. De um lado, o
tormento dos perversos e, de outro, a perseverança dos santos e o seu descanso eterno. É, pois, melhor
reinar com Cristo e receber o galardão de suas obras que os acompanham. Trata-se aqui de uma antevisão
do julgamento do final do mundo e a imagem da ceifa (colheita) significa o trabalho de ganhar almas
para Cristo. Nos dias de hoje, a mensagem de Deus para o homem é o da sua graça, para que recebam o
perdão e a salvação. Infelizmente, aqueles que se recusam a ouvir mais tarde vão experimentar e vão ouvir
falar da sua ira. Plantemos a boa semente!
DIA 5/11 – E VIU A GLÓRIA DE DEUS – Atos 7.54-60
Nos dias atuais, constantemente, somos surpreendidos por atos terroristas, por conta de uma religiosidade,
que revela ódio, ceifando vidas inocentes. A história de Estevão revela um ousado pregador, cuja fidelidade
a Deus, por testemunhar a sua fé, tornou-se o primeiro mártir cristão. Diante da turba enfurecida, como
que antevendo que a sua vida seria tirada, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu
a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem,
em pé à destra de Deus (At.7:55-56). A turba enfurecida lançando-o para fora da cidade, apedrejavam
Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito! Ele, então, clamou: Senhor, não lhes
imputes este pecado e adormeceu. Saulo viu tudo e foi marcado por esse testemunho!
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
Próximo domingo - dia 05/11 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino: Messias e Culto Noturno: Mirian.
ESCAL
AS DE OR
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 05/11- Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Lucila Prazeres da Silva, Presb. Manuel A. de Jesus F.
Hoje:
do Nuno; Dia 30
30: Cândido de Castro Ferreira Jr., Idalina Castilho Ferreira da Costa; Dia 31: José de
Moura Brust, Leila Milazzotto; Dia 01/11: Isabel de Araújo Pimenta da Silva, Larissa Rebelo de Moraes
Amaral; Dia 02
02: Josias Bento Coutinho; Dia 03
03: Mônica de Jesus Rodrigues Parreira.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 31: Presb. Saulo Saraiva Brust e Lia de Moura Brust
08 anos
Dia 01/11: Bruno Ramalho e Daniele Silva de Aguiar
03 anos
Dia 04: André Francisco Penna e Maria das Graças Moreira Penna
39 anos
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Alimentando os cinco mil". O versículo chave é "Mateus 25. 40b" e Culto Noturno:
"Paulo e Silas se alegram na prisão". O versículo chave é "Filipenses 4.4" . Pais tragam seus filhos!
ESCOLA DOMINICAL - Hoje, as classes de jovens e adultos terão aula em conjunto ministrada
pelo Rev.Rosther. O tema da aula será "Os Puritanos e a Confissão de Fé de Westminster".
ORDENAÇÃO E INST
AL
AÇÃO DE OFICIAIS – Hoje, por ocasião do culto noturno, teremos
INSTAL
ALAÇÃO
a ordenação e a instalação dos presbíteros e diáconos eleitos pela igreja em suas assembléias extraordinárias.
Será um momento de edificação e fortalecimento para nossa igreja!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - 1) A Reunião de Oração será realizada na próxima
terça-feira, dia 31/10 às 14h na Capela, e será dirigida pelo departamento Dorcas. Todos estão
convidados para estes momentos de reflexão. 2) Após a reunião de oração, haverá Reunião Executiva.
Toda a diretoria está convocada.
TRADICIONAL BAZAR - Será realizado no próximo dia 11/11
11/11, com início às 14h, no salão
social de nossa igreja o tradicional Bazar da SAF. Será oferecido a preços módicos: bijouterias, roupas
infantis e adultos, roupas de cama e banho, utilidades domésticas, peças de artesanto, lanches e doces.
Venha e participe!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Sr. Elmir Andrade, Eduardo Rodrigues Deguti Barros, Marcel Thomé, André
Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha), Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina
Castilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes, Leonardo Cardoso Ferreira, Ingrid Teixeira dos
Santos, Celso Queiroz (amigo Presb. Marcel).
02. A
CAMP
AMENT
O HEBR
OM: oremos pelo funcionário Diác. Adelmo Silvestre da Silva, e pelos
ACAMP
CAMPAMENT
AMENTO
HEBROM:
trabalhos realizados naquele local.
03. SITUAÇÃO POLITICA BRASILEIRA
BRASILEIRA: oremos pela situação da política brasileira, inclusive no
que se refere à denúncia da Procuradoria Geral da República envolvendo a pessoa do presidente da
república.
04. CRISTÃOS MOR
TOS NA NIGÉRIA
MORT
NIGÉRIA: 20 cristãos foram assassinados por muçulmanos na
Nigéria. A Igreja Batista local perdeu 19 de seus membros no massacre, nove deles crianças. “Pertenciam
todos a três famílias”, disse um sobrevivente. A Nigéria está no posto 12 da lista de países em que os cristãos
mais sofrem perseguição. (fonte: protestantedigital.com).
05. A
TAQUES A CRISTÃOS NA ÍNDIA
AT
ÍNDIA: os ataques a cristãos multiplicam-se na Índia. Nos últimos
seis meses registrou-se 410 incidentes de perseguição a cristãos.E a situação só piora a cada dia, de acordo
com um relatório elaborado pela organização cristã chamada ‘Portas Abertas’.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Alvo a ser alcançado até dezembro/2017 - Distribuição
EV
ANGELIZAÇÃO
de 100 mil folhetos. Na próxima quinta-feira, dia 02/11, estamos programando algumas
distribuições nas portas de alguns cemitérios. Você poderá, retirar folhetos na portas laterais do templo
e realizar este trabalho perto de sua casa. É uma excelente oportunidade! No domingo, dia 05/11 às
17h
17h, faremos uma distribuição de folhetos próximo a igreja. Ore e nos ajude na evangelização desta
cidade!
UCP / UP
A - Faremos nosso acampamento nos dias 11 e 12/11, reservem essa data para estarmos
UPA
juntos no Acampamento Hebrom, um lugar de encontro com Deus. Voce pode optar por passar apenas
um dia. Maiores informações no painel do páteo da Igreja ou pelo endereço https://www.facebook.com/
ucpunida/. Faça sua inscrição ainda hoje!
CONCER
TO COMEMORA
TIV
OA
OS 500 ANOS DA REFORMA - No dia 09/11, quintaCONCERT
COMEMORATIV
TIVO
AOS
feira, às 20h, na Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, rua Alameda Jaú, 752, haverá um concerto
com Grande Coral Evangélico e Orquestra Criar e Tocar da AEB. O pregador nesta ocasião será o Rev.
Célio Gomes de Azevedo.
CORAL MACKENZIE - No dia 11/11, às 16h, em nossa igreja , acontecerá a apresentação do
Projeto "Música Litúrgica: Antes / Durante / Depois da Reforma Protestante: do Gregoriano Europeu a
Música Religiosa Brasileira". Colabore com 1 kg de alimento não perecível. Toda a Igreja está convidada
para este evento.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO - Os responsáveis pelo Ministério de Oração convidam à participarem da
Vigilia de Oração no dia 24/11 pf. Maiores informações com Presb. Edson e Renê.
DIRET
ORIA DO COR
O MASCULINO ELEIT
AP
ARA 2018 - P
DIRETORIA
CORO
ELEITA
PARA
Prresidente: Presb. Cornélio
Nogueira Martins; Vice-Presidente: Presb. Salim Ahmed Ali..
COMUNICADO DE FALECIMENTO - “Manoela da Fonseca agradece as orações e o apoio da
Igreja. Comunica o falecimento de seu filho Donizeti Costa, ocorrido em abril desse ano. Eu, Regina,
peço sinceras desculpas por não ter comunicado na época.”
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
IRAQUE
IRAQUE: “Vivemos em Erbil-Iraque, capital do estado do Curdistão. No dia 25 do mês passado, o
governo do Curdistão, fez um referendo pedindo a independência da região. O Governo do Iraque,
Turquia e Iran não aceitaram, e começaram algumas retaliações, fecharam os aeroportos, ameaçam bloquear
o sistema financeiro e telefônico, que é de responsabilidade do Iraque. Em um passado recente a cidade
iraquiana de Kirkuk, a 96 quilômetros de Erbil era dominada pelo ISIS. O exército Curdo, conseguiu
expulsar os terroristas do ISIS, e tomou posse da cidade. Vale a pena ressaltar que em Kirkurk está a maior
refinaria de petróleo do norte do Iraque. Ao tomar posse da cidade, o governo Curdo não a devolveu ao
Iraque. Se apossou da cidade e da refinaria, ampliando sua autonomia na região. Depois do referendo, o
governo iraquiano resolver tomar Kirkurk de volta, e restabelecer seu governo na região. Desde o dia 15
de outubro, começaram os combates, os iraquianos, apoiados por uma milícia do Iran, já tomaram a
cidade e vem avançando em direção a capital, neste momento estão a 30 quilômetros de Erbil. A imprensa
internacional tem feito um relato do avanço dos iraquianos, e por isso temos acesso a informações. Estamos
oferecendo apoio aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Kirkurk, que resolveram ficar na cidade. E buscando
de alguma forma apoiar os irmãos que tem passado por mais essa dificuldade. Nossa embaixada em Bagdá
está monitorando a situação e nos informando. A APMT está ciente de nossa situação, estamos em
contato direto diariamente, e tem nos apoiado em tudo. Se for necessário, já temos um plano de fuga do
país, mas neste momento resolvemos permanecer na cidade, pois não estamos em risco direto. Acreditamos
que o exército iraquiano não irá chegar na região onde vivemos. Tem sido divulgado um boletim do
governo iraquiano, em que a ordem ao exército é de avançar até estabelecer as fronteiras de 2003. Nossa
região fica fora dessa área. Por isso decidimos permanecer na cidade e apoiar a Igreja no que for possível.
Pedimos orações para que a Igreja possa suportar mais essa dificuldade. E que nossos irmãos possam se
manter firmes, apesar de mais esse momento de angústia e dor. Orem por nossa segurança. Família
Jacarandá”.
PR
OJET
OP
EGA TERSO – Estamos trabalhando para a construção de uma horta em Pega Terso,
PROJET
OJETO
PEGA
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 concluir a
instalação de um conjunto moto bomba d’água em poço existente, painel de energia solar, reservatório
elevado e rede de água para irrigação. A Igreja já vem colaborando, mas precisamos alcançar o nosso alvo.
Contribua na tesouraria ou por meio das contas da igreja inserindo R$ 0,07 para identificação (CNPJ:
63.014.674/0001- 65. Banco Itaú: Agência 0173, Conta Corrente 66170-3 ou Banco Bradesco:
Agência 0096, Conta Corrente 69230-1).

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA - Foi realizada no último domingo , dia 22 de outubro,
Assembléia Extraordinária para eleição de diáconos. A Assembléia contou com a presença de 169 membros
comungantes do total de 506 membros. Foram reeleitos os Diáconos Rafael de Toledo Cintra e Ricardo
Deguti de Barros Silva e eleitos os irmãos André Machado Souza Lins, Harry Cristian Munoz Meneses,
Osmar Záccaro Martins. Que Deus os abençõe neste ministério.
TRANSMISSÃO P
EL
A INTERNET - Acesse o canal UNIDAIPB no YouTube ou pelo link
PEL
ELA
www
.y
outube.com/unidaipb/liv
www.y
.youtube.com/unidaipb/liv
outube.com/unidaipb/livee e acompanhe as transmissões dos cultos dominicais. Inscreva-se e
receba as notificações. Compartilhe essa bênção com seus familiares e amigos.
REVERÊNCIA E ORAÇÃO - Amados irmãos e irmãs! Nos períodos que antecedem o Culto e após o
enhor
ele
seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
enhor...está
Dele
...está no seu santo templo; cale-se diante D
toda a terra”. Habacuque 2.20. Durante o prelúdio e o pósludio devemos ficar em oração. Contamos
com a atenção de todos.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 111
oação”
Hino 28 – “Cor
Coroação
* Oração
Coro Geral

Adoração
Cântico - "Ao Nosso Deus"
* Apocalipse 5. 6-14
Cântico - "Aclame ao Senhor"
* Oração

Contrição
* I João 1. 5-10
* Oração Silenciosa
esus”
Hino 70 – “D escanso em JJesus
* Oração

Contrição
* Salmo 139. 1-6, 23-24
* Oração Silenciosa
gual ao Teu"
Cântico - "Coração IIgual
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 147. 1-7
* Oração
u És SSanto"
Cântico - "T
"Tu
anto"

Ação de Graças
* Salmo 135. 1-3
* Oração
Cântico - "Quão Grande é o Meu Deus"

* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Cerimônia de Ordenação e Investitura
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
* Oração
er
to Q
uer
o Estar"
Cântico - "P
"Per
erto
Quer
uero
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio
Saudação aos visitantes
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
oturno: Paulo Ricardo
-N
as liturgias - C
ulto M
atutino
ulto N
Nas
Culto
Matutino
atutino: Oscar - C
Culto
Noturno:
CONGREGAÇÃO CA
UCAIA DO AL
TO - Hoje, o Rev. Célio está na Congregação de Caucaia,
CAUCAIA
ALT
ministrando a ceia do Senhor, por ocasião do culto matutino.
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