Boletim nº 4777

19/11/2017

MEMÓRIA CONTÍNUA, SAUDADE CONTINUA, SEDE CONTÍNUA
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Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Deus é inesquecível. Mesmo que se faça um grande esforço para retirálo da memória, ninguém o consegue por completo. Mesmo que os especialistas
da não existência de Deus trabalhem nessa direção, a lembrança de Deus continua
nos lugares mais escondidos da mente humana. Os descrentes, os céticos, os
agnósticos e os ateus já fizeram discursos, já escreveram livros, já formularam e
desenvolveram teorias pondo em dúvida ou negando abertamente a existência
de um ser superior e Criador. Os crentes em Deus, os adoradores de Deus, por
sua vez, já mancharam para sempre o nome de Deus até não mais poder. Todavia,
Deus continua inesquecível.
De Deus não se tem apenas uma memória obrigatória e fria, uma memória
filosófica e metafísica. Existe uma espécie de saudade de Deus, que nada mais é
do que uma lembrança nostálgica, remota, imprecisa, às vezes incômoda e, ao
mesmo tempo, gostosa, edificante e atrativa. É a saudade de alguém que nunca
vimos, mas existe; de alguém que tem muito a ver conosco, embora não o
conheçamos nem de ver, nem de ouvir, nem de tocar.
A memória inapagável de Deus e a saudade insistente de Deus produzem
um anseio muito forte por ele, que metaforicamente se chama de “sede de
Deus”. O poeta sacro registrou essa sensação: “Como a corça anseia por águas
correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo” (Sl 42.1-2).
A memória, a saudade e a sede de Deus não são tão misteriosas como se
pensa. Por um lado, o homem é muito mais do que um amontoado de ossos,
carne, nervos e pele, e muito mais do que um laboratório ambulante, de
complicadas elaborações, como o sistema digestivo, o sistema circulatório, o
sistema reprodutor etc. Ele é a coroa da criação. Foi feito à parte e depois de tudo
para “glorificar a Deus e gozá-lo para sempre”, como resumiu a Assembleia de
Westminster (1643—1649). Por outro lado, Deus não é uma força, um “grande
poder”, um meteorito caído do céu (At 19.35), muito menos uma peça de
cerâmica, madeira, bronze, prata e ouro. Deus é uma pessoa, que pensa, ama e
age.
A memória contínua, a saudade contínua e a sede contínua recolocam o
ser humano na órbita de Deus. E ele não sossega enquanto não ocupa a posição
à qual foi destinado. Daí a mais curta e mais conhecida confissão humana a favor
desse entrosamento-mor, cunhada por Agostinho no primeiro parágrafo de suas
Confissões, escritas nos quatro últimos anos do século quarto: “Inquieto está
nosso coração enquanto não repousa em Deus”.
Elben César (www
.ultimato
.com.br)
(www.ultimato
.ultimato.com.br)

1

MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Vivian Breda
Dia 20- P
Prronto para O
Ouvir
uvir,, Tar
ardio
(v.. 19)
uvir
dio para IIrar-serar-se- Tiago 1.19-27 (v
Precipitação, negligência e falta de autodomínio são entraves ao nosso crescimento espiritual. São elas que
criam condições para que a ira nos subjugue. Favorecem o descontrole de nossas palavras e as fazem chegar
à nossa boca antes de passar pelo crivo dos ensinamentos bíblicos. Interrompem a necessária escuta de
razões contrárias antes de nos entregarmos à ação. Tiago traça o caminho para que, vitoriosos contra estes
obstáculos, vivamos uma religião plena e autêntica. O primeiro passo é a eliminação de duas cargas
pesadas e nocivas: a maldade acumulada em nosso interior e a ilusão de que um contato superficial com
a Palavra de Deus é suficiente para nos preservar do erro. Feita a supressão, estamos preparados para o
manso acolhimento da mensagem que, vinda de nosso Pai, atinge nosso coração. Sua vontade pode então
ser objeto de atenta reflexão e nos guiar à travessia mais importante: vencido o desafio da inoperância,
tornar a Palavra em ação prática, a verdadeira e mais convincente manifestação pela qual um cristão se dá
a conhecer.
Dia 21- Não F
az
er o B
em é P
ecado- Tiago 4.13-17 (v
Faz
azer
Bem
Pecado(v.. 17)
O vigor de nossa fé é testado quando nos deparamos com algumas verdades perturbadoras: a real dimensão
de nossa pequenez, a absoluta imprevisibilidade de nosso destino e a precariedade de nossa vida. Insistimos
em fazer planos para o futuro, prever as conseqüências de nossas ações e confiar no prolongamento de
nossa existência. Tiago alerta que qualquer destes pensamentos deve ser precedido da convicta afirmação
“Se Deus quiser...”. Com ela expressamos a certeza de que a única determinante de nosso futuro é a
soberana vontade divina e que qualquer objeção a ela é pura e maligna arrogância. Ela nos é indicada com
total suficiência na Bíblia. Sua assimilação nos é facilitada por recursos dados por Deus, sendo o maior
deles a intervenção do Espírito Santo a nos inspirar. Nossa reação só pode ser a adoção das Escrituras como
regra para tudo que cremos e praticamos. Afastar-se desta opção é erro de grande gravidade. Mesmo a
ignorância seria preferível (2 Pe 2.21), já que seu efeito é proporcional ao que nos foi revelado (Lc 12.4748).
Dia 22- Amai-v
os Ar
dentemente- 1 P
edr
o 1. 22-25 (v
.22)
Amai-vos
ArdentementePedr
edro
(v.22)
Pedro escreve aos que, embora não tendo acompanhado Jesus em seu ministério e vivendo distante da
Igreja reunida em Jerusalém, compartilham da mesma alegria de serem escolhidos para conhecer, crer,
amar e em Cristo encontrar a salvação. Ele aviva este júbilo relembrando a graça que, prevista por profetas
no passado, se concretizou no sofrimento seguido de glória na ressurreição desse Salvador. Reafirma que
nessa graça sua esperança é vivificada e sua herança fica imune a todo tipo de ameaça, já que a regeneração
que nela se origina não é garantida por valores corruptíveis, mas pelo próprio sangue de Cristo. Os que são
por ela alcançados devem ter a vida transformada, marcada por sobriedade, purificação da alma através da
obediência à vontade divina e por um amor ardente. O amor cristão é diferenciado exatamente por essa
intensidade, que tem suas causas apontadas no texto bíblico: ele é decorrência do amor de Deus, fundamenta
a certeza que temos da salvação e inevitavelmente se manifesta na vida prática (1 Jo 4.10, 3.14-18).
Dia 23- P
Prrocura Confirmar sua Vocação e E
EleiçãoPedr
edro(v.10)
leição- 2 P
edr
o- 1.3-11 (v
.10)
Quando nos referimos à nossa salvação, não devemos ter em mente uma bênção única, mas um conjunto
admiravelmente bem estruturado de dádivas conectadas. Em uma perfeita arquitetura, Deus constrói o
destino da alma humana através de uma série de amorosas intervenções. A esses dons acrescenta aquele
cujo efeito vivificador e consolador transforma nossa vida terrena: a convicção que fomos pessoalmente
alcançados por seu plano. Pedro descreve a reação esperada de quem é assim agraciado. Em uma sucessão
de nove qualidades espirituais (diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança,
piedade, fraternidade e amor), revela as atitudes que, vencendo a inércia, a infertilidade, a cegueira e o
aprisionamento a pecados passados, confirmam nossa vocação e eleição. Mais que uma grata e reverente
resposta à ação divina, elas são a garantia de uma caminhada sem tropeços, que nos aproxima do trono de
Deus e nos sustenta na certeza de que “quando a morte enfim chegar, com Ele reinaremos.” (HNC- 155).
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Dia 24- SSacrifício
acrifício para SSempr
empr
e- H
ebr
eus 7.20-28 (v
empreHebr
ebreus
(v.. 26-27)
O autor se dirige aos judeus e lhes fala de Cristo. Para isso recorre a referências religiosas familiares a eles:
o sacerdócio e o sacrifício. Cristo é sacerdote e enfrentou a morte para o perdão de nossos pecados. Desde
então a relação entre Deus e os homens funda-se em nova aliança, superior à anterior (v. 18-19). Cita
cinco marcas do sacerdócio levítico, todas com séria restrição. Seus membros eram escolhidos por critério
carnal (pertencimento a uma das tribos judaicas). Era exercido por diversas pessoas que, sendo mortais,
eram periodicamente substituídas, o que o tornava incompleto, carente de unidade e de constante
renovação. Sua ação alcançava um único povo. E seus agentes não eram distintos daqueles por quem
intercediam (tinham natureza humana, igualmente corrompida). A superioridade do sacerdócio de
Cristo se torna manifesta. Ele é o cumprimento de um juramento divino e, portanto, irreversível. Alcança
a todos que dele se aproximam. E, sendo exercido por um ser eterno, santo e inculpável, é pleno, único
e para sempre imutável.
Dia 25- G
uar
da a Confissão- H
Guar
uarda
Hebr
ebreus
(v.. 23)
ebr
eus 10.23-25 (v
Transformações significativas no mundo em que vivemos ocupam nossas mentes e dominam nossas
conversas. É inevitável concluirmos que mudanças expressivas aceleradamente causarão o fim da vida tal
como a conhecemos. A previsão é unânime, mas não a reação a ela. A muitos é causa de pessimismo e
preocupação. A nós cristãos, porém, enche de esperança. Interiormente somos sustentados por uma
confiança inabalável em um futuro abençoado. Este otimismo é deliberadamente cultivado (Lm 3.21),
e tem como mais valiosa fonte o apoio nas promessas de Deus, em cujo amor e fidelidade cremos sem
reservas. Mais que intimamente alimentado, ele deve ser publicamente confessado e sua razão
veementemente testemunhada. Ao lado da prática individual, podemos ainda nos valer do convívio com
os que são movidos por essa mesma certeza, com eles compartilhando compreensão, amor, prática do bem
e estimulantes admoestações. Unidos, vemos os sinais de crise, mas enxergamos a iminência do encontro
com Cristo.
Dia 26- SSegundo
egundo a SSua
ua P
edr
o 3.8-13 (v
Prromessa Esperamos- 2 P
Pedr
edro
(v.. 13)
Um mesmo evento, o final dos tempos, é capaz de gerar reações discordantes. Aos incrédulos é motivo de
irreverência e escárnio. Esquecem que mudanças significativas já marcaram a história dos homens e o
quão diferente é o tempo divino, no qual uma demora aparente não é sinal de descontrole ou abandono
de promessas (v. 3-4). Aos fracos na fé desperta grande temor. Reação previsível dos que não depositam
sua confiança no amor de Deus, já que a Bíblia, sempre que menciona esse acontecimento, se refere
também à sua imprevisibilidade no tempo e ao seu poder de destruição (v. 7, 10). E os verdadeiros
cristãos? Nós esperamos. Não é uma expectativa vazia ou passiva. Ela é sustentada nas promessas e no
poder de Deus. Ela manifesta a certeza de que toda devastação será seguida de renovação e que o novo
céu e a nova terra serão livres de sofrimento e plenos de justiça, lugar de paz e consoladora recompensa.
Até lá nos ocupamos da santificação pessoal (v. 14), do testemunho e da perseverança em uma mesma
oração: “Venha o teu reino” (Lc 11.2).
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Osmar, Rafael e Rodrigo
ESCALAS
Pretti. Próximo domingo - dia 26/11 - Felipe, Adilson, André, Daniel, Luiz Carlos e Mauro.
ESCAL
A DE P
IANIST
A: Hoje - Culto Matutino: Lilian e Culto Noturno: Wagner.
ESCALA
PIANIST
IANISTA:
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Adenir Macedo de Paula, Eunira de Moura Carvalho,
Hoje:
Liliane Pardini Marino Beloti, Olívia Carvalho Alves dos Santos, Vera Lúcia de Souza Silva; Dia 20
20:
Isabel Guimarães Leme; Dia 21: Diác. Rodrigo da Silva Pretti; Dia 22: Daniela Cristina Diniz Dellore,
Valdecir Azevedo de Faria Pereira; Dia 24
24: Diác. Nilson Mascolo Filho; Dia 25
25: Audrey Carolina
Alencar Agassi Oliveira.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 20: Flávio Henrique Angarten Gomes e Camila Andréa Policarpo Herrera
07 anos
Dia 23: Luis Felipe de Araújo Campos e Cárlei Heckert Godinho
15 anos
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Spiridon Patseas, Sr. Elmir Andrade, 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. BRASIL – CRISE ECONÔMICA: oremos pela situação do nosso país, pois a crise econômica faz
com que o investimento do setor público no Brasil retorne ao patamar (em termos relativos) da década de
1990. É o que diz um economista da Instituição Fiscal Independente, órgão de pesquisa ligado ao Senado
Federal.
03. INTERNA
CIONAL – TERREMOTO NA FRONTEIRA ENTRE IRÃ E IRAQUE: o terremoto
INTERNACIONAL
de 7.3 graus de magnitude atingiu, na noite de domingo (dia 12/11), a fronteira entre o Irã e o Iraque
deixando mais de 400 mortos e milhares de feridos e desabrigados.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
INFANTIL
CULT
Culto Matutino: "João Batista indica o caminho". O versículo chave é "Rm 10.14" e Culto Noturno: "O
esponsáv
eis que, ao término
Bom Pastor". O versículo chave é "Jo. 10.11". Pedimos aos pais ou rresponsáv
esponsáveis
do culto, busquem pessoalmente seus filhos!
DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS – DIA 23/11, 5ª feira, às 20h
20h, teremos o Culto de
Ação de Graças (com participação dos Coros e Equipe de Louvor) em nossa igreja. Todos estão convidados!
Não deixe de participar desse momento tão importante de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas.
Aqueles que quiserem poderão trazer suas doações da seguinte maneira: Homens – Feijão / Mulheres –
dolescentes – Macarrão / Crianças – Brinquedos.
Adolescentes
Panetone / Jovens e A
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 24/11, às 19h30, na
Capela
VIGÍLIA DE ORAÇÃO - Os responsáveis pelo Ministério de Oração convidam à participarem da
Vigilia de Oração no dia 24/11
24/11. Maiores informações com Presb. Edson e Renê.
UCP- No dia 02/12, as crianças da nossa igreja convidam VOCÊ e sua família, para assistirem ao Musical
Natal.com no salão social de nossa igreja, às 19h30.
CORO GERAL DA IPUSP – No dia 26/11, o Coro Geral de nossa igreja estará participando do culto
matutino, às 9h, na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em comemoração ao aniversário da referida
igreja. Nesta ocasião estará pregando o nosso pastor Rev. Célio.
ORQUESTRA E CORO JOVEM DA IPVM – No dia 26/11, o Coro Jovem da Igreja Presbiteriana
de Vila Mariana e sua Orquestra estarão participando do culto das 11h aqui em nossa igreja. Não esqueça
de convidar seus amigos e familiares!
SA
COLINHAS POR
TO SEGUR
O – Os diáconos de nossa igreja estão distribuindo sacolinhas para
SACOLINHAS
PORT
SEGURO
as pessoas que desejam colaborar com a Casa Porto Seguro (Projeto social de Ajuda a Moradores de Rua).
Nessa sacolinha há uma lista de itens a serem arreacadados. Tais sacolinhas deverão retornar pra igreja no
Culto de Ação de Graças, dia 23/11 ou até o dia 03/12. Participe desta Campanha!
AGRADECIMENTO - A família de Eduardo Rodrigues Deguti Barros, agradece aos irmãos da igreja
pelas orações e visitas. A cada dia a sua recuperação é visível. Deus seja Louvado!
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
a) MULHERES P
AQUIST
ANESAS RECEBEM AJUDA – “No Paquistão, discriminação, abusos...
PA
UISTANESAS
são realidades diárias para as mulheres, especialmente as cristãs. Somente pessoas que passaram por
experiências como essas entendem o impacto que isso tem na vida de alguém. Diante dessa realidade, a
Portas Abertas apoia projetos de uma organização formada por uma rede de igrejas locais (ALIVE). A
organização lançou uma campanha, o que significa o apoio de mulheres que já passaram por realidades
difíceis. A campanha propõe prover educação e cuidado pastoral para jovens mulheres feridas em todo o
país. Através dos projetos, as meninas têm acesso à leitura bíblica, oração e aconselhamento. Recentemente
houve um encontro de 50 mulheres que já passaram ou passam por realidades como as descritas acima.
No encontro, elas puderam ser encorajadas, curadas e fortalecidas. Ore pelos professores, conselheiros e
mentores envolvidos nesses projetos. Peça que eles tenham discernimento espiritual para tocar lugares tão
sensíveis da alma dessas mulheres. Clame também para que Deus cure, fortaleça e salve cada uma delas.”
(Fonte: Missão Portas Abertas).
b) P
AST
OR PRESO POR 2 ANOS É LIBER
TADO – “O pastor preso por sua fé no Cazaquistão,
PAST
ASTOR
LIBERT
Yklas Kabduakasov, foi libertado da prisão em outubro (p.p.). O cristão ex-muçulmano de 56 anos estava
preso desde agosto de 2015 e cumpria pena em uma colônia penal. A acusação que pesava contra ela era
“incitar o ódio religioso”. Agora ele volta para casa, para a esposa e filhos. De acordo com a investigação, no
período entre novembro de 2014 e agosto de 2015, o líder cristão dava palestras para estudantes
universitários num apartamento alugado na capital Astana, o que foi considerado ato ilícito e levou à sua
prisão. Várias igrejas, pessoas e organizações ajudaram a família durante a prisão de Yklas. A Portas Abertas
também os visitava de tempos em tempos. Agradecemos a todos os irmãos que oraram por ele e sua família
durante o tempo na prisão. Continue intercedendo por ele, pois com certeza as orações ainda são necessárias
nessa volta para casa”. (Fonte: Missão Portas Abertas).
AJUDA P
ARA HOMENS EM SITU
AÇÃO DE R
UA - Os irmãos, diác. César e Zenaide estão
RU
PARA
SITUAÇÃO
coordenando, com o apoio da Junta Diaconal, a distribuição de roupas para homens em situação de rua,
muitos provenientes da Cracolândia, nos projetos da AEB, ATENDE 3 e CASA PORTO SEGURO.
Colabore, participe trazendo roupas novas ou usadas, inclusive calçados para homens. Esses trabalhos
têm sido executados com o apoio espiritual de capelão sustentado por irmãos de nossa Igreja, por meio
do Ministério de Missões ( não acumule aquilo que não vai mais lhe fazer falta).
NO HORÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL - Solicitamos aos irmãos que durante o horário da
Escola Dominical (9h30 - 10h30) evitem usar o templo para trabalhos paralelos. Valorize o aprendizado!
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.
PRESENTE DIÁRIO 2018 - Aqueles que desejam adquirir o devocionário “Presente Diário 2018”,
façam suas encomendas o mais breve possível com o Presb. Esdras ou com sua esposa, Neide Coelho.
RE
VIST
A "CADA DIA NA
TAL" - Está à disposição dos irmãos o "Cada Dia Natal", com 31 mensagens
REVIST
VISTA
NAT
sobre o Natal, contendo na última capa informações sobre nossa igreja. Preços: 1 unidade: R$ 2,50; 5
unidades: R$ 10,00.
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 145. 1- 7
riação e SSeu
eu C
riador”
Hino 10 – “A C
Criação
Criador
* Oração
Coro Geral

Adoração
ovo"
Cântico - "É o Teu P
Po
* Apocalipse 4. 8-11
Cântico - "Ao Que é Digno"
* Oração
Coro Geral

Contrição
* I Pedro 1. 13-21
* Oração Silenciosa
Hino 300 - "Igreja Militante"
* Oração

Contrição
* Isaías 57.15
* Oração Silenciosa
ua é a G
lória"
Cântico - "T
"Tua
Glória"
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 67
* Oração
Cântico - "Graças Dou"

Ação de Graças
* Salmo 34. 1-8
* Oração
ar
ei Todo o Louv
or"
Cântico - "T
"Tee D
Dar
arei
Louvor"

* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. José Mauricio Nepomuceno
Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Célio Gomes de Azevedo
Santa Ceia
Hino 342 - "Comunhão"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 315 - "Serviço do Crente"
* 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:
- Nas liturgias - Culto Matutino
Matutino: Rubens - Culto Noturno: Edson
- Na distribuição da Santa Ceia no Culto Noturno - Edson, Marcel, Oscar e Cleverson.
PAST
OR VISIT
ANTE- Agradecemos a presença do Rev. José Mauricio Nepomuceno, pastor da
ASTOR
VISITANTEI.P.Vila Formosa, pregador do Culto Matutino. Rogamos as bençãos de Deus sobre sua vida e de sua
família.
CONGREGAÇÃO DE CA
UCAIA – O Rev. Célio está hoje, por ocasião do culto matutino, na
CAUCAIA
Congregação de Caucaia do Alto – Cotia, onde haverá Recepção de Novos Membros, Profissão de Fé e
Batismo. Roguemos pelas bençãos do Senhor ao nosso amado pastor e Congregação.

6

