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QUEM É O PASTOR DO MEU PASTOR ?

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

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Presbíter
os
esbíteros
Cleverson Pereira de Almeida
Edson Ramos dos Santos
Esdras Teixeira Coelho
João Francisco Simões
Oscar da Cunha Garcia Neto
Paulo Ricardo de B. Mendes
Paulo Sérgio dos Santos
Rubens Mendes Vargas
Saulo Saraiva Brust
Wilson Roberto M. Lisboa

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

"S
"Surgiu-me ao espírito, outro dia, a idéia de que meu pastor não tem
pastor. Não conta, por isso, como nós contamos com uma pessoa de recursos
espirituais com quem possa aconselhar-se quando os dias lhe sejam duros e
amargas as experiências.
Como a maioria dos membros da minha Igreja, tenho sempre precisado
do meu pastor. Tenho sempre procurado a ele quando algum pesar mais grave
amargura-me o espírito ou quando algum problema mais profundo tortura-me
a alma. E ele, sempre solícito, tem atendido às aflições de minha alma, auxiliandome a achar, na Palavra de Deus, os lenitivos de que necessito. Meu pastor nunca
falhou no cumprimento de seu dever e no prosseguimento do seu trabalho
vocacional.
C ontudo, quem será o pastor do meu pastor?
Q uem é que corre, como verdadeiro amigo, para pôr-se ao seu lado ou
para colocar-se ao seu serviço, quando ele, o meu pastor, é quem tem problemas,
aflições ou desalentos?
Q uem é que procura auxiliá-lo com desprendimento e jovialidade
quando o fardo posto sobre seus ombros humanos pesa mais do que lhe é dado
resistir ou suportar? Quem?
E , não há, porventura, dentro de nós todos, algo que clama, sempre e
sempre, por companheirismo, por solidariedade mais intensa ou por especial
simpatia humana? Seria, então justamente o meu pastor, a única exceção desta
regra humana universal e, simplesmente, por ser o meu pastor?
...
Quanto a mim, na qualidade de simples membro da minha Igreja, faço
hoje, um voto solene, e quero cumpri-lo com a ajuda de Deus: não falharei
jamais, ao meu dever pessoal para com o meu pastor!
Estou resolvido, mesmo, firmemente resolvido, a fazer com que ele saiba
que o amo e o respeito, afetiva e sinceramente. Mais do que isto, quero que ele
saiba e sinta que, da minha parte, nunca lhe faltará, de hoje em diante - Deus
sendo comigo - o apoio e a simpatia, a compreensão e a solidariedade aos trabalhos
árduos e heróicos do seu Santo Ministério.
C omo membro da minha Igreja, Igreja pobre e militante na terra, e
como candidato efetivo à Igreja Triunfante nos céus, faço voto com alegria e com
o santo desejo de o cumprir.
D e qualquer maneira, haja o que houver, quero ser, sempre, amigo do
meu pastor. "
( Texto traduzido pelo R
ev
utemberg de Campos)
Rev
ev.. G
Gutemberg
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 18 – O seu R
ei Está Chegando – L
ucas 1.26-33 (v
.32-33) 5/12
Rei
Lucas
(v.32-33)
Ele é seu Rei, foi prometido, e você pertence a Ele. Ele e ninguém mais deve reinar sobre você, não com
poder deste mundo, mas no Espírito. Ele o salvou e libertou de tudo que o incomodava, oprimia e
prendia. Essa é palavra de grande consolo para o coração crente. Sem Jesus o homem está sujeito a tiranos
furiosos, que não são reis, mas assassinos, em cujas mãos vive angustiado. Esses tiranos são o diabo, a carne,
o mundo, o pecado, bem como a lei, a morte e o inferno. Dominada por todos esses, a consciência humana
se acha em terrível escravidão e leva uma vida amarga. Mas o coração que recebe a esse Rei com uma fé
poderosa, é salvo e não teme a morte, o inferno. Tem certeza que Ele é Rei e Senhor da vida e da morte, do
pecado e da graça, do céu e do inferno, e de que tudo está em Suas mãos. Veja o quanto está contido nestas
poucas palavras: Eis aí vem o seu Rei! Bênçãos maravilhosas e grandiosas como essas são trazidas pelo Rei
desprezado, que vem montado num jumento. A razão humana não pode entender; somente a fé (Lutero).
Dia 19 – A
qui Está a SSer
er
enhor – L
ucas 1.26-38 (v
.38)
Aqui
ervva do SSenhor
Lucas
(v.38)
Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, o mesmo que visitara Daniel a mais de quatrocentos anos atrás.
Veio informá-la que Deus a incumbia de uma missão muito especial e importantíssima: nela seria gerado
o Messias, o Salvador do mundo. A saudação de Gabriel teve um alto significado que a assustou. O anjo
explicou, Maria, entregou-se a Deus confiante. Estava agradecida pela maravilhosa graça de Deus que
olha, recebe e abençoa ricamente e com tão grande misericórdia uma pessoa tão insignificante e nula.
Deus poderia ter escolhido nobres, ricas e poderosas rainhas! Porém Ele olhou para uma jovem humilde
e desconhecida. Deus escolhe e capacita a pessoa que será Seu instrumento na execução dos Seus eternos
propósitos. A apreciação disso tudo vai nos impelir a amar e honrar Deus por causa de tamanha graça.
Sentimo-nos encorajado a esperar tudo desse Deus que observa com tamanha misericórdia pessoas sem
importância, desprezadas, nulas e as valoriza. Assim nosso coração é fortalecido em Deus na fé, no amor e
na esperança, parra servi-Lo (Lutero).
Dia 20 – M
inha Alma E
ngrandece ao SSenhor
enhor – L
ucas 1.39-56 (v
.48-49)
Minha
Engrandece
Lucas
(v.48-49)
Maria não diz que falarão muito bem dela, elogiar sua virtude, cantar hino para engradecer seu feito. Não.
Ela diz que falarão somente do fato de Deus ter posto os olhos nela, por isso é bem-aventurada. Isso
significa dar glória a Deus de modo mais puro possível. Por isso Maria aponta para o contemplar e diz: Eis
que agora em diante me dirão bem-aventurada. Isto é, a partir do momento que Deus contemplou minha
pequenez, serei declarada bem-aventurada. Com isso não se louva Maria, mas a graça de Deus para com
ela. Maria não gosta de ouvir os que pregam e escrevem muito a respeito de seu mérito. Todos que
insistentemente atribuem a ela tanto louvor e honra e lhe impõem tudo isso não estão longe de transformála em ídolo, como se ela desejasse ser honrada e se devesse esperar todo o bem dela. Maria rejeita isso e quer
que Deus seja honrado nela e que, por intermédio dela, todos sejam levados a confiar plenamente na graça
de Deus. Haverá algo mais bonito do que alguém encontre Deus e aprende a confiar nele pelo testemunho
dado por ela? (Lutero).
Dia 21 – A V inda de JJesus
esus C
risto em M
isericór
dia – L
ucas 1.67-75 (v.68)
Cristo
Misericór
isericórdia
Lucas
O Senhor se manifestou no Sinai numa terrível, espessa e escura nuvem, com fogo, fumaça e trovões, com
forte clangor de trombeta, num espetáculo tão assustador que os filhos de Israel ficaram com muito medo
e disseram a Moisés; Tudo o que Deus ordenou queremos de boa vontade fazer. Porém fale-nos você, não
podemos ouvir a voz de Deus sem morrer. Mas este advento de Jesus Cristo é pacífico, meigo, misericordioso.
Ele vem trazendo paz com hinos de louvor. No Sinai foi temido, agora vem trazendo consolo, alegria e
amor. Daquela vez ele disse: Quem subir ao monte morrerá. Agora diz: Digam á filha de Sião: o seu Rei está
chegando. Vejam a diferença entre lei e Evangelho: a lei exige, o Evangelho perdoa tudo de graça. A lei
traz ira, o Evangelho concede graça. No Sinai Israel não pôde ouvir a voz de Deus, agora não cansamos de
ouvi-la, tão doce ela é. Por isso, na angústia e profunda tristeza busquem ajuda no Evangelho, que diz:
Seus pecados são perdoados. Vá e não peque mais. (Lutero). Alegremo-nos no amor e na graça do nosso
Senhor e Salvador Jesus.
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Dia 22 – A P
equena V ila de B
elém – M
iquéias 5.1-5 e L
ucas 2.4 e 7
Pequena
Belém
Miquéias
Lucas
Foi na pequena vila de Belém que nasceu Davi, cresceu e tornou-se homem. Foi ali que aprendeu
apascentar o rebanho do seu pai e louvou de coração a Deus compondo o Salmo 23. Realmente o Senhor
o conduziu pelas veredas da vida, levando a campos verdejantes e águas de descanso, passando pelo vale
da morte, até torná-lo o grande rei Davi, que no poder do Senhor apascentou o rebanho de Deus, e hoje
reside com Jesus nas mansões celeste. A Davi foi confirmada a promessa que o Senhor fizera a Adão: o
descendente da mulher que venceria o inimigo de nossas almas; o Messias prometido viria da descendência
de Davi. Mil anos depois essa promessa foi cumprida em José e Maria, ambos descendentes de Davi.
Deus não preparou palácio nem luxo para o Seu Filho! O Rei dos reis foi deitado numa manjedoura,
porque não havia lugar para Ele na hospedaria. A vila pequena tem muita importância: é cidade natal do
Grande Rei e Salvador do mundo, recebeu a visita do anjo do Senhor, do Coral de Anjos e dos sábios do
Oriente com seus tesouros. Glória a Deus nas maiores alturas!
Dia 23 – Jesus Nasceu – Lucas 2.1-7
Lucas faz quatro afirmações históricas: 1) O recenseamento ocorreu sob César Augusto, durante o
reinado de Herodes; 2) envolveu a volta de todos à terra dos seus antepassados; 3) fez parte de um
arrolamento mundial do Império Romano; 4) ocorreu durante o primeiro termo do governo de Quirino
sobre a província da Síria. A plenitude dos tempos chegara. O mundo estava preparado para o
cumprimento da promessa divina, para a execução dos eternos, grandiosos e gloriosos propósitos de
Deus por amor aos Seus filhos que andavam como ovelhas desgarradas, rebanho sem pastor. O menino,
o filho que nos foi dado já estava no ventre de Maria, então José e Maria, sua esposa, partiram para Belém
em obediência a Cesar, e cumpriram a divina promessa. Todas as promessas de Deus a respeito de Jesus
foram cumpridas literalmente. Todas as promessas de Deus a nós são assim cumpridas. Jesus nasceu para
o nosso bem, nossa alegria, paz, esperança e vitória. Trouxe-nos a salvação para vivermos eternamente
com Ele, com o Pai e o Espírito, em perfeita e completa alegria. Aleluia!
Dia 24 – Não Tenham M
edo – L
ucas 2.8-12 (v
.10)
Medo
Lucas
(v.10)
As palavras do anjo indicam que o Rei nasceu para aqueles que vivem em temor e tremor, e que somente
esses fazem parte de Seu reino. A esses deve-se anunciar uma mensagem semelhante àquela que o anjo
trouxe aos pastores: Eis aqui lhes trago boa nova de grande alegria. Essa alegria, na verdade, é oferecida a
todo o povo; mas apenas aqueles que têm consciências atribuladas e corações atemorizados podem sentir
essa alegria. Esses me pertencem e quero anunciar boas novas. Não é maravilhoso que essa alegria esteja
mais ao alcance justamente daqueles que sentem maior intranquilidade de consciência? O mundo está
contente quando tem riqueza, glória e poder. O coração atribulado deseja somente paz, consolo e a
certeza de que Deus lhe é gracioso. Essa alegria que traz descanso e paz ao coração, é tão grande que ofusca
a alegria do mundo. Ele não se fez homem e veio ao mundo para lançá-los no inferno; ao contrário, veio
para que vocês tivessem nele muita alegria. Se você deseja saber quem e o que Jesus é, ouça o anjo: Ele é
e se chama Grande Alegria (Lutero).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Adriana Romeo França, Presb. Eduardo Castedo
Abrunhosa, Mateus de Oliveira Záccaro; Dia 18
18: Maria Fernanda Baltieri Arantes Malvestio; Dia 20:
Diác. Ricardo Lunghin Carleti Regiani; Dia 21: Luiz Henrique Simonsen Rudge Filho; Dia 23: Cintia
Lins Bertoni, Wagner Roberto Mesquita.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 18: Presb. Silas Ferreira de Souza e Maria Antônia Ambrico de Souza
35 anos
Dia 19: Jorge Nubio Furbetta e Neusa Vitols Furbetta
53 anos
Dia 19: José Batista Lages Neto e Ana Isabel Carvalho Pereira Lages
42 anos
Dia 20: José Rubens Pacheco Martins e Vera Lucia Dias Pacheco Martins
42 anos
Dia 20: Diác. Eduardo Rogério Prevelato e Débora Souza Silva Prevelato
37 anos
Dia 20: Presb. Manuel Augusto de Jesus Francisco do Nuno e Marilia Novaes da Silva 03 anos
Dia 21: Luiz Henrique Simonsen Rudge Filho e Cristina Rodrigues P. Simonsen Rudge 15 anos
Dia 23: Presb. Ronaldo Evandro de Oliveira Pires e Rita de Cássia Silveira Pires
45 anos
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Arley Rodrigues, 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, Ingrid Teixeira dos Santos, Celso Queiroz (amigo Presb.
Marcel).
02. DIA DO P
AST
OR
PAST
ASTOR
OR: Sejamos gratos à Deus pela vida do Rev. Celio Gomes de Azevedo e Rev.
Ademir Aguiar, que têm sido exemplos de fidelidade ao serviço do Senhor. Oremos por eles e por suas
famílias, pois todos necessitam da retaguarda de nossas orações e não nos esqueçamos, de demonstrar
nosso amor e reconhecimento por tudo aquilo que têm realizado.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, André, Daniel, Luiz Carlos, Mauro.
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
- Nas liturgias - Culto Matutino
Matutino: Saulo - Culto Noturno: João Francisco
-N
anta Ceia no C
ulto N
oturno - João, Paulo Sérgio, Paulo Ricardo e Cleverson.
Naa distribuição da SSanta
Culto
Noturno
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 24/12- Culto Matutino: Mirian e Culto Noturno: Sandra.
CUL
TO INF
ANTIL - 1) Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Por falar em Manjedoura". O versículo chave é "I Tm 1.15" e Culto Noturno: "Jesus,
esponsáv
eis que, ao término
esponsáveis
o Deus conosco". O versículo chave é "Mt 1.23". Pedimos aos pais ou rresponsáv
do culto, busquem pessoalmente seus filhos!
2) Excepcionalmente, não haverá Culto Infantil, nos próximos, dias 24 e 31/12. As crianças
deverão ficar no culto com os pais.
ECIAL DE NA
TAL - Participe conosco desse momento de confraternização, hoje,
ALMOÇO ESP
ESPECIAL
NAT
logo após o Culto Matutino.
ECIAL DE GRA
TIDÃO - Em todos os cultos deste mês de Dezembro, teremos um
GRATIDÃO
OFERT
ESPECIAL
OFER
TA ESP
momento específico para a nossa tradicional oferta de gratidão a Deus . Orientamos aos irmãos, que usem
os envelopes disponíveis que estarão nos bancos do templo. Aqueles que desejarem poderão fazer depósito
direto em nossas contas bancárias: Banco Bradesco agencia 0096 c/c 69230-1 e Banco Itaú agencia 0173
40
c/c 66170-3, para melhor identificação solicitamos o número 40 como centavos (Ex.: R$ 100,40
40).
CUL
TO MA
TUTINO – O Coro Geral e Orquestra da IPUSP trazem hoje, no Culto Matutino, a
CULT
MATUTINO
Cantata “Meu Rei e Meu Senhor”. Agradecemos o empenho de todos os cantores, solistas e
instrumentistas, que sob a regência da Sandra Regina Boletti Vargas, do organista Messias Ullmann e
Sueldo Nascimento Francisco - Maestro da Orquestra, participam dessa apresentação.
MINISTÈRIO DE ORAÇÂO - Informamos à IGREJA que registramos a participação de 130 (cento
e trinta pessoas ) na VIGILIA DE ORAÇÂO realizada no ultimo dia 24/11.Agradecemos a colaboração
de todos participantes.
CALENDÁRIO 2018 - Já está à disposição dos irmãos o calendário da Igreja para o ano de 2018. Cada
unidade custa apenas R$ 9,00, duas unidades por R$ 15,00. A nossa UPH está responsável pelas vendas.
POSSE DA LIDERANÇA 2018 – Hoje, no Culto Matutino
Matutino, teremos a posse de todos os
irmãos que foram eleitos ou nomeados pelo Conselho, bem como de todas as sociedades internas
da Igreja. A oportuna exortação bíblica é: “tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme
as tuas forças” (Eclesiastes 9.10).
COMPR
OVANTES FISCAIS - Solicitamos aos irmãos encarregados dos diversos setores/departamentos
COMPRO
que, ao executarem despesas para a Igreja, exijam comprovantes fiscais válidos (Cupons Fiscais, NFs) em
eja P
nida de São P
aulo, CNPJ 63.014.674/0001-65. Não serão aceitos
nome de Igr
greja
Prresbiteriana U
Unida
Paulo,
em hipótese alguma recibos e notas em nome de Pessoa Física.
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CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO
Prelúdio
Adoração
* Salmo 93
Cântico - "Grande é o Senhor"
* Oração
Coro Geral
Contrição
* Salmo 34. 15-18
* Oração Silenciosa
obr
Cântico - "Não Tenha SSobr
obree Ti"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 148
* Oração
Oferta de Gratidão
Cânticos - "Santo,Santo, Santo"
"D
esde os Confins da Terra"
"Desde
* Oração com as crianças

Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Wellington Bomfim Lago
I.P. Bairro do Limão
Santa Ceia
era Páscoa"
Hino 341 - "V
"Vera
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 368 - "Despedida"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio
Saudação aos visitantes
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo

INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
SENEGAL
ceder
SENEGAL: Conhecendo para inter
interceder
ceder. "Neste ano, alguns casos marcaram nossas vidas. Um
deles, pelo qual muitos intercederam, foi o Mamadou
amadou. Pela graça de Deus, ele está muito bem,
andando sem muletas, segundo os médicos, um verdadeiro milagre. Binta, que estava gravemente
enferma, tem apresentado melhora considerável. Alguns dias atrás fomos visitá - la e nos recebeu com um
largo sorriso, estava sentada e trançando o cabelo da filhinha, algo que não podia fazer há 3 anos. Com o
marabout Sarr ( mestre do Alcorão ) conseguimos um bom médico e os medicamentos que começou a
tomar para Parkinson tem dado novas esperanças pela visível melhora em seu estado geral. Louvamos
imensamente a Deus por continuar curando e agindo em nossos dias. Agradecemos a você que se empenhou
em oração para que estas pessoas desfrutassem de dias melhores. Esta semana estamos na aldeia e como
acontece com frequência, um pai nos procurou ontem a noite. , Seu filho, também Mamadou, está há
meses com dores, perdendo peso, etc. Segundo as pessoas da aldeia ele era um jovem cheio de saúde. O
pai, já idoso, não sabe mais o que fazer. Já tentou médicos, feiticeiros e nada de melhora. Então ontem
ele veio na missão e disse: - ele é de vocês! Eu não sei mais o que fazer. Diante desta situação, nos
colocamos em oração pois para um pai muçulmano chegar a este ponto, realmente ele está desacreditado
na sobrevivência do filho. O medicamos para dor e oramos. Hoje fizemos a primeira visita ao Mamadou
em sua casa. A aldeia toda acredita em feitiçaria e que se ele permanecer na aldeia irá morrer. Então este é
mais um dos desafios que lhes apresentamos.. Precisamos de sabedoria e discernimento do Senhor.
Contamos com suas orações. Obrigada por estar sempre conosco em nossas batalhas. Grande abraço .
Gerson e Marília."
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO
Prelúdio - Orquestra
Adoração
* Lucas 2. 13-15
Oferta de Gratidão
* Oração
Hino 230 – “Adoração”
Contrição
* Gálatas 4. 1-7
* Oração Silenciosa
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Meditação - Rev. Ademir Aguiar
* Oração
Cantata de Natal - "Meu Rei e Meu Senhor"
Composição e Arranjos - David Scholl
Versão: Saulo A.M. Pinhão
Meu Rei e Meu Senhor
Entre Nós
Interlúdio
Com Deus eu Sigo (Solo Contralto)
Cristo hoje à noite vem à Luz
Ó Noite Santa (Solo Soprano)
Glórias a Deus
Deus P
ai nos deu o maior dos bens
Pai
(Dueto de Mezzo Soprano e Tenor)
Jesus vem falar ao coração - Coro feminino
Falar ao coração
A estr
ela vvai
ai nos guiar (Solo de Tenor)
estrela
Hinos tradicionais de Natal – Coro e Congregação
Tu és meu R
ei e meu SSenhor
enhor
Rei
(Final - Solo de Mezzo- Soprano e Coro)
Hino 231– “ O Primeiro Natal”
Benção Apostólica
Amém Tríplice
Póslúdio - Orquestra
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