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EMANUEL
Emanuel, razão de nossa alegria!
Um presente do céu, prova do amor de Deus por nós

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
(Iraque)
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

Deus, o Pai prometeu, liberdade ao pecador
Para todo o que crê, uma nova chance de salvação.
Vamos cantar com alegria
As boas novas de paz
A profecia se cumpriu
Senhor, Emanuel, Nosso Deus Poderoso
Pai de amor, Rei dos reis
Da eternidade o Pai
Ele é santo Deus, nosso Deus Poderoso
Pai de amor, Rei dos reis
Cordeiro de Deus
Veio aqui nos salvar!
Emanuel! Emanuel! Emanuel!
Ouça o Pai chamando:” Vem recebe a benção”
Meu imenso amor por Ti
Em Belém deitado numa manjedoura
Está Jesus o Salvador
Basta apenas crer e nEle, confiar
Logo encontraremos com Jesus

11h e 19h

Pois nosso grande Deus

Escola Dominical

Rei dos reis, poderoso Senhor

09h30

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

Deixou-nos a promessa que voltará!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Emanuel, Deus Conosco. Amém!

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Rev
demir Aguiar (A
daptado e Transcrito)
ev.. A
Ademir
(Adaptado
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 25 – H
oje Vos N
asceu – L
ucas 2.11-20 (v.11)
Hoje
Nasceu
Lucas
A pequena palavra vos enche-nos de alegria, pois o anjo está falando conosco. Que vamos fazer diante
disso? Vamos continuar duvidando da graça de Deus ou vamos nos alegrar no Salvador? Meu caro, se você
insiste em dizer: Esse nobre tesouro não é para mim, eu pergunto: Para quem então? Você precisa ver como
Jesus é. Ele se tornou homem. E quem somos nós? Não somos seres humanos? É claro que sim. Portanto,
quem deve receber essa criança senão nós? Os anjos não precisam Dele, e os demônios não o querem. Mas
nós precisamos Dele, e foi por nossa causa que Ele se tornou homem. Por isso O recebamos com alegria,
como o anjo disse: Hoje vos nasceu o Salvador. Não é maravilhoso que um anjo venha do céu trazer-nos
essa mensagem? Não é maravilhoso e grandioso que, junto com ele, milhares de anjos, cheios de alegria,
anunciam e desejam que nos alegremos e recebamos essa graça com gratidão em nossos corações? Tomemos
esta palavra “vos” e gravemos com letras douradas em nossos corações e recebamos o nascimento do nosso
Salvador com alegria (Lutero).
Dia 26 – Somos do SSenhor
enhor – R
omanos 14.5-12 (v.8)
Romanos
Sim, nós pertencemos ao Senhor. É nosso máximo consolo e alegria termos por Senhor aquele a quem o Pai
confiou todo o poder no céu e na terra, entregando tudo em Suas mãos. Quem, então, poderá nos
prejudicar? Das mãos do Senhor ninguém nos arrancará. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, nosso
Senhor, e vivemos sob Sua proteção, somos igualmente senhores e vivemos por meio e em Jesus Cristo,
senhores sobre o inimigo, a morte e o pecado. Pois Cristo Jesus tornou-se homem por nossa causa, para
dar-nos esse poder, orou por nós ao Pai e amou-nos de tal maneira que se tornou maldição em nosso lugar.
Ele próprio entregou-Se por nós, com Seu sangue pagou resgate por nós e nos lavou e purificou dos
pecados. Além disso, também nos deu a garantia de nossa herança e salvação, enviando a nossos corações
o Espírito Santo, fez-nos reis e sacerdotes perante Deus, e fez de nós filhos e herdeiros de Deus e Seus
coerdeiros. Isso é certamente verdade. Ó Senhor, fortalece-nos a fé para que jamais duvidemos disso
(Lutero). Jesus é o nosso presente e futuro glorioso!
Dia 27 – E
Em
Cristo
Reis
acerdotes
Pedr
edro
mC
risto SSomos
omos R
eis e SSacer
acer
dotes – 1ª P
edr
o 2.4-10 (v.9)
Mediante a fé, o cristão é colocado acima de todas as coisas a ponto de, espiritualmente, tornar-se senhor
de tudo. Não significa que temos poder sobre tudo que é corporal ou material. Estamos sujeitos a muitas
coisas. É um reino espiritual, ou seja: referindo-se à alma, posso fazer progressos em todos os sentidos de
sorte que até mesmo o sofrimento e a morte terão de ser meus servos e cooperar para minha salvação. Isto
é uma dignidade sublime e honrosa, um reinado poderoso onde nada é tão bom ou tão mau que não me
venha benefícios desde que eu creia. A minha fé me basta. Veja, portanto, que preciosa liberdade e poder
tem os cristãos! Além disso, somos sacerdotes. O sacerdócio nos possibilita comparecer diante de Deus,
intercedendo pelos outros. Quem poderia conceber a honra e a grandeza de um cristão? Através de seu
reinado, pela fé, tem poder sobre todas as coisas; e, por meio de seu sacerdócio dispõe de Deus. Pois Deus
faz o que o cristão pede e deseja, como está escrito: Ele acode á vontade dos que o temem; atende-lhes ao
clamor e os salva (Salmo 145.9) (Lutero).
Dia 28 – JJesus
esus Vem A
té Você – A
pocalipse 3.14-22 (v.20)
Até
Apocalipse
Ele vem. É claro que você não pode vir a Ele nem O alcançar, pois está muito alto e distante de você. Você
não pode ir a Ele por meio de seu dinheiro, esforço e trabalho, pois assim você poderia orgulhar-se de têlo trazido até você com seu mérito e dignidade. Meu caro amigo, a coisa é bem diferente. Todo seu mérito
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e dignidade não entram em jogo, pois em você não há mérito ou dignidade alguma; em Deus, porém, há
pura graça e misericórdia. Aí dá-se o encontro entre o pobre, que é o homem, e o rico, que é Deus. Por isso
aprenda do Evangelho o que se passa quando e como Deus começa a nos santificar. Não há outro começo:
o seu Rei vem e começa a trabalhar em você. Você não vai atrás Dele; é Ele quem o procura. Não é você
quem o encontra, pois Ele vem ao seu encontro. Sua fé procede Dele, não de você mesmo. Onde Ele não
vem, ficam do lado de fora. E onde não há Evangelho não há Deus, só pecado e corrupção. Logo, não
fique aí perguntando por onde se começa para ser santificado. Não há outro começo a não ser ali aonde
esse Rei vem e é anunciado (Lutero).
Dia 29 – N
ovo Céu e N
ova Terra – A
pocalipse 21.1-2
No
No
Apocalipse
Porque devemos ser novas criaturas, Deus deseja que tenhamos mentalidade, compreensão e pensamentos
novos e diferentes, não encarando as coisas com os olhos da razão, a exemplo do mundo, mas vendo tudo
do ponto de vista de Deus. Deus também quer que vivamos segundo a nova natureza que está por vir,
que é invisível, pela qual esperamos e que deve vir em seguida a esses sofrimentos terrenos e essa natureza
miserável. Assim sendo, não devemos apegar-nos a essa vida, nem ficar tristes ou lamentar o fato de
termos de partir. Tampouco devemos lamentar que o mundo inteiro e o que nele há, bem como tanta
gente famosa, tenha que perecer. Devemos, isso sim, compadecer-nos dos pobres e amados cristãos, tanto
dos vivos, que agora sofrem e são oprimidos, como dos mortos, que repousam e anseiam pela ressurreição
e gloriosa transformação de seus corpos, a exemplo da semente que é enterrada no inverno, que, devido
ao frio, não com segue sair e espera a chegada do verão para brotar, verdejar e florescer (Lutero). De
saudade desfalece-me o coração (Jó 19.27).
Dia 30 – F
Firme
Fim
irme até o F
im – SSalmo
almo 27.1-6 (v.1)
Certamente também há repouso, mesmo em meio á tentação. Deus faz com que as coisas sempre mudem.
O dia e a noite se sucedem, assim que ora é noite, ora é dia, e logo em seguida é noite outra vez. É assim
que Ele governa Sua Igreja, como mostram todas as histórias da Bíblia. Isso se chama força, a saber, que
o Senhor não é conselheiro e consolador que se limita a palavras. Não, também ajuda para que tudo seja
superado. Quando estamos em meio á tentação, nos dá Seu fiel conselho e nos fortalece com sua Palavra,
para não desfalecermos de fraqueza, mas possamos ficar firmes. Quando é chegada a hora e já sofremos o
suficiente, o Senhor se põe do nosso lado com Seu poder, para que superemos o momento crítico e
saiamos vitoriosos. Precisamos do conselho para nos consolar e sustentar no sofrimento, e da força para
superar o problema. Todos os salmos nos dão força e consolo em meio às tentações e angústias, para que
não sucumbamos, mas tenhamos esperança e paciência. É assim que Ele dirige toda a cristandade. É
assim que o Senhor Deus governa (Lutero).
Dia 31 – A D
eus SSeja
eja D
ada Toda G
lória – D
euter
onômio 32.1-5 (v.3)
Deus
Dada
Glória
Deuter
euteronômio
Quero cantar. Meu hino será o primeiro mandamento de Deus, a saber, devemos dar a honra ao único
Deus verdadeiro, temer e amá-lo de coração, confiar nele e edificar nossa vida tão somente sobre Ele. Meu
hino diz: A Deus seja dada a glória! Somente ao Deus único, verdadeiro e vivo pertencem a honra e o
louvor no céu e na terra. Só Ele é Deus acima de todos os deuses, Senhor dos senhores, que fez o céu e a
terra, o mar e tudo o que nele existe; tem em Suas mãos todos os reinos do mundo, erigindo e derrubandoos conforme a Sua vontade; que dá a todos o fôlego da vida; que molda o íntimo e guia, segundo seu
agrado, os corações, sentidos e pensamentos de todos os reis e toda humanidade; que é o único doador de
todos os dons temporais e espirituais, sem os quais ninguém pode ter ou conservar corpo, vida, força,
saúde, poder, riqueza, sabedoria, ou qualquer outro bem. Dar a Ele toda honra; esperar dele os dons,
ajuda e consolo; confiar e refugiar-se nele de todo coração na ventura e infortúnio; em meio a tentação
buscar e invocar somente a Ele (Lutero).
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Rev. George Canelhas, 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. IGREJA UNIDA : Que Deus abençoe nossa comunidade neste final de ano e nos projetos para o
ano de 2018.
03.LIDERANÇA DA IGREJA EM 2018– Que Deus abençoe a liderança da igreja empossada no
último domingo e que a Graça do Pai esteja na vida de cada um. Oremos por eles.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - D
ia 25: Lisete Aparecida Falci Coury; Dia 26
Dia
26: Presb.
Marcel Mendes; Dia 27: Presb. Oscar da Cunha Garcia Neto; Dia 28: Diác. Alexandre Gomes
Pimenta da Silva; Dia 29: Ordair Beatriz Borges Mondejas, Raquel Martins Campos de Oliveira; Dia
30: Edmar Hoste, Gabriela Oliveira Cristo, Presb. Samuel Macarenco Beloti.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 28: Diác. Joaquim de Aguiar e Odete Faria de Aguiar
54 anos
Dia 30: Diác. Isaías Ferreira da Silva e Maria José Prazeres da Silva
39 anos
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Adilson, Cristian, Ricardo Deguti, Osmar.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 31/12 - Luiz Carlos, Daniel, Getúlio, Ricardo Lunghin.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino: Mirian e Culto Noturno: Sandra.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 31/12- Cultos Matutino e Noturno: Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Venha fazer parte da equipe do Culto Infantil. Precisamos de você! Pode nos
CULT
INFANTIL
ajudar transmitindo a mensagem ou nos auxiliando no cuidado com as crianças. Para saber mais informações
mande um e-mail para: luciene.aranha@gmail.com. Excepcionalmente, hoje e no próximo domingo,
dia 31/12
31/12, não haverá Culto Infantil.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 23/12, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pela nossa Igreja e pelos projetos de 2018.
MINISTÉRIO DE LOUVOR - Agradecemos a Deus a oportunidade que tivemos de ouvir as mensagens
de Natal através dos Coros que tanto se empenharam para prepará-los. Que o Senhor abençõe os seus
membros, coralistas, orquestra e todos aqueles que O louvaram neste abençoado mês de dezembro!
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.
DEMONSTRA
TIV
O FINANCEIR
O - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja através
DEMONSTRATIV
TIVO
FINANCEIRO
dos gráficos em percentuais do mês de novembro (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6), observando que
o investimento em Evangelismo e Missões já ultrapassou o orçado para o ano em decorrência de ofertas
específicas recebidas para este fim. Outras informações com o tesoureiro Presb. Esdras.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
MISSÕES URBANAS: Realizamos em nossa Igreja importante reunião com pastores e lideres cristãos
de diversas denominações, sobre trabalho de capelania, nos projetos gerenciado pela AEB no centro de
or
to SSegur
egur
oeA
tende 33. Trabalhos com homens em situação de rua, muitos provenientes
eguro
Atende
São Paulo, Casa P
Por
orto
da famosa Cracolândia. Foram abordados vários procedimentos, como atendimento social, evangelismo,
discipulado, tratamento químico, comunidades terapêuticas, casas de saída, envolvimento das igrejas
evangélicas, etc, etc. Esta atividade somente foi possível, porque irmãos de nossa igreja estão ajudando a
manter financeiramente estas ações. Expressamos aqui nossa gratidão. Ore por esse trabalho!
ROUP
AS MASCULINAS: Doe suas roupas novas ou antigas em bom estado. Muitos precisam recebeOUPAS
las e em nossa Igreja Diác. César e Zenaide executam um dedicado trabalho de recebimento, organização
e distribuição de todas estas doações. Sapatos, tenis, meias, bermudas,... tudo dentro de uma mochila, em
muito colaborará com aqueles que não possuem as mesmas bênçãos, oportunidades e recursos do que nós.
Isto também faz parte de nossa missão
missão. Que Deus nos use e abençoe!

PRESENTE DIÁRIO 2018 - Devocionário editado pela Radio TransMundial está à disposição pelo
valor de R$ 8,00. Procurem o Presb. Esdras ou sua esposa Neide. Poucas unidades.
CALENDÁRIO 2018 - Disponível pelo valor de R$ 9,00 a unidade e para duas unidades R$ 15,00.
A nossa UPH está responsável pelas vendas. Por favor, facilitem o troco.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - Neste mês de dezembro e no próximo mês de Janeiro teremos
O:
aulas em conjunto. TEMA GERAL
GERAL: Uma Igreja Reformada e Revitalizada. TEMA DE JANEIR
JANEIRO
Uma Igreja Arrependida.
1) Jovens e adultos na Capela
Capela: Hoje - Luiz Guilherme Pennacchi Dellore
Dia 31/12 - Pb. Eduardo Castedo Abrunhosa
Dia 07/01 - Pb. Marcel Mendes
Dia 14/01 - Díac. Felipe Lins Aiello
Dia 21/01 - Rev.José Carlos Piacenti
Dia 28/01 - Rev. Rosther Guimarães Lopes
2) Pré - Adolescentes e Adolescentes na sala 15 sob a coordenação do Pb. Saulo Saraiva Brust.
OFER
TA ESP
ECIAL DE GRA
TIDÃO - Em todos os cultos deste mês de Dezembro, teremos um
OFERT
ESPECIAL
GRATIDÃO
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).
TRANSMISSÃO P
EL
A INTERNET - Acesse o canal UNIDAIPB no YouTube ou pelo link
PEL
ELA
.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
www
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
enhor...está
Dele
seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
...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
* Lucas 2. 8-20
esus”
Hino 239 – “Nasce JJesus
* Oração
asceu”
Hino 237 – “Jesus N
Nasceu

Adoração
* Lucas 1. 46-56
Hino 38 - "Louvores Sem Fim"
* Oração
Hino 230 - "Adoração"

Contrição
* Isaías 55. 6-9
* Oração Silenciosa
az”
Hino 235 – “O Anjo da P
Paz
* Oração

Contrição
* João 3. 16-21
* Oração Silenciosa
Hino 68 - "Necessidade"
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 134
* Oração
Hino 240 - "Louvor Angelical"

Ação de Graças
* Salmo 117
* Oração
Hino 231 - "O Primeiro Natal"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Ademir Aguiar

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar

Consagração
* Oração
istória"
História"
Hino 227 - "A Velha H
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
Hino 177 - "Firme nas Promessas"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Poslúdio

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:
-N
as liturgias - C
ulto M
atutino: Esdras - C
ulto N
oturno: Paulo Sérgio
Nas
Culto
Matutino:
Culto
Noturno:
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