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PRIORIZE A ORAÇÃO

Pastor
es
astores
Efetivo
Rev. Rosther Guimarães
Lopes

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

Cremos que pregar o Evangelho é responsabilidade da igreja local, cremos
que a melhor maneira para cumpri-la é formar novos discípulos para realizar a
missão, para que o reino de Deus seja palpável neste mundo. Portanto é necessário
que você ore!
Já que, tudo depende de Deus, tudo pertence a Deus, somos Dele,
então é mister que tenhamos uma intensa vida de oração. Oração é meio de
graça, oração é relacionamento, oração é conversar com Deus. David no Salmo
5.3, nos ensina a dinâmica da oração e como ela deve cumprir-se em nossa vida.
O salmista nos ensina que oração deve ser a nossa prioridade. Ao dizer
duas vezes que de manhã orará a Deus, que de manhã o buscará, ele nos diz que
conversar com Deus para ele é prioridade. Quando nos levantamos, logo temos
o nosso desjejum e depois nos dirigimos aos nossos labores diários que, para nós,
são prioridade. Entretanto, o salmista nos ensina que, entre as primeiras
prioridades do dia, a oração deve ocupar o lugar primordial. Se Deus é a pessoa
mais importante da nossa vida, se nós o amamos sobre tudo e sobre todos, então
ao abrir os olhos, deveríamos agradecer ao Pai, por renovar as suas misericórdias
para conosco em um novo dia. Que a oração para você não seja uma reza, ou
uma mera formalidade composta com palavras ribombantes e bombásticas, mas
que, conversar com Deus, como nos ensina a Escritura, seja para você uma
prioridade.
David, ainda nos diz que ele apresenta a sua oração a Deus. A palavra,
apresentar, é a mesma utilizada para oferecer sacrifícios, portanto, ao dizer que
apresenta a sua oração, o salmista nos instrui mostrando que oração é consagração,
oração é oferecer o melhor a Deus. Vivemos em dias nos quais as pessoas não são
valorizadas como tais, mas sim pelo que produzem, nossa sociedade é ativista,
resultados são mais importantes que relacionamentos. Às vezes, nos
surpreendemos atuando mecanicamente com os homens e com Deus. Veja
bem, sou muito favorável ao trabalho duro, mas temos que tomar cuidado com
as prioridades e as motivações. Quando você já não tem tempo para parar, para
orar, para ler a sua Bíblia, para consagrar a Deus os seus melhores sentimentos e
pensamentos, quando você não tem tempo para relacionar- se com o Senhor,
quando você já não pode mais relacionar-se com o próximo, não pode tomar um
café com a sua esposa, então você se tornou o produto de uma sociedade
tecnológica e vive como uma máquina. Consagremos os melhores momentos, os
melhores pensamentos, os melhores sentimentos, o melhor de nossos
relacionamentos a Deus. Que a sua oração seja consagração a Deus. Que você
volte a ser humano e deixe de ser uma máquina!
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Em último lugar, neste pequeno versículo, David diz que depois de orar, ficará esperando. Oração
nos ensina a esperar, a depender de Deus. Somos o povo do fast food, queremos comida rápida, compra
pela internet com entrega rápida, desejamos tudo para ontem. Porém, o salmista nos orienta que quando
termina-se a oração, entra-se no reino da esperança. Esperar significa depender, esperar significa confiar,
esperar significa entender que antes que eu começasse a fazer alguma coisa, Deus desde os tempos antigos
está atuando em sua criação e que nossa primeira prioridade é esperar e responder ao que Ele criou. Esperar
significa confiar que Deus cuida de nós e há de fazer em nós sua vontade. Esperar significa trabalhar com
a consciência de que tudo vem de Deus e a seu tempo tudo o que Ele quiser se concretizará. Geralmente
todo ser humano tem projetos pessoais, projetos familiares. Como Igreja, planejamos ser uma Igreja
Bíblica, Unida e Relevante. Não obstante, enquanto realizamos esses projetos, o grande projeto de Deus
é que nos relacionemos com Ele, que O priorizemos e glorifiquemos. Que tenhamos uma vida de oração
abundante e que mergulhemos cada dia mais e mais no conhecimento da Palavra e obedeçamos à mesma,
que sejamos um povo que ora, adora e prega o Evangelho, vivendo a vida de Deus, esperando sempre.
Amado Senhor, dá-nos um novo tempo para conhecer-te e buscar a tua presença! Que o Senhor faça de
nós um povo que cresce cada vez mais na comunhão com Deus, por meio da oração!

Em Cristo,
Rev
osther G
ev.. R
Rosther
Guimarães
uimarães Lopes.
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
UMA IGREJA REFORMADA E RE
VIT
ALIZ
ADA
REVIT
VITALIZ
ALIZADA
Redigidas por Heloisa Martoni
JANEIRO – UMA IGREJA ARREPENDIDA
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus
maus caminhos, então, Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.” - II Cr. 7.14
Dia 15 – Lev
ado ao Arr
ependimento pela D
or – A
pocalipse 3.14-21 (v
.19)
Levado
Arrependimento
Dor
Apocalipse
(v.19)
Deus repreende a quem ama. E outro tanto faz o Senhor Jesus. Deus ama o mundo inteiro. Jesus morreu
até por seus inimigos, mostrando o amor de Deus por eles. O cristão espera castigo, pois prova que é filho
de Deus genuíno. A lição é clara: o amor exige juízo. Já que Deus é amor, podemos dizer que o juízo divino
é apenas um dedo da mão do amor. A disciplina objetiva restaurar. A palavra grega significa educar,
corrigir, dar orientação. As instruções divinas são treinamento e disciplina. O juízo divino tem por fim a
correção, a cura, não reprovar, mas restaurar. Eram mornos. Foram exortados a se tornarem fervorosos,
ferventes, isto é, vitalmente interessados acerca da vida espiritual, de modo a serem conduzidos a um
autêntico arrependimento, a uma real mudança de pensamento e vida; a interessar-se pelos tesouros
eternos, vestir-se das vestiduras de justiça, na santificação, na busca e aceitação da iluminação do Espírito
Santo, de forma a ser curada a cegueira espiritual e abrir a porta do coração para receber o Senhor Jesus e
usufruir da Sua presença abençoadora e vivificadora!
Dia 16 – É N
ecessário ao P
er
dão do P
ecado – A
tos 3.17-21
Necessário
Per
erdão
Pecado
Atos
O arrependimento é necessário porque traz a decisão de abandonar o pecado e mudar o viver. O
arrependimento e a fé juntos, constituem a conversão. A conversão resulta em uma autêntica santificação.
A transformação moral redunda em transformação espiritual, de modo que nascemos em um mundo
novo, filhos que Deus está conduzindo à glória. A frase para serem cancelados os vossos pecados é uma
lista de pecados que é apagada pelo amor perdoador de Deus Pai, Ele apaga o que está escrito. A grande
lista dos nossos pecados é anulada, ficamos limpos, fomos perdoados e purificados. O perdão do pecado
é apenas o começo da vida eterna. O grande alvo para nossa vida não consiste meramente na remoção da
culpa do pecado; mas é a participação na perfeita natureza de Deus, como disse Jesus: Sede vós perfeitos
como perfeito é o vosso Pai Celeste. Pelo ministério do Espírito Santo, a nossa alma exausta é vivificada
pela brisa fresca da nova manhã que, em Jesus, raiou em nossa vida, pelas misericórdias do Senhor que se
renovam a cada manhã!
Dia 17 – Há Alegria no Céu – Lucas 15.3-10 (vs.7,10)
O céu se entristece ante o erro, quando não cumprimos o nosso destino, quando a nossa mente é arrastada
pelo interesse material, quando negligenciamos a Deus e à nossa própria vida espiritual, quando não
estamos sendo transformados segundo a imagem e o modelo de Jesus. A alegria é a cena final do drama. A
última palavra da vida humana, por causa da missão de Jesus, é a alegria. Devemos lembrar que o Calvário
foi só uma hospedaria na estrada da salvação. Toda pessoa conhece a alegria de achar coisas perdidas; só na
religião perdemos o senso do perfume da verdade simples e universal. Se ao menos aprendêssemos a julgar
a alegria como Deus o faz! Uma alma que se volta para Deus, produz alegria tanto na terra como no céu,
sendo um júbilo maior do que quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos
os filhos de Deus (Jó 38.7). Pode qualquer outra palavra falar melhor do amor de Deus? Ele compartilha
Sua alegria e se rejubila conosco e com os anjos. Não há maior alegria do que a alegria de Deus! Ela é a nossa
força e nos dá a vitória em Jesus, nosso Salvador.
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Dia 18 – Deve Ser Evidenciado pelos Frutos – Lucas 3.1-14; Atos 26.19-20
26.19-20Quais são
as obras ou frutos de arrependimento? É a vida transformada, a vida de pecado que deixou de existir para
dar lugar a uma vida de retidão! Uma nova criatura em Cristo Jesus. É no comportamento, no pensamento,
nas atitudes, na linguagem, na forma de se vestir e se arrumar, nas preferências de lazer, no cuidado e no
serviço que presta, é no viver diário que mostra a fé que abraçou, a santificação que busca. São as boas
obras que Deus preparou de antemão para andarmos nelas. Boas obras da vida cristã é andar como Jesus
Cristo andou, é fazer o que Ele fez: andou em amor e fazendo o bem por toda parte. Evidenciar o fruto
digno de arrependimento é seguir os passos de Jesus, perguntando a si mesmo: o que faria Jesus em meu
lugar? a cada passo, a cada decisão!
O verdadeiro arrependimento se caracteriza pela completa mudança na vida diária do crente, é a certeza
do perdão e dedicação à obra de Deus, submissão à vontade divina sob o senhorio do Espírito Santo, que
distingue a vida verdadeiramente regenerada.
Dia 19 – Deve Ser Acompanhado pela Confissão – 2 Samuel 12.9-14; Sl 51.1-4
O pecado é perdoado, mas as consequências perduram. O clímax, num verdadeiro arrependimento é a
palavra “pequei”. Somente neste estado a graça de Deus pode manifestar-se eficientemente. Foi nessa
ocasião que Davi escreveu o Salmo 51. Davi pede a misericórdia e não a justiça, baseando sua petição na
bondade e benignidade de Deus. Neste salmo há muito contraste entre o “Tu” e o “eu”, entre o Deus
santo e o ser humano pecador, pois Davi não tenta esconder seu pecado, nem diminuir sua hediondez,
nem ainda atribuí-lo a causas inevitáveis da sua situação. Fazer o mal é um crime contra nosso próximo,
mas muito mais, é um atentado contra o amor de Deus, contra a santidade divina. Davi evidencia
profunda tristeza por ter pecado contra Deus, uma tristeza moral, que não é simples desgosto por causa
das consequências de seu pecado. O perdão de Deus só vem ao encontro do sincero arrependimento do
coração humano. A Bíblia dá muita ênfase àquilo que falamos, como sendo uma indicação segura do
nosso verdadeiro caráter ((Tiago 3.1-12).
Dia 20 – Deve Ser Acompanhado pela Fé – Marcos 1.15; Atos 20.17-21
Arrependei-vos reflete a frequente palavra hebraica shub
shub, que 120 vezes no Velho Testamento tem a
conotação espiritual de voltar a Deus. Na conversão é uma mudança total de vida em consequência da fé
colocada em Jesus. Arrependimento e fé sumarizam a reação necessária ante a proclamação do evangelho
da graça de Deus. A fé é a ação do Espírito Santo, que nos leva a depositar a mais profunda confiança no
Senhor Jesus, entregando-lhe o nosso destino eterno. A fé é uma condição e uma qualidade da alma. E
possível a alguém crer em todas as doutrinas corretas e proferir todas as palavras certas e até mesmo fazer
orações de confissão a Jesus, no entanto, desconhecer inteiramente a verdadeira fé. Isso porque a fé é fruto
e obra do Espírito Santo. A fé consiste no olhar para Jesus e chegar-se a Ele; no apego e na dependência
dele, em confiar em Sua graça, em Sua retidão, em Sua paz, em Seu perdão, em Sua vida e em Sua
salvação. Ao reconhecermos o horror do nosso pecado e a condenação que merecemos, precisamos do
socorro divino, a salvação eterna que só pela fé alcançamos em Jesus.
Dia 21 – D
ev
er A
companhado pela O
ração – 1 R
eis 8.33-43; A
tos 8.21-24 (v
.22)
Dev
evee SSer
Acompanhado
Oração
Reis
Atos
(v.22)
O coração humano é enganoso e maligno, desesperadamente corrupto, apesar disso Deus o esquadrinha.
Ele vê e compreende o íntimo do homem, do coração e assim julga retamente a cada um. Se fôssemos
enfrentar a justiça de Deus sem confiar no Seu perdão, nenhum ser humano subsistiria, mas esta
compreensão divina inclui uma terna compaixão pelas nossas fraquezas e por isso podemos confiar na
Sua graça, para nos socorrer no momento oportuno. O pecado de Simão não é aquele que Cristo declarou
ser imperdoável. O perdão depende do pecador se arrepender, confessar seu pecado e pedir perdão. O
Espírito Santo ao nos convencer do pecado, os leva ao arrependimento e à decisão de abandonar o
pecado; Ele ergue os nossos olhos para Jesus Cristo, nos dá a convicção da necessidade do socorro divino,
trazendo a fé ao nosso coração, a certeza do perdão. Então nos leva a buscar a Deus em oração. É preciso
entrar em comunhão com Deus, confessar os nossos pecados e pedir perdão. O Espírito Santo nos assiste
nessa oração. Quando levantamos somos novas criaturas no Senhor Jesus.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Sylvia Bentes, André (filho do Almir e Dani), 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 nós, como Corpo de Cristo, estejamos empenhados em servir a Deus com
responsabilidade, obediência, unidade e fidelidade, sabendo que Ele é soberano e cuida da nossa vida.
03.LIDERANÇA DA IGREJA EM 2018: Oremos pelos irmãos de todos Departamentos, Ministérios
e Sociedades Internas, para que Deus abençõe as atividades no ano de 2018.
04. MISSÕES: Oremos por todas as autarquias e agencias missionárias da nossa denominação: APMT,
APECOM, JMN e PMC.

ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Prevelato, André, Ricardo Deguti, Leandro, Ricardo Martins e
Paulo.
Próximo domingo - dia 21/01- Rodrigo Pretti, Getúlio, Marcos, Osmar, Rafael e Rodrigo Abreu.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Wagner.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 21/01- Cultos Matutino e Noturno: Lilian.
CUL
TO INF
ANTIL - 1) 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.
2) Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
Culto Matutino: "A estrangeira que foi bem recebida (Rute)". O versículo chave é "Joel 2.13" e Culto
Noturno: "Deus fala a mim por meio de seu Filho Jesus". O versículo chave é "Salmo 19.1". Pedimos
aos pais ou responsáveis que, ao término do culto, busquem pessoalmente seus filhos!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Domingas Lima Santana Matos; Dia 16: Arlete
ia 18: Mônica M. de Oliveira Santos,
Dia
Camilo Rezende; Dia 17: Daniel de Paula Nuno Greccofi; D
Sheirley Ramos da Silva; Dia 20: Edval Simão Rosa e Silva, Márcio Ronaldo dos Reis.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: Argelino de Morais Batista e Edi Helena de Morais Batista
40 anos
Dia 15: Diác. André Domingos Gaban e Eliane Vicente
07 anos
Dia 16: Otávio Silva Guisard e Ana Carolina Ferreira Mendes
02 anos
Dia 19: Diác. Felipe Roberto Pires e Samira Janeiro Terra Pires
05 anos
Dia 20: Diác. Enéas Cândido de Lara e Dirce dos Santos Lara
58 anos
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TEMA DO ANO - O tema da nossa Igreja este ano de 2018 é: Uma Igreja Reformada e Revitalizada.
Queremos ser uma Igreja Reformada que segue a máxima do grande teólogo reformado holandês
Gisbertus Voetius; "Igreja Reformada sempre se reformando pela Palavra". Que o Senhor nos faça
aprofundar no estudo, vivência, testemunho e proclamação das Escrituras Sagradas. Reforma é trabalho
da Igreja.
Queremos ser uma Igreja Revitalizada
Revitalizada. Revitalização é restauração, ressurreição e reavivamento. Essa
obra é do Senhor. Um homem não pode restaurar a alma de outro homem. É por isso que, nos consagraremos,
oraremos e buscaremos a face do Senhor, para que Ele derrame sobre nós as suas mais doces e ricas bênçãos.
gr
eja Arr
ependida
Para começar o ano, o tema do mês é: Uma IIgr
greja
Arrependida
ependida. Que nesse mês de Janeiro você se
arrependa de todos os pecados que tem cometido, se reconcilie com os irmãos e se comprometa cada dia
mais com o Senhor.

REUNIAO DO CONSELHO - O Vice-Presidente , conforme artigo 34 b, da CI/IPB, convoca os
membros do Conselho para reunião, na próxima terça-feira, dia 16/01, das 20hs às 22h30
22h30, no local
de costume.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - Neste mês de Janeiro teremos aulas em conjunto.
Tema G
eral
Geral
eral: Uma Igreja Reformada e Revitalizada.
Tema de JJaneir
aneir
o : Uma Igreja Arrependida.
aneiro
1) Jovens e adultos no Templo: Hoje - Díac. Felipe Lins Aiello
Dia 21/01 - Rev.José Carlos Piacenti
Dia 28/01 - Sem. Davi Wallace Francisco
2) Pré - Adolescentes e Adolescentes na sala 15: Hoje - Aula em conjunto com adultos
Dia 21/01 - Samira Janeiro Terra Pires
Dia 28/01 - Raquel Rocha Aranha
3) Departamento Infantil - Sala no Sub-solo - Aulas especiais durante este mês de Janeiro.
DIZIMOS E OFER
TAS - Com profunda gratidão a Deus por tudo o que Ele nos concede, sejamos
OFERT
obedientes ao Seu mandamento, que requer de todos nós a entrega dos dízimos, na Casa do Senhor.
"Deus ama a quem dá com alegria".
REL
ATÓRIOS DE A
TIVIDADES 2017 - Solicitamos a todos os Departamentos Internos, Ministérios,
RELA
ATIVIDADES
Corais, Orquestra, Equipe de Louvor, que encaminhem o mais breve possível os relatórios de atividades
.com.br ou adm@unidaipb
.com.br
do ano de 2017, para o email unidaipb@unidaipb
unidaipb@unidaipb.com.br
adm@unidaipb.com.br
.com.br.. Contamos
com a colaboração de todos!
FALECIMENTO - No dia 10 de janeiro p.p., faleceu nesta cidade, nossa irmã Deidamia Maia Salgado,
com 93 anos. Que o conforto do Espírito Santo seja abundante nos corações enlutados, lembrando-os do
ensino de Jesus Cristo: "Eu sou a ressurreição e avida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá" (Jo
11.25)
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CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO
Prelúdio
Adoração
* I Pedro 1. 3-12
Hino 42 - "O Grande Amor de Deus"
* Oração de Adoração
Cântico - "Ele é Exaltado"
Contrição
* I Pedro 1. 13-21
* Oração Silenciosa
Hino 120 - "Dependência"
* Oração de Confissão
Hino Especial
Ação de Graças
* Colossenses 3. 15-17
* Oração de Gratidão
or Teu Amor"
Cânticos - "P
"Por
"Desde os Confins"
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
* Oração
Cântico - "Ao Sentir"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
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
Prelúdio
Adoração
* Salmo 111
gr
eja em A
doração”
Hino 3 – “A IIgr
greja
Adoração
* Oração de Adoração
Hino Especial
Contrição
* Lucas 19. 1-10
* Oração Silenciosa
Hino 68 – “Necessidade”
* Oração de Confissão
Ação de Graças
emória”
Hino 64 – “Grata M
Memória
* 2 Coríntios 9. 6-11
* Oração de Gratidão
Dízimos e Ofertas
Cânticos - "Graças Dou"
to quer
o Estar"
"P
er
"Per
erto
quero
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
* Oração
Hino 282- "A Grande Comissão"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

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

PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
- Nas liturgias - Culto Matutino: Edson - Culto Noturno: Rubens
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