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GRATIDÃO
“Em tudo, dai graças, porque está é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco”.
1 Tessalonicenses 5.18.
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Essa semana comemoramos os quatrocentos e sessenta e quatro anos da
cidade de São Paulo. Como você se sente ao ser morador dessa megalópole? Você
é daqueles que só murmuram e reclamam pelas mazelas da cidade? Ou você é
daqueles que agradecem e oram pela bênção de servir ao Senhor aqui?
Ao avaliar tudo ao nosso redor que sentimento deve embargar nosso coração?
Gratidão.
- Espere aí reverendo, passei por tantas lutas, enfermidades, perdi meu
trabalho, não passei no vestibular, roubaram meu carro, assaltaram minha casa,
sofri desilusões amorosas, problemas de relacionamento, tantas outras lutas e o
pastor aparece com essa conversa de gratidão? Queridos irmãos, há momentos
que são mais difíceis, porém, este texto nos apresenta umas das maiores bênçãos
que pode habitar no coração de uma pessoa, a bênção da gratidão.
A primeira verdade que o texto nos ensina é que a gratidão é um
mandamento. O texto está no imperativo, isto significa que não é uma opção,
não é uma possibilidade e nem sequer um conselho, é uma ordem! Pois bem, se,
de fato, pertencemos ao Senhor e temos recebido nele, toda sorte de bênçãos
espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, ainda estamos no lucro! Como
dizem os poetas, pode a casa desabar e a família sofrer, a doença chegar e o corpo
todo doer, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Como
diz o Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Se
você perder tudo, sofrer muito nesta cidade e só sobrar a salvação, ó abençoado
coração, você deve transbordar de gratidão!
Todavia, o nosso texto vem nos iluminar, revelando que a gratidão é
fruto da compreensão de que Deus é Soberano. O autor inspirado diz que esta
é vontade de Deus para conosco. O salmista diz no Salmo 115.3, que no céu
está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Isto significa que nada está fora do
controle do Senhor, tudo ocorre do jeito que Ele quer. Jesus é mais minucioso ao
dizer em Lucas 12.7 que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados.
Para este vosso interlocutor, que está perdendo volume capilar, este texto é um
grande consolo. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que até os mínimos detalhes,
até os cabelos da nossa cabeça são quantificados e estabelecidos pelo Pai celestial.
Sendo assim, louvado seja Deus! Pois o Deus que me ama é o Rei do Universo e
nada foge ao seu controle! Deus não se esqueceu de você, ele está tirando a lama
que está grudada na sua vida e por isso o esfregão tem que ser mais forte.
Coragem! Esta é a vontade Deus, no final você verá que está mais parecido com
o Senhor Jesus. O Senhor está no trono!
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Não obstante, o texto vem nos ensinar que a gratidão deve ser cristocêntrica. O texto diz: está é a
vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Nada na vida do cristão está separado de Cristo Jesus.
Tudo de bom que podemos anelar está fundamentado na Graça maravilhosa de Jesus! Sabemos que
somos pecadores, nossa transgressão ofende a Deus, somos merecedores de grande juízo. É somente pelo
sangue vertido no madeiro, somente pelo sacrifício expiatório do Cordeiro que, a justiça de Deus pode ser
imputada a nós, pela fé depositada exclusivamente na pessoa de Jesus. Pela fé no sacrifício vicário de Jesus,
nós, anteriormente filhos da ira, inimigos de Deus, agora somos reconciliados com o Deus Todo-poderoso.
É somente por causa de Jesus que temos livre acesso ao santo dos santos, à sala do trono e entramos
confiadamente em audiência com o Rei. Nesse momento de tanta solenidade, nos dirigimos ao Soberano
Deus com o seguinte vocativo: “Pai”. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai! Pai nosso que estás nos
céus, santificado seja o teu nome. Somente por causa de Jesus fomos feitos filhos de Deus!
Portanto, amado irmão, o que acontece no coração é uma verdadeira explosão de inesgotável
gratidão! Agradeça ao Senhor por essa cidade, ore por ela e seja uma bênção aqui!
Em Cristo Jesus,
Rev
osther G
uimarães Lopes.
ev.. R
Rosther
Guimarães
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UMA IGREJA REFORMADA E RE
VIT
ALIZ
ADA
REVIT
VITALIZ
ALIZADA
Redigidas pelo Presb. Ernesto de Jesus Herrera
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 29 - O
utr
oE
ependimento Ver
dadeir
o-L
ucas 19. 1-10
Outr
utro
Exxemplo de Arr
Arrependimento
erdadeir
dadeiro
Lucas
Zaqueu era o seu nome. Esse nome tinha um significado muito digno: puro, limpo, transparente. Porém,
aquele homem era considerado pelo povo com indignidade, desprezo e desconfiança, porque ele era o
chefe da coletoria de impostos. Corrupção, desonestidade e fraude estavam relacionados com esse nome
e com essa pessoa. Zaqueu, pequeno em estatura física e moral, sobe em uma árvore, porque estava curioso
sobre Jesus. Mas, Jesus, tomando a iniciativa, o chama pelo nome, oferecendo-se para ir a sua casa. A
palavra de Jesus enche o coração de Zaqueu de alegria e transforma completamente o seu caráter. Muito
mais do que resgatar o seu nome, Zaqueu tem sua vida resgatada. Esse é o arrependimento verdadeiro:
fundamentado no chamado de Jesus, que produz alegria e transforma o caráter, dando um novo sentido
às nossas vidas.
Dia 30 – M
ais um E
ependimento Ver
dadeir
o–L
ucas 23.39-43
Mais
Exxemplo de Arr
Arrependimento
erdadeir
dadeiro
Lucas
Arrependimento do pecado e fé em Cristo, estas suas as condições indispensáveis para a salvação do ser
humano. No Calvário, dois ladrões ladeiam Jesus. Um dos ladrões, não obstante sua culpa, provoca Jesus
e demanda livramento sem arrependimento. O outro malfeitor, reconhecendo inteiramente sua culpa e
vendo o sacrifício de Cristo, reconhece seu pecado e suplica a Jesus por sua graça. A resposta de Jesus ao
ladrão arrependido é definitiva: “Hoje estarás comigo no paraíso”. Ali estava representada toda a humanidade.
Todos somos pecadores e só há uma coisa que nos diferencia perante Deus: o verdadeiro arrependimento.
Portanto, todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados e com fé em Jesus lhe entregam
suas vidas, são recebidos no Reino de Deus.
Dia 31 – D
eus O
uv
tende a O
ração do Arr
ependido – 2 C
rônicas 7.12-15 (v
.14)
Deus
Ouv
uvee e A
Atende
Oração
Arrependido
Crônicas
(v.14)
O Rei Salomão, ao consagrar o Templo construído em Jerusalém, ora ao Senhor e ao final suplica: “Agora,
ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar” (2Cr
6:40). Deus responde a Salomão, dizendo-lhe que ouviu sua oração. Em sua resposta, Deus deixa bem
claro que estará sempre disposto a ouvir a oração do arrependido para conceder-lhe perdão. Para tanto, o
próprio Deus claramente nos revela quais são as atitudes que acompanham e caracterizam um coração
arrependido. Quebrantamento, pela humilhação e reconhecimento do pecado. Oração, com súplica pelo
perdão. Buscar a Deus, mirando sua santidade. Abandono do pecado, desviando-se dos maus caminhos.
Essa é a maravilhosa promessa de Deus, promessa de perdão e benção, cuja condição essencial é o
arrependimento genuíno.
FEVEREIRO – UMA IGREJA UNIDA
“Que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, emmim e Eu em ti, também sejam eles em nós; para que o
mundo creia que Tu me enviaste." - João 17.21
Dia 1 – U
nida pelo P
ai – JJoão
oão 17.20-23
Unida
Pai
Ao fim do seu ministério, Jesus ora ao Pai, intercedendo pelo povo de Deus, sua Igreja, todos nós que
cremos em Cristo. Jesus pede ao Pai que nos guarde do Mal, que nos santifique na Palavra e, sobretudo,
insiste que nos preserve em unidade. A Igreja do Senhor é unida por obra do próprio Deus, por meio da
intervenção do Espírito Santo. Somente Deus poderia reunir para si uma gente tão diferente, com tantas
contradições e incoerências. Ricos e pobres, jovens e velhos, judeus e gentios, patrões e empregados, cultos
e incultos, todos são alcançados por sua graça e tornam-se irmãos, constituindo uma só família, um só
rebanho, um só povo. Essa unidade espiritual é promovida, sustentada e preservada pelo Pai, com um
propósito muito claro: Dar testemunho e glorificar a Cristo, seu amado Filho, o ungido e enviado de Deus
para salvar o mundo!
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Dia 2 - Unida em Jesus - Gálatas 2. 19-20
A unidade da Igreja tem um único fundamento: a pessoa maravilhosa de Jesus! Não são as nossas
finalidades comuns, nem nossos mútuos interesses e afeições, tampouco a conjugação de nossos esforços.
Na verdade, quando prevalecem nossos objetivos, desejos, vontades e preferências, aí sim temos a origem
das contendas, discórdias e facções. Fomos unidos pela fé em Jesus e essa é a razão essencial que diferencia
a Igreja de todas as outras associações. Jesus é o amálgama dessa unidade, quem funde nossas
individualidades em seu próprio Ser, de forma que deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver
de acordo com a Sua vontade, crucificando o nosso Eu próprio. Enquanto Jesus ocupar o centro da nossa
vida, for o alvo das nossas aspirações e o sentido da nossa existência, a Igreja gozará as maravilhosas
bênçãos da unidade em Jesus.
Dia 3 – Unida por Jesus – João 15.5-6
A videira é um símbolo para representar a unidade da Igreja. Constituída por diversos ramos, parras ou
pâmpanos, tem por utilidade produzir frutos em bagos, as uvas. Todos os ramos de uma videira estão
unidos por um só caule e, somente quando estão recebendo de sua seiva e de seus nutrientes, é que
podem produzir esse fruto tão apreciável. Esse exemplo típico da natureza ilustra com propriedade a
unidade da Igreja. Deus é o agricultor. Jesus é a videira. Nós, os crentes, somos os ramos que, ligados por
Jesus, fortalecidos por Jesus, supridos por Jesus, devemos produzir muitos frutos. Assim, a unidade da
Igreja se evidencia pela quantidade de frutos que tem capacidade de produzir. Permanecendo unidos por
Jesus, seremos uma Igreja frutífera. Se não permanecermos unidos por Jesus, nos tornaremos apenas em
galhos secos e desprezíveis.
Dia 4 – Somos Lavoura de Deus – 1 Coríntios 3.9b; Salmo 92.12-15
Mais uma vez nos deparamos com um exemplo da realidade agrícola, exemplificando a natureza e os
efeitos da obra de Deus e de nossa unidade em Cristo e por Cristo. O cenário é o de uma lavoura, de
forma a representar que a Igreja é uma unidade que se desenvolve por obra e graça de Deus, que é o seu
lavrador. Deus, prepara o terreno do nosso coração, lança a semente da palavra, que germinando pela fé,
produz uma imensidade de frutos dignos de arrependimento. A unidade da Igreja não é consequência
do nosso esforço, mas resultado do labor de Deus, que cuida particularmente de cada um de nós. Dessa
forma, estando bem plantados na sua presença, iremos florescer, crescer e frutificar, cumprindo o nosso
propósito, de forma constante e por muito tempo, unicamente para o louvor e a glorificação do nosso
Deus e Pai!
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 a nossa Igreja abençoe a Cidade, o Brasil e o Mundo, por meio da
Evangelização, Missões, Serviço e Adoração.
03.CONGREGAÇÃO DE CAUCAIA : Oremos pelo crescimento, fortalecimento e salvação de
almas.
04. MISSÕES: Oremos pelos missionários que servem ao Senhor nos países fechados para evangelização.
05. REUNIÃO DE ORAÇÃO: No próximo sábado, dia 03/02, às 7h
7h, a ênfase da reunião de
oração será a intercessão pela Revitalização da Igreja.
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ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Adilson, Cristian, Daniel, Felipe, Luiz Carlos e Mauro.
Próximo domingo - dia 04/02- Prevelato, André, Deguti, Leandro, Martins e Paulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Mirian.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 04/02- Cultos Matutino e Noturno: Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Aprendendo a perdoar aos outros (Pedro)". O versículo chave é "Efésios 4.32" e
Culto Noturno: "Deus fala a mim por meio de Sua Palavra e do Espírito Santo". O versículo chave é "2
esponsáv
eis que, ao término do culto, busquem
Timóteo 3.16". Pedimos aos pais ou rresponsáv
esponsáveis
pessoalmente seus filhos!
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - Até o dia 11/02 teremos aulas em conjunto.
o : Uma Igreja Arrependida.
Tema de JJaneir
aneir
aneiro
Tema de F
ev
er
eir
o : Uma Igreja Unida.
Fev
ever
ereir
eiro
1) Jovens e adultos no Templo: Hoje - Sem. Davi Wallace Francisco
2) Pré - Adolescentes e Adolescentes na sala 15: Hoje - Raquel Rocha Aranha
3) Departamento Infantil - Sala no Sub-solo
REL
ATÓRIOS DE A
TIVIDADES 2017 - Solicitamos a todos os Departamentos Internos, Ministérios,
RELA
ATIVIDADES
Corais, Orquestra, Equipe de Louvor, que encaminhem até amanhã, dia 29/01, os relatórios de
.com.br ou adm@unidaipb
.com.br
unidaipb@unidaipb.com.br
adm@unidaipb.com.br
.com.br..
atividades do ano de 2017, para o email unidaipb@unidaipb
Contamos com a colaboração de todos!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - 1) Reunião de Oração na próxima terça-feira, dia
30/01, às 14h
14h, na Capela, sob a direção do Departamento Dorcas. Logo após a reunião de oração,
haverá Reunião da Executiva. Toda a diretoria está convocada.
2) Reunião Plenária da SAF, será no próximo sábado, dia 03/02, às 14h30. Todas as sócias estão
convocadas.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Maria Clarice Lima Rodrigues; Dia 29: Henedina
Macarenco Beloti; Dia 30: Maria Aparecida Pereira Costa; Dia 31: Lídia Elisabete Policarpo Herrera,
Maria Aparecida Lico Ribeiro; Dia 01/02: Lívia Panaia Bentes Piccirilo; Dia 02
02: Alessandra do Vale
Castro, Beatriz Godinho Campos, Bruno Ramalho, Diác. Felipe Roberto Pires; Dia 03
03: Cecília Lazinha
Morales.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENT
O - Cumprimentamos com carinho o casal Saulo Portela Parreira
CASAMENTO
e Mônica de Jesus Rodrigues Parreira, que no dia 01/02
01/02, comemoram 15 anos de vida conjugal.
CORAIS EM RECESSO - RETORNO DOS ENSAIOS - Os ensaios retornarão nas datas a
seguir: Coro Geral: Quarta-feira - dia 31/01
Coro Masculino
Masculino: Quinta-feira - dia 01/02
Coro Jovem e Orquestra
Orquestra: Sábado dia 03/02
COMPR
OVANTES FISCAIS - Solicitamos aos irmãos encarregados dos diversos setores/
COMPRO
departamentos que, ao executarem despesas para a Igreja, exijam comprovantes fiscais válidos (Cupons
Fiscais, NFs) em nome de Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, CNPJ 63.014.674/0001-65. Não
serão aceitos em hipótese alguma recibos e notas em nome de Pessoa Física.
DEMONSTRA
TIV
O FINANCEIR
O - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja
DEMONSTRATIV
TIVO
FINANCEIRO
através dos gráficos em percentuais do mês de dezembro (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6),
observando que o investimento em Evangelismo e Missões ultrapassou o orçado para o ano em decorrência
de ofertas específicas recebidas para este fim. Outras informações com o tesoureiro Presb. Esdras.
APOIO AOS NOSSOS MISSIONÁRIOS - Aqueles que desejam apoiar aos nossos missionários
com ofertas, poderão fazer depósitos em conta corrente de nossa igreja, identificando a doação, acrescentado
18 centavos finais (ex: R$ 100,18). Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo - CNPJ: 63.014.674/
0001- 65. Banco Itaú: Agência 0173, Conta Corrente 66170-3 ou Banco Bradesco: Agência 0096,
Conta Corrente 69230-1.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Efésios 1. 3-14
ivinas”
Hino 33 – “Maravilhas D
Divinas
* Oração de Adoração
Contrição
* Lucas 23. 39-43
* Oração Silenciosa
dão”
Hino 71 – “ Per
erdão
* Oração de Confissão
Ação de Graças
* Salmo 138
Hino 55 - "Alegria e Gratidão"
* Oração de Gratidão
er
eno e Tranquilo"
Cânticos - "Calmo, SSer
ereno
"Aclame ao Senhor"
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
* Oração
Hino 132 - "Vivificação"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
* Apocalipse 5
Hino 51 - "Cristo Adorado"
* Oração de Adoração
Cânticos - "Ao Que Está Sentado"
"Amigo de Deus"
Contrição
* Colossenses 1. 13-23
* Oração Silenciosa
er
ene"
Hino 88 - "Amor P
Per
erene"
* Oração de Confissão
Ação de Graças
* Colossenses 3. 16-17
Cântico - "Ao Único"
* Oração de Gratidão
Cântico - "Laços de Amor"
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
Hino 274 - "Morto e Ressurreto"
* Oração Final
* 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: João Francisco - Culto Noturno: Edson
REUNIAO DO CONSELHO - O Conselho se reunirá no próximo sábado, dia 03/02, das 8h30
às 11h30
11h30, no local de costume. Todos os seus membros estão convocados.
REVERÊNCIA E ORAÇÃO - Amados irmãos e irmãs! Nos períodos que antecedem o Culto e após o
enhor
...está no seu santo templo; cale-se diante D
ele
seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
enhor...está
Dele
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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