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PRESER
VE A UNIDADE
PRESERVE
“Esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo
da paz”. Efésios 4.3
(Estudo para os Pequenos Grupos)
Amado rebanho do Senhor, louvamos a Deus pela grande redenção que
temos em Cristo Jesus! Pois ela é a fonte de todas as preciosas bênçãos que
Pastor
es recebemos! Somente por causa dela, podemos pedir ao Senhor que nos visite em
astores
nossa Igreja Unida com tempos de Reforma e Reavivamento. Para que tudo isso
1. Efetivo:
venha a acontecer é extremamente importante que continuemos a cumprir o
Rev. Rosther Guimarães
que nos diz o texto acima.
Lopes
O nosso texto nos dá um mandato: PRESERVE DA UNIDADE.
1- Em primeiro lugar Ele nos diz que a PRESERVAÇÃO DA
UNIDADE demanda um ESFORÇO INTENSO.
2. Emérito:
Este ensino revela que devemos ser extremamente intencionais e se necessário
Rev. Carlos Aranha Neto
for, transpirar para a que a Igreja de Cristo Jesus se mantenha Unida. Isso
começa conosco como liderança, mas se estende a todo corpo da Igreja. Temos
que nos esforçar, transpirar, extenuarmo-nos para aceitar os outros, ainda que
Presbíteros
sejam diferentes de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nossa
Eméritos
paciência não se esgote. Como povo de Deus que somos, temos que nos amar
Jovino Pereira Filho
uns aos outros, se quisermos ser os referenciais para nossa igreja e família. Devemos
Salim Amed Ali
entender que, mais do que nossas opiniões pessoais, importa que nos submetamos
a Deus e à sua Palavra.
Diáconos Eméritos
2- Em segundo lugar o Senhor nos ensina que A PRESERVAÇÃO DA
Jairo Moraes Pereira
UNIDADE vem do ESPÍRITO SANTO.
Joaquim de Aguiar
A unidade da Igreja procede do Espírito Santo. Não criamos a unidade. Foi o
Nelson Ramalho
Espírito de Deus que fez da Igreja uma família e um corpo. Quando quebramos
a unidade, não ofendemos somente o irmãos, mas estamos ofendendo e
entristecendo a pessoa preciosa do Espírito do Senhor, que é o próprio Deus. É
muito perigoso ser um instrumento de divisão na Igreja, pois, se alguém dividir
Cultos Dominicais
a Igreja, terá que prestar contas ao Senhor. A razão para que a igreja se mantenha
11h e 19h
Unida, ao redor da Palavra, é para que não ofendamos o próprio Espírito Santo.
Escola Dominical
Ele é essa pessoa Divina, tão Maravilhosa, que está conosco durante todos os
09h30
dias, que habita no nosso coração, que o santifica, que nos converteu, que nos
Reuniões de Oração usa com poder, que nos ensina a Palavra, que nos faz ser cheios de Deus. Se você
2ª a 6ª - 12 h
ama o Espírito Santo, lute com todas as forças pela unidade!
sábado - 07 h
3- Em terceiro lugar, Jesus, usa a vida de Paulo para nos ensinar que a
Estudo Bíblico
PRESERVAÇÃO
DA UNIDADE se dá no VÍNCULO DA PAZ.
5ª feira - 19 h
O que é um vínculo? É um ponto de união, é uma amarradura, é um ligamento.
O vínculo da nossa unidade é a paz. Lembremos que essa palavra, paz, não
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significa exclusivamente ausência de lutas externas, mas também se refere à plenitude de Deus, à inteireza,
à harmonia, ao enchimento de Deus na nossa vida, ao controle do Espírito de Deus, em nós. Quanto mais
viermos a ser um povo cheio da paz do Senhor, da presença de Deus, da plenitude do Senhor que é o seu
Espírito, mais possibilidades teremos de preservar unidade do Espírito na vida cristã!
Como está a sua vida, querido irmão? Como está a sua vida querida irmã? Você já orou hoje? Já
separou tempo para conversar com o seu Rei Jesus? Você está cheio da presença do Senhor? Esse é o plano
de Deus para você e para mim, que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo!
Se você ainda não orou hoje, pare o que está fazendo, busque ao Senhor e diga a Jesus o quanto você o ama.
Conte a Ele como você é agradecido pela salvação! Agradeça pelo cuidado do Senhor para contigo, diga
ao Senhor que tua vida é DEle e que você está disposto a ser usado para ser uma bênção!
Preservemos a unidade do Espírito e assim abençoaremos nossa família, nossa igreja, nossos companheiros
de trabalho e todos os que estão ao nosso redor!
Que o Senhor te presenteie com um dia cheio da Graça de Deus e da Paz de Jesus!
Em Cristo Jesus,
Rev
osther G
uimarães Lopes.
ev.. R
Rosther
Guimarães
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
UMA IGREJA REFORMADA E RE
VIT
ALIZ
ADA
REVIT
VITALIZ
ALIZADA
Redigidas por Vivian Breda
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 05 - Somos o Jardim do Senhor – Salmo 1.3-6; Jeremias 17. 7-8
Em uma encenação de nossa vida espiritual, que escolhesse um jardim como cenário, qual papel você
desejaria representar: uma vigorosa e fecunda árvore ou uma folha seca, inútil e prestes a perecer? Símbolo
muito usado na Bíblia para se referir aos filhos de Deus, a árvore é para nós fonte de inspiração. Ao menos
quatro pontos validam essa identificação: vitalidade, estabilidade, prosperidade e produtividade. Como
uma árvore próxima a um rio tem uma fonte inesgotável de vida ao alcance de suas raízes, também
contamos com um manancial abundante para nossa conservação (Fp. 4.19); sua solidez se equipara à
segurança dos que caminham junto ao Pai (Sl 37. 23-24); sua resistência, mesmo em circunstâncias
desfavoráveis, se iguala ao êxito que Deus nos outorga até nas tribulações (v. 8); e nossas vidas igualmente
só ganham significado e perenidade quando produzem frutos (Lc. 13. 6-9). E o que pode nos trazer todas
estas bênçãos? O salmista e o profeta ensinam: confiança e esperança no Senhor, derivadas da meditação
na sua lei.
Dia 06 – Somos Rebanho do Senhor – Salmo 100.3; João 10.1-5, 14-15
Deus o conhece profundamente como indivíduo. Ele formou seu âmago (Sl. 139.13), Atribuiu-lhe uma
vocação que você e somente você pode concretizar. Seu plano de salvação o incluiu sem exigir vínculos de
raça, nação, grupo social ou gênero (Gl. 3.26-28). Por outro lado, Ele também o acolhe como parte de um
coletivo. Esta relação, porém, difere da experiência humana. Ela tem um grau de mútuo conhecimento,
estima inabalável e compromisso de fidelidade que terrenamente é restrito a formas muito singulares de
convívio. Nela o motivo de união supera os sentimentos de afinidade e simpatia pessoal que usualmente
aproximam os homens. Muitas imagens na Bíblia a ilustram. A figura do pastor com seu rebanho talvez
seja a mais inspiradora. Ela fala de uma intimidade comparável à de Cristo com seu Pai (vs. 14-15) e de
uma união firmemente alicerçada no fato de seus participantes seguirem unanimemente um único guia:
o pastor cuja voz lhes é familiar e que os protege da dispersão, da desorientação e das ameaças do caminho.
Dia 07 – SSomos
omos E
difício de D
eus – 1 Coríntios 3.9c; 1 P
edr
o 2.4-5
Edifício
Deus
Pedr
edro
É dolorosa a tomada de consciência de nossa vulnerabilidade diante dos entraves ao nosso crescimento
espiritual. São tantas e tão ricas as oportunidades de amadurecimento e retificação de nossa fé que nos são
dadas por nosso Senhor. São tantos, porém, os limites que nela permanecem. Paulo lamentou repetidas
vezes a resistência dos coríntios em buscar o que deveria ser um ardente desejo de todo cristão:
submissamente se entregar nas mãos de Deus, para que Ele realize a sua obra. Arquiteto soberano do
destino humano, Ele providenciou fundamentos seguros para nos edificar. Garantiu também que a
solidez e a perenidade de sua ação fossem sustentadas por seu Filho, escolhido por Ele como um ponto de
apoio inabalável, como uma pedra angular à qual pudéssemos confiantemente nos alinhar para crescer.
São bênçãos admiráveis. Porém, a grandeza de sua realização só se completa quando, já edificados por
Deus, recebemos a graça maior de termos o seu Espírito habitando em nós (Ef. 2.20-22).
Dia 08 – Somos Edificados sobre Jesus – 1 Coríntios 3.9c- 15
Deus é quem nos garante alicerce seguro e crescimento na obra para qual nos destinou. Apesar de nossa
insignificância, Ele releva nossas limitações e permite que participemos de sua ação. É um privilégio, mas
também uma responsabilidade. Paulo nos alerta que esta colaboração não pode ser uma intervenção
qualquer. Aos coríntios envia duas orientações valiosas. Em primeiro lugar, devem abrir mão de qualquer
outro apoio que não seja Cristo e o sacrifício ao qual se entregou pelos homens. Sabedoria humana,
autoridade de líderes espirituais e mérito pessoal nada podem acrescentar ao poder de sustentação daquele
que é seu único e suficiente benfeitor. Devem, ainda, atentar para a qualidade do trabalho, a qual será
revelada e julgada. Eles enfrentarão percalços, a resistência de sua obra será testada, as más escolhas e o
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pouco empenho resultarão em danos. São previsões inquietantes, mas não desanimadoras. A eles, como
a nós, resta a confiança em uma retribuição que nos será dada em um futuro encontro com Cristo (Ap.
22.12).
Dia 09 – Somos Santuário de Deus – 1 Coríntios 3.16-17
Entre as inúmeras, decisivas e perenes bênçãos que recebemos desde o momento de nossa conversão, a
comunhão com o Espírito de Deus, sua intervenção em nossa existência e a dignidade que transfere a nós
estão entre aquelas que maiores transformações nos impõem. Paulo descreve nosso novo estado comparandoo a um santuário, um local de morada divino, tal como Cristo já havia aludido ao nos prometer a vinda
de um Consolador (João 14.17). Essa mudança não pode ser inconseqüente. Em nosso interior já não
deve mais haver espaço para impureza ou iniqüidade de qualquer ordem. Ficamos mais protegidos, já
que as ofensas externas são abaladas, diante da ameaça de que os que atentam contra nós não ficarão
impunes (v. 17). Cada uma de nossas ações passa a ser necessariamente um ato de glorificação de Deus.
E já não podemos mais ser para os que nos cercam um motivo de escândalo, uma pedra que obstrua a
caminhada que fazem para se reaproximarem do Pai (1 Co. 10.31-32).
Dia 10 – Unida pelo Espírito Santo – 1 Coríntios 12.1-5
Pense em uma comunidade cujos membros estejam desorientados, sendo alvo de apelos a práticas
religiosas divergentes, inseguros quanto à correção do que crêem ou fazem, angustiados com a indefinição
justamente na esfera mais importante de suas vidas. Parece mais uma descrição depreciativa da experiência
espiritual do homem contemporâneo. Na verdade é uma triste situação que ameaça a Igreja ao longo de
sua história. Aos coríntios, Paulo já apontava o recurso para esses sentimentos inquietantes. Existe uma
voz única e de autoridade incontestável para nos guiar. É a orientação do Espírito Santo. Ele nos
convence de um seguro conteúdo de fé: o senhorio de Jesus (v.3). Ele atribui dons e nos conduz na sua
aplicação no ministério que designa a cada um de nós (vs. 8-11). E o que seria perturbadora diversidade,
Ele transforma em produtiva unidade, já que a origem e a partilha dos talentos são unas, o que garante
harmonia e complementaridade na ação de muitos. Cabe a nós a sábia humildade de nos submetermos
ao seu comando.
Dia 11 – Somos corpo de Jesus – 1 Coríntios 12.12-20
A união deve ser uma marca permanente do nosso convívio na Igreja. No texto bíblico ela é ilustrada por
ricas imagens. Talvez a que alie de forma mais perfeita a beleza e a relevância do ensinamento seja a
representação de nossa comunidade como um organismo, um corpo cuja cabeça é Cristo. Jesus exercendo
um comando irrestrito e o Espírito Santo nos unificando por um mesmo batismo são os alicerces dessa
forma de convivência. Tal como nosso corpo em sua complexidade, essa unidade não repousa na
uniformidade. Ela se origina, pelo contrário, na diversidade. O que pela lógica humana seria causa de
conflito, discriminação e divisão, torna-se, pela ação divina, fonte de trabalho cooperativo. Esse vínculo,
ainda, não é motivado somente por sentimentos, como resignação ou tolerância. Ele se baseia também e
especialmente na consciência de que somente a mútua dependência e a complementaridade dos trabalhos
realizados podem viabilizar e aperfeiçoar a parcela de contribuição que é dada por cada um de seus
membros.
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 o Senhor abençoe os desempregados de nossa Igreja e levante a todos que
estão desanimados.
03. CONGREGAÇÃO DE CAUCAIA : Oremos pelo crescimento, fortalecimento e salvação de
almas.
04. REUNIÃO DE ORAÇÃO: No próximo sábado, dia 10/02, às 7h
7h, a ênfase da reunião de
oração será a intercessão pela Congregação de Caucaia do Alto.
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ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Prevelato, André, Deguti, Leandro, Martins e Paulo.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 11/02- Rodrigo Pretti, Getúlio, Marcos, Osmar, Rafael, Rodrigo Abreu.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 11/02- Cultos Matutino e Noturno: Lilian.
CUL
TO INF
ANTIL - 1)
INFANTIL
1)Atenção crianças até 10 anos! Teremos uma mensagem especial nos dois
CULT
cultos.
2) Lembramos que hoje, as 18h
18h, teremos nossa reunião para conversarmos
sobre o material e escalas desse ano. Toda a equipe está convocada!
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - Até o dia 11/02 teremos aulas em conjunto.
Tema de F
ev
er
eir
o : Uma Igreja Unida.
Fev
ever
ereir
eiro
1) Jovens e adultos no Templo: Hoje - Presb. Cleverson Pereira de Almeida
2) Pré - Adolescentes e Adolescentes na sala 15: H
oje - Samira Janeiro Terra Pires
Hoje
3) Departamento Infantil:Sala
Sala no Sub-solo
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem,
REUNIÃO DA JUNT
A DIA
JUNTA
DIACONAL
amanhã, segunda-feira, 05/02, às 20h
20h, na Sala do Conselho.
UPO - Grupo A - Templo. Coordenadoras: Renê Reis e Vivian
REUNIÃO DE P
EQ
UENO GR
PEQ
EQUENO
GRUPO
exta-feira, dia 09/02, às 14h30 na Capela.
Breda. Será sexta-feira,
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Noemia Carmem Ribeiro de Oliveira; Dia 05: Adriano
Moreira Alves, Geny Barbosa Nunes; Dia 06: Lenita da Silva, Rebeca Lopes Haenni; Dia 07: Arcil
10:
Ferreira de Souza, Kayrozan Edith S. Silva Palomares; Dia 08: Sylvia de Oliveira Bentes; Dia 10
Miguel Herrera Angarten.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho o casal Daniel Nascimento
e Nilva de Souza Nascimento, que no dia 05/02
05/02, comemoram 46 anos de vida conjugal.

INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
MISSÕES URBANAS - O P
ior Cego é A
quele Q
ue Não Q
uer Ver! “Perguntou-lhe Jesus: Que
Pior
Aquele
Que
Quer
queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver.” Marcos 10.51.Vivemos em uma
sociedade pós-moderna, onde muitas doenças estão proliferando de maneira preocupante: Dengue, Zika
Vírus, Shikungunya, etc. Agora a atenção está na febre amarela, e parece-nos que o medo de uma
epidemia se aproxima. No entanto, outra doença, até mais preocupante, e silenciosa, caminha em ritmo
alucinante entre nós, não sendo percebida. Trata-se, da indiferença e apatia que tem levado muitos à
cegueira espiritual. Se você pensa que está livre de ser alcançado por ela, cuidado, está mais próxima do
que você imagina. O Senhor Jesus nos ensina no texto de Marcos 10.46 a 52 este problema sobre a cura
do cego de Jericó, trazendo três lições que podem nos ajudar a identificar se estamos sendo atingidos por
este mal :1 – Não devemos deixar à indiferença, a apatia e a cegueira espiritual nos distanciar de Deus e
da sua vontade, v.47; 2 - A fé é o elemento que nos aproxima de Deus, v.48; 3 – Devemos ter coragem
de abandonar o que nos impede de ir até Jesus e alcançar a bênção, vs.50, 51, 52. Irmãos olhem ao seu
redor: o centro de São Paulo é a porta de entrada e saída que tem abrigado muitas pessoas que estão cegas
pelo pecado, pelo vício, pela pobreza física e espiritual esperando Jesus passar. Você e eu temos a oportunidade
de caminhar por estas ruas indo e contribuindo, por exemplo, junto com a A.E.B
A.E.B. “Associação Evangélica
TENDE 3 e Casa P
or
to SSegur
egur
o , encontrando estes cegos para simplesmente
Beneficente” - no A
ATENDE
Por
orto
eguro
perguntar-lhes: “que queres que Jesus te faça?” Lembre-se: O pior cego é aquele que não quer ver! No
oão M. G
allo , Capelania da A.E.B.
amor do Pai, Presb
esb.. JJoão
Gallo
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Lamentações 3.22-25
Hino 105 – “ A Certeza do Crente”
* Oração de Adoração
Hino - Coro Geral
Contrição
* João 8. 1-11
* Oração Silenciosa
edimido”
Hino 97 – “Súplica do R
Redimido
* Oração de Confissão
Ação de Graças
* Salmo 139. 14-18
Hino 64 - "Grata Memória"
* Oração de Gratidão
Cânticos - "Estrela da Manhã"
"Só em Jesus"
* Oração com as crianças
Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Rosther Guimarães Lopes
Hino - Coro Geral
Santa Ceia
Palavras de Instituição
Oração de Consagração
Distribuição dos Elementos
Consagração
* Oração
or
que E
le Viv
e"
Cântico - "P
"Por
orque
Ele
ive"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
* Salmo 96. 1-6
Hino - Coro Geral
* Oração de Adoração
Cânticos - "Exaltai"
"Oferta de Amor"
Contrição
* Salmo 51. 1-10
* Oração Silenciosa
Hino 82 - "Divino Preceptor"
* Oração de Confissão
Ação de Graças
* I Tessalonicenses 1. 2-5
Cântico - "Diante da Cruz"
* Oração de Gratidão
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Consagração
Hino 274 - "Alto Preço"
* 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: Oscar - Culto Noturno: Esdras
-N
anta Ceia no C
ulto M
atutino - Oscar, Paulo Sérgio, Wilson, Paulo Ricardo,
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino
Edson, Marcel, Jovino, Gediael.
REUNIAO DO CONSELHO - O Conselho se reunirá na próxima, terça-feira,, dia 06/02, das 20h
às 23h
23h, no local de costume. Todos os seus membros estão convocados.
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