
CONVITE A UM OLHAR CORRETO 
“Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do 

mal; será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos” 

Provérbios 3. 7-8 
 

 

O ser humano sofre de cegueira, como disse o próprio 
Jesus (Mc. 8.18). Nossa perspectiva está completamente 
deformada, pois enxergamos o argueiro no olho do outro e não 
reparamos na trave no nosso próprio olho (Lc. 6.41). A Bíblia 
nos convida a uma mudança de perspectiva. Somos chamados 
a olhar para um Deus santo que irá despertar o nosso temor e 
revelar a nossa sombra. Enxergar o mal a partir do amor de 
Deus nos capacita a nos desviar dele. A verdade sem amor é 
desesperadora, mas a verdade em amor é libertadora. 

Nossas escolhas morais têm consequência para o nosso 
estado físico. Mais uma vez a Palavra é precursora em ressaltar 
esse aspecto psicossomático. A saúde inclui as dimensões 
física, mental e espiritual. Negar os nossos pecados nos faz 
adoecer, como testemunha Davi (Sl. 32.3), e confessá-los nos 
cura. A maioria das doenças é fruto de desequilíbrio emocional 
que abala o nosso sistema imunológico e nos torna receptivos 
às agressões do meio. Emoções negativas, como amargura e 
culpa,  funcionam como um veneno que nos contamina e afeta 
também os outros ao nosso redor, enquanto emoções positivas, 
como alegria e quebrantamento, são terapêuticas. Emoções 
reprimidas são somatizadas. O azedume se transforma 
facilmente em gastrite, e a culpa em câncer. Por isso, é preciso 
ouvir a mensagem do corpo e decifrar o sentido de nossas 
enfermidades. 

A verdadeira espiritualidade deve nos tornar cada vez 
mais humanos, mais integrados. O ditado francês: “Qui veut 
faire l’ange, fait la bête” (“Quem quer se passar por anjo, se faz de 
besta”) ressalta a presunção do ser humano de querer ser maior 
do que é. Sem o reconhecimento do nosso tamanho real e 
limitado diante de um Deus infinito, tendemos a nos tornar 
uma caricatura composta de um espírito desencarnado e de um 
corpo desalmado, sujeito a doenças oportunistas. Olhar para 
nós da perspectiva de Deus nos capacita a enxergar o mal para 
evita-lo e assim promover o nosso bem físico, mental e 
espiritual. 

Oração: Senhor, obrigado pelo teu amor incondicional que me 
dá coragem para reconhecer as minhas falhas. 
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CONSELHO  
 

Abdiel Bacciotti  

Claudinei Paula  

Elias Carvalho 

Gilson Isler 

Jefferson Pasculli 

Juel Bacciotti 

Márcio Contato 

Samuel Nunes 

Saulo Isler 
 

 

PRESBÍTEROS EMÉRITOS 
Elias Carvalho 

Juel Bacciotti 

Saulo Isler 
 

 

JUNTA DIACONAL 
 

Carlos Araújo 

Gabriel Trovó 

Januário Neto 

Jean Joaquim 

José Cremonesi 

Juliano Carvalho 

Luiz Gramasco 

Rafael Carvalho 

Raphael Faria 

Rogério Nardelli 

Silas Carvalho 

ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

João 10.10 

Hino 359 – “Jesus me Quer Bem” 

Oração 

 

Lucas 5.29-32 

Hino 103 – “Salvação em Cristo” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Louvado Seja” 

“Alfa e Ômega” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Rev. Célio Próximo (21): Pb. Márcio 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 150.6 

Hino 28 – “Coroação” 

Oração  

 

Contrição 

Lucas 7.36-48 

Hino 158 – “Conforto e Luz” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Louvado Seja” 

“Deus de Todas Gerações” 

“Rio de Vida” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Mensagem - Rev. Osni Ferreira 

 

Consagração 

Hino 289 – “Quem Irá” 

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice  

 

Poslúdio 



Domingo - 9h 

Escola Bíblica Dominical  

 

Domingo - 19h30 

Culto de Adoração  

       

Terça-Feira - 19h30 

Reunião de Oração 

 

Quarta-Feira - 19h30 

Reunião nos Lares 

 

Quinta-Feira - 19h30 

Estudo Bíblico 

 

Sexta-Feira - 19h30 

Ensaio do Coro 

NOSSA PROGRAMAÇÃO 

NOSSOS CONTATOS 

Secretaria 

(19) 3617.7879 

 

Gabinete Pastoral 

(19) 3617.7880 

 

Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 

       

Vice-Presidente Conselho 

Claudinei de Paula 

(19) 99904.0041 

 

Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 

 ANIVERSARIANTES 

NOTAS AGENDA DE ORAÇÃO 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro 
(irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Dna. Rose (mãe da Mag-
da), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, Creuza da Silva, Pedro da Silva, 
João (vizinho da Creuza), Alaércio, Roberto Zacconi, Agenor e Elisabete 
Foresti. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 14 

Vilma e Beatriz Selma e Priscila Cremonesi  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 14 

José Cremonesi e Juliano Rogério e Januário 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO       

(Quinta-Feira) 

Dc. Carlos Rev. Célio Azevedo 

PREGADOR VISITANTE – Hoje, está conosco pregando no culto no-
turno, às 19h30, o Rev. Osni Ferreira, compartilhando de sua experiência 
no Oriente Médio. Nossa gratidão a Deus pela vida do Rev. Osni e fa-
mília. Desejamos que o Senhor o abençoe na pregação da Palavra! 

TRANSMISSÃO DO CULTO - Hoje, excepcionalmente, não haverá 
transmissão do culto online. Lembramos aos irmãos que o mensageiro 
do culto é missionário no Oriente Médio, onde há perigo constante de 
ataques aos cristãos.  

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os 
membros do Conselho para a reunião a ser realizada amanhã, dia 15 
de julho, às 19h30, nas dependências da própria igreja. 

CULTO NOS LARES – Informamos que, por ocasião das férias escola-
res, nossas Reuniões nos Lares voltarão às atividades no mês de agosto. 
Aqueles irmãos que desejam uma reunião de oração em sua casa, por 
favor, entrar em contato diretamente com o nosso irmão Dc. Januário, 
coordenador desse ministério, ou com algum dos presbíteros. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – Nesta semana, dos dias 17 a 20 de 
julho, das 13h30 às 17h, haverá nossa EBF (Escola Bíblica de Férias). 
Todas as crianças estão convidadas a participar e trazer algum amigo. 

DÍZIMOS E OFERTAS – Próximo domingo, teremos a oportunidade 
de entregar os dízimos e ofertas como parte do culto que prestamos a 
Deus. Lembre-se da recomendação do apóstolo Paulo: “Deus ama a 
quem dá com alegria” (II Cor 9.7). 

REUNIÃO SAF - Próxima segunda-feira, dia 22, às 19h30, teremos a 
Reunião Departamental da SAF na casa de nossa irmã Selma Camargo. 
Todas as irmãs estão convidadas. 

SAF - A SAF está arrecadando itens para a confecção de cestas de be-
bês. Os irmãos interessados, devem procurar Vilma ou Marina para fa-
zer as doações. 

REUNIÃO DO SÍNODO - Haverá a Reunião do Sínodo de Limeira 
(SLA), no dia 27 de julho, p.f., nas dependências da Igreja Presbiteriana 
de Brotas, às 9h, para sua 1ª Reunião Ordinária de 2019. Que Deus 
abençoe as decisões a serem tomadas. 

TRABALHO DA FEDERAÇÃO DA UPH – A Federação da UPH reali-
zará um culto no dia 10 de agosto, às 19h30, na IP Brotas, e outro no 
dia 26 de outubro, às 19h30, na IP Parque dos Jequitibás. Homens, re-
servem essas datas! 

CONFERÊNCIA 2019 – REVITALIZAR – Será nos dias 20, 21 e 22 de 
agosto no Centro de Convenções e Exposições de Campinas, localiza-
do anexo ao Parque Dom Pedro Shopping. Nessa conferência serão 
abordados temas relacionados ao ministério pastoral e liderança, com 
preletores nacionais e internacionais.  

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

18.08 (Dom) 
Rev. Amauri Vassão 
Missionário da MEAP 

9h 
19h30 

25.08 (Dom) 
Rev. Marcos Nicoli Nápoli Filho 

Missionário na Albânia 
  

Timothy é pastor na China, país ao qual tem vivido grandes experiên-
cias a partir do poder da oração. Ele explica: “De nossas crianças mais 
novas até nossos irmãos e irmãs mais velhos, todos conhecem o poder da ora-
ção. Não importa o que enfrentamos ou pelo que somos acusados, todos ora-
mos. Sabemos que assim que a perseguição chega, a primeira coisa a fazer é se 
prostrar e orar. Deus é tão fiel. Ele sempre nos responde, às vezes, das formas 
mais incríveis e até mesmo incomuns”. Segundo o pastor, nos últimos 12 
meses, os cristãos locais experimentaram constante perseguição da po-
lícia. Os policiais frequentemente interrompem os encontros para per-
turbar as reuniões e destruir as igrejas domésticas. “Eles devem ficar 
muito frustrados porque nós apenas os amamos. Somos todos treinados para 
ser educados e nunca brigar de volta, mesmo se a coisa for para o lado físico”, 
conta. O pastor sempre encoraja os membros mais jovens de sua con-
gregação a orar por seus perseguidores: “Nossos jovens sabem que isso 
não é culpa da polícia, eles precisam apenas conhecer Jesus. Se nós não orar-
mos por sua salvação, quem irá?”. Oremos a Deus, para que continue res-
pondendo às orações dos cristãos chineses e se revelando a eles.  
(Missões Portas Abertas) 

17.07 - Assíria Toledo 
18.07 - Ewerton & Camila 


