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INCAPACIDADE

“Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto; quem o
conhecerá?” (Jeremias 17.9)
A livre agência é uma característica dos seres humanos como tais. Todos os seres humanos
são agentes livres no sentido de que tomam suas próprias decisões a respeito do que devem
fazer, escolhendo o que lhes agrada à luz de seu discernimento do que é certo e errado e
das inclinações que sentem. Assim, eles são agentes morais, responsáveis para com Deus e
entre si por suas escolhas voluntárias. Assim foi Adão, antes e depois de pecar; assim somos
nós agora, e assim são os santos glorificados que estão confirmados na graça em tal sentido
que eles não mais têm em si essa inclinação para cometer pecado. A incapacidade para pecar será um dos deleites e glórias do céu, mas não extinguirá a humanidade de ninguém: os
santos glorificados farão ainda escolhas de acordo com sua natureza, e essas escolhas não
serão de forma alguma o produto da livre agência humana, exatamente porque elas serão
sempre boas e retas.
O livre arbítrio, porém, tem sido definido por eruditos cristãos, a partir do 2º século, como a capacidade de escolher todas as opções morais que uma situação oferece, e Agostinho
afirmou contra Pelágio e a maioria dos Pais gregos que o pecado original nos tirou o livre arbítrio nesse sentido. Não temos capacidade natural de discernir e escolher os caminhos de
Deus porque não temos inclinação natural em direção a Deus; nosso coração é cativo do
pecado, e somente a graça da regeneração pode nos libertar dessa escravidão. Isso, foi o
que Paulo ensinou em Romanos 6.16–23. Um amor permanente pela retidão é um aspecto
da liberdade que Cristo nos dá (João 8.34–36; Gálatas 5.1,13).
A verdade sobre a livre agência e sobre Cristo libertando o escravo do pecado do domínio
do pecado pode ser mais claramente expressa se a palavra vontade for eliminada e cada
pessoa disser: eu sou o agente livre moralmente responsável; eu sou o escravo do pecado
que Cristo deve libertar; eu sou o ser degradado que tenho unicamente em mim a escolha
contra Deus até que ele renove meu coração.
Texto de J. I. Packer, extraído e adaptado do livro “Teologia Concisa: Um Guia de Estudo
das Doutrinas Cristãs Históricas”. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2014), 79–80.

Culto com Ceia do Senhor
Hoje, haverá culto às 9h30 com celebração da Ceia do Senhor. Participemos
deste meio de graça estabelecido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, com alegria e
gratidão.

Dia do Jovem Presbiteriano
O 3º domingo do mês de maio está registrado no calendário presbiteriano como
sendo o Dia da União da Mocidade Presbiteriana (UMP).
Que as palavras bíblicas de 1 João 2.14 c, sejam reais na vida de nossos amados
jovens: “Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece

em vós, e tendes vencido o Maligno”.

Conforme diz seu moto: Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e
unidos no trabalho!

Marcha da Fidelidade
Hoje, no culto das 18h, você poderá participar da marcha da fidelidade
entregando no altar do Senhor seus dízimos que pertencem ao soberano e eterno
Deus.

Fortalecendo sua família
Não perca esta rica oportunidade de fortalecer sua família através da comunhão e
da edificação na Palavra de Deus, no culto de quarta-feira às 19h30.
A direção do culto do dia 18/05 (próxima quarta-feira) está a cargo da UMP e
será pregador o Rev. Paulo Gérson.

PowerMusic UPA
Dia 20/05 (próxima sexta-feira) às 20h na Igreja, haverá programação da UPA.

Casamento
Caio Borges e Laís Souza
Convidam toda a Igreja para participar, dia 21/05 (próximo sábado) às 17h, na
Igreja Presbiteriana Unida - Rua Bernardino de Campos, 644 Centro, do culto de
gratidão, intercessão e impetração de bênção matrimonial.

Visitantes Ilustres
Nos dias 21 e 22 de maio, receberemos a Miss. Daniele Arifa e mais duas
missionárias, o qual serão instrumentos de Deus para a nossa edificação.

Nós as recebemos com alegria e gratidão, desejando as abundantes bênçãos de
Deus sobre suas vidas e ministérios.

40 anos do Coral
Neste ano, o Coral completará 40 anos de organização.
Para comemorarmos este marco, dia 28/05 (sábado) às 19h na Igreja, haverá um
culto de gratidão a Deus por este ministério tão relevante na vida e na história de
nossa igreja.
Seremos grandemente edificados com hinos pelo nosso coral, o qual será
acompanhado por uma orquestra.
Convide pessoas e participe!

Culto de Gratidão - CNHP
Dia 04 de junho (sábado) às 18h na Igreja, haverá trabalho especial da
Confederação Nacional de Homens Presbiterianos.
Após o culto, haverá entrega de comenda em homenagem ao Homem
Presbiteriano Padrão 2021.
Reserve esta data e participe!

Debate bíblico
Dia 25 de junho (sábado) às 19h na Igreja, haverá debate bíblico de homens X
mulheres sobre o livro de Jonas. Logo após, haverá confraternização com canjica
e comemoração dos aniversariantes do 1º semestre.

Princípios básicos para um lar feliz
Praticar o amor mútuo (João 13.34-35; Efésios 5.2).
Levar as cargas uns dos outros (Gálatas 6.2).
Servir de todo coração como para o Senhor (Colossenses 3.23).
Fazer tudo sem murmurações nem contendas (Filipenses 2.14).
Contentamento em toda e qualquer situação (Filipenses 4.11-12; Hebreus
13.5).
Cultivar um coração alegre (Provérbios 15.13; 17.22).
Usar sempre a língua para edificação, não para destruição (Salmo 141.3;
Provérbios 15.1; 18.21; 25.11; Efésios 4.29).
Orar uns pelos outros (Tiago 5.16).
Ter espírito de renúncia diária (Lucas 9.23).
Investir diariamente tempo na convivência familiar (Eclesiastes 3.1-8; Efésios
5.15-16).


Datas Festivas
ANIVERSARIANTES DE NASCIMENTO
15 - Ondina N. de Melo Mouzinho F: 9 7115 0561
15 - Vinícius Tonolli F: (11) 9 9884 2406
16 - João Rafael de Barros Pires F:3318 2568
17 - Aline Cancissu de Oliveira
18 - João Smirnof F:3875 5353
19 - Daniel de Jesus F:3825 0747
20 - Eliana da Silva Semente Valle F:3312 2579
20 - Maria Célia Bueno F:3834 8639
ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO
15 - Donizetti e Daysa DAmaceno F:9 9121 2554
19 - Ilson e Valderina Emerich F:3834 4576
20 - João e Elza Smirnof F:3875 5353
21 - Naílson e Ivone Gomes F:2516 2330

Orai sem cessar
•IGREJA:

liderança, famílias, sociedades internas e mi-

nistérios.
•BRASIL:

todas as autoridades constituídas.

Mis. César e Cáthrim (Projeto Bangladesh), Mis. Ilza (Pai Pedro/MG), Rev. Daniel e Márcia
(Japão), Rev. Jessé e Helen (Timor Leste), Rev. Vladimir e
Raquel (Projeto Iraque), Rev. Wanderson e Fábia
(Portugal), Miss. Priscila e Juan (Síria), Projeto Pequeninos
(Rio de Janeiro).
•MISSIONÁRIOS:

Damaris Astério, Joaquina (nora Neide Sóster),
Lídia Cardoso, Marco Martinelli (vizinho Rosana Pieri), Sônia Nascimento.
•SAÚDE:

TEMAS DA IGREJA

Tema anual
Servindo a Igreja com os dons que recebemos de Deus! (1 Pe 4.10)
Tema mensal
O desafio da evangelização
E-MAILS DA IGREJA
contato@ipbindaiatuba.org.br
ipb_indaia@yahoo.com.br
TELEFONES DA IGREJA
(19) 3875 7789
(19) 9 8445 8548 WhatsApp
DISQUEPAZ
(19) 3801 4427
PRIVILÉGIOS DA SEMANA
DOMINGO
9h30 Escola Dominical
18h00 Culto Vespertino
TERÇA-FEIRA
20h00 Reunião de Oração Online
QUARTA-FEIRA
19h30 Estudo Bíblico
SÁBADO
7h00 Reunião de Oração
PASTOR EFETIVO
Rev. Juliano J. Veloso
9 8738 9391
PASTOR AUXILIAR
Rev. Paulo G. Uliano
9 2003 8999
SEMINARISTAS
(11) 9 4103 2293
Lukas G. P. Jordão
Natan C. Thomé
9 9414 4857
PASTOR EMÉRITO
Rev. Oadi Salum
3233 4825
PRESBÍTEROS EMÉRITOS
Benedito de Lima
in memoriam
José Mendonça
9 9281 6757
Olyntho Cardoso
3885 4457
CONSELHO
Anderson Gouvêa
3392 4941
Daniel Cardoso
9 9152 6749
Fernando Stein
3312 1161
Raimundo Freire
9 8398 3372
Rinaldo Santos
3329 3949
Sálvio Souza
3312 0991
JUNTA DIACONAL
Anselmo Mendonça
9 9115 5132
Donizetti Corrêa
9 9404 6261
Elias Oliveira
3312 2545
Élzio de Oliveira
3834 2085
João Ferreira
9 8445 8548
Joelson Souza
9 9251 0339
José Melo
3834 4188
Jorge Amorim
9 9271 9183
Luciano Carvalho
3935 0614
Narly Gomes
9 9779 5971
Romeu Peloso
9 9778 7962
Samuel Silva
3318 2487

