
AMOR À PALAVRA DE DEUS 

“Quanto amo a tua lei! É a minha meditação, todo o dia! “ 

(Salmo 119.97) 

O meu desejo é que você ame a Palavra de 

Deus. Que você a tenha, não como um amule-

to, mas como um grande tesouro (Salmo 

119.72), que temos além do próprio Deus. A Bí-

blia é a própria Palavra de Deus, sua autorreve-

lação.  

O Antigo Testamento é a revelação de Deus para 

mostrar ao homem como é Deus, quem ele é, o que tolera e o que não tolera, 

como Deus deseja santidade e pune o pecado. O Novo Testamento é Deus re-

velado por seu Filho, na vida de seu único Filho, na mensagem de seu Filho, 

no entendimento da obra de seu Filho e na culminação da vinda de seu Filho 

para estabelecer seu reino eterno e nos conceder vida eterna. Em ambos os ca-

sos, Antigo e Novo Testamento, Deus falou. O que temos em mãos é, de fato a 

Palavra de Deus. 

Ame e medite na Palavra de Deus diariamente - “Antes, o seu prazer está 

na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite” (Salmo 1.2). Meditação 

é reflexão nas Escrituras, em atitude de oração, visando o entendimento e a 

aplicação. A meditação dá uma atitude de oração ao pensamento sobre a Pala-

vra de Deus, com o objetivo de conformar sua vida à vontade de Deus. 

Rev. Paulo Gérson Uliano 
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Dia do Homem Presbiteriano 

Hoje é comemorado o “Dia do homem presbiteriano”.  

Cumprimentamos aos homens de nossa igreja por esta data significativa, louvando e 

agradecendo a Deus pela vida preciosa de cada um desejando que eles continuem 

sendo bênçãos na família, na Igreja e na sociedade. 

“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para 

homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o 

Senhor, é que estais servindo” (Colossenses 3.23-24). 

 

Celebração da Ceia do Senhor 

Hoje, no culto vespertino teremos o grande privilégio de participar do meio de graça 

estabelecido por Jesus Cristo, que é a sua Mesa. Preparemo-nos e participemos desta 

grande bênção deixada pelo Senhor da Igreja.  

Onde não há comunhão com o Salvador, não há comunhão com os irmãos, onde há 

comunhão com os irmãos, há comunhão com o Salvador.  

 

 Reunião de oração 

Dia 07/02 (próxima terça-feira) às 20h haverá o retorno da reunião de oração on-line.  

“Feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração”. 

“Dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos”. 

Billy Graham 

 

Reunião do Conselho 

O Conselho está convocado para reunir-se virtualmente dia 9 de fevereiro às 20h. 

 

PowerStudy UPA 

Dia 10/02 (próxima sexta-feira) às 20h na Igreja, haverá estudo bíblico da UPA. 

 

Visita ao asilo 

Dia 11/02 (próximo sábado) às 15h, a UPH fará visita ao Asilo Unigein localizado na 

Rua Regente Feijó, 190 - em frente ao Centro de Assistência Farmacêutica da Prefeitura. 

 

Evangelismo no Jardim Paulista 2 

Dia 11/02 (próximo sábado) às 16h, a UMP fará evangelismo no Jardim Paulista 2.  

 

Classe de novos membros 

No próximo domingo no período da Escola Dominical, será a primeira aula da classe 

de catecúmenos. 



Você que se inscreveu, depois da abertura da Escola Dominical, deverá se dirigir para 

esta classe. 

 

Iniciação musical e flauta 

O Departamento Infantil  informa que as inscrições para as aulas de iniciação musical 

e flauta estão abertas. Os interessados podem procurar as irmãs Tânia - 9 8909 2929 ou 

Josiane - 9 9113 2096. 

As aulas de iniciação musical são para crianças a partir dos 5 anos e as aulas de 

flauta, para crianças a partir dos 9 anos e para adultos também. 

As aulas de iniciação musical são ministradas todas às quartas-feiras às 19h30.  

E as aulas de flauta são ministradas todas às quintas-feiras às 19h.  

 

Assembleia Geral Ordinária 
O Conselho convoca a Igreja para reunir-se em assembleia geral ordinária dia 15/02 

(quarta-feira) para: 

 Eleger um (a) secretário (a) de atas; 

  Ouvir, para informação, o relatório do movimento da Igreja no ano anterior e tomar 

conhecimento do orçamento para o ano de 2023. 

 

Projeto Mãos que Abençoam 

Há uma família atendida pelo Projeto que está necessitando  de uma cama de casal, 

um guarda-roupa e uma geladeira. 

Se você pode doar estes itens  ou um deles, favor ligar para o telefone: 9 9876 0452. 

 

Tesouraria da Igreja 

Como já anunciado, nosso irmão, Presb. em disponibilidade Eduardo Kiyoshi 

Yoshihara, é o tesoureiro em 2023. 

Com isso, pedimos que, a partir de agora, o irmão envie seu comprovante de depósito 

diretamente para ele pelo WhatsApp: (19) 9 9614 0633. 

Por conta da pandemia, quase todos os irmãos passaram a fazer depósito ou PIX na 

conta da igreja.  

Isso ajuda muito o trabalho do tesoureiro e facilita qualquer conferência porque o 

valor já estará no extrato da igreja. Então, se você costuma dar seu dízimo em cheque ou 

dinheiro e puder migrar para depósito ou PIX, será muito bom e irá auxiliar ainda mais o 

trabalho da tesouraria. 

Dados bancários da Igreja: 

Banco: Santander 033 / Agência: 3729 / Conta Corrente: 13000034-6 

CNPJ: 51.283.323/0001-70 / Chave PIX: 51.283.323/0001-70  



Compromisso 

O que pensa Deus sobre o ódio e a falta de perdão? 

Mateus 6.14-15 

Se amamos a Deus, devemos também amar ao próximo. 

Não é possível ser cristão e ter o coração cheio de ódio e 

de vingança. Aquele que não conheceu o perdão de Deus 

não sabe perdoar os outros. Se Deus, que é santo e perfei-

to, dá-nos o seu perdão de graça pela obra de Cristo na 

cruz em nosso lugar, quem somos nós para negar perdão a 

quem nos ofendeu? 

 

Datas Festivas 

  ANIVERSARIANTES DE NASCIMENTO 

05 - Rodrigo Capoani Sathler 

11 - Eduardo Damaceno Corrêa  

 

Orai sem cessar 

IGREJA: Liderança, famílias, sociedades internas e minis-

térios e Congregação no Jardim Paulista. 

 

BRASIL: todas as autoridades constituídas.  

 

MISSIONÁRIOS: Miss. César e Cáthrim (Asas do Socor-

ro), Miss. Ilza (Pai Pedro/MG), Rev. Daniel e Márcia (Japão), 

Rev. Jessé e Helen (Timor Leste), Rev. Vladimir e Raquel 

(Oriente Médio), Rev. Wanderson e Fábia (Portugal), Miss. 

Priscila e Juan (Síria), Miss. Daniele Arifa - Projeto Pequeni-

nos (Rio de Janeiro).  

 

GRAVIDEZ: Isabel da Silva. 

ENDEREÇO  
Rua Tuiuti, 253 Centro  

CEP: 13.339-010 

TELEFONE 

(19) 3875 7789 

WHATSAPP DA IGREJA 

(19) 9 8445 8548 

E-MAILS DA IGREJA 

contato@ipbindaiatuba.org.br 

ipb_indaia@yahoo.com.br 

PRIVILÉGIOS DA SEMANA 

DOMINGO 

9h30 Escola Dominical 

18h00 Culto Vespertino 

TERÇA-FEIRA 

20h00 Reunião de Oração On-line 

QUARTA-FEIRA 

19h30 Estudo Bíblico 

SÁBADO 

7h00 Reunião de Oração  

CONGREGAÇÃO  

Rua Tatuapé, 425 Jardim Paulista  

Culto aos domingos às 9h30 

TELEFONE 

(19) 9 8445 8548 

Presb. Maurício Reynaldo 

(19) 9 8351 6000 

PASTOR EFETIVO 

Rev. Paulo Uliano  9 2003 8999 

SEMINARISTAS  

Lukas G. P. Jordão (11) 9 4103 2293 

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 9 9409 4060 

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 

Narly Gomes 9 9779 5971  

Romeu Peloso 9 9778 7962 

Samuel Silva  3318 2487 


