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Permaneça Conectado 
Recentemente a minha conexão de internet em casa parou de 

funcionar. Tentei resolver a curto prazo e não consegui. Precisei 
acionar o técnico da operadora. Entrei em pânico quando pensei 
em ficar sem internet por 24 horas! Pensei: Como vou sobreviver? 

E então me fiz a seguinte pergunta: Será que também entraria 
em pânico se minha conexão com Deus fosse interrompida por um 
dia? Nós mantemos nossa conexão com Deus viva ao investirmos 
tempo em sua Palavra e oração. E então seremos praticantes da 
Palavra (Tg 1.22-25). 

O escritor do Salmo 119 reconheceu a importância da conexão 
com Deus. Ele pediu que Deus lhe ensinasse seus decretos e des-
se entendimento de sua lei (vv. 33-34). Orou então para que a 
cumprisse de todo o coração (v. 34), para que caminhasse pela 
vereda dos mandamentos de Deus (v. 35) e para que desviasse de 
seus olhos a vaidade (v. 37). Ao meditar na Palavra de Deus e de-
pois colocá-la em prática, o salmista permaneceu conectado a 
Deus.  

Deus nos deu sua Palavra como lâmpada para nossos pés e 
luz para nossos caminhos para nos guiar passo a passo (Sl 
119.105). Se quisermos ouvir a sua voz e conhecer a sua vontade, 
temos de ir para a sua Palavra diariamente para meditação e ora-
ção (Dt 17.19; Js 1.8; Sl 1.2; 119.97). 

Rev. Paulo Gérson Uliano 

Datas Festivas 
ANIVERSARIANTES DE NASCIMENTO 

27 - Flávia Cristina Marinho Báu Emerich F: 3801 0622 

28 - Rozênia Silva Santos de Oliveira F: 3312 2545 

28 - Orlando Tomé Toledo F: 3875 1534 

28 - Míriam Araújo Carvalho Uliano F: 3894 2908 

28 - Luciana Regina da Silva F: 3875 0418 

29 - Nicolas Luiz Melo de Almeida  

30 - Sálvio Ribeiro de Souza F: 3312 0991 

30 - Vanderlei Martins F: 3834 4922 

31 - Ilson Emerich F: 3834 4576 

31 - Lídia de Jesus Cardoso F: 3885 4457   

 

Agenda de Oração 
IGREJA: liderança, sociedades internas e ministérios. 

 

MISSIONÁRIOS: Campo Missionário de Concórdia - SC, Mis. 

César e Cáthrim (Asas de Socorro - AM), Rev. Daniel e Már-

cia (Japão),  Miss. Priscila e Juan (Turquia) e Rev. Vladimir e 

Raquel (Golfo Pérsico), Erbeni Pereira de Andrade (Projeto 

Pequeninos - Rio de Janeiro). 

 

SAÚDE: Benedito, Carlos Henrique (genro Elza), Clotilde, Da-

maris Astério, Dirce Delmont, Dirce (sogra Romeu), Eliete, 

Elivanim Amoroso, Elza Smirnof, Eudoxia (mãe Romeu), José 

Mendonça, Lívia (sobrinha Nilzete), Marilena (irmã Rosa Melo) 

Rodnei, Rev. João Carlos N. Siqueira, Rev. Walter, Samuel 

Lima, Solange (sobrinha Liete) e Willians Emmerick.  

 

GRÁVIDAS:  Ana Elisa Orlando e Thamires dos Santos.  

 

EMPREGO: Paulo Agg e Ricardo Sousa. 

 

Os pedidos de oração sobre saúde devem ser renovados 

a cada semana, exceto em casos de tratamentos prolon-

gados ou permanentes. 

Tema anual  
 A Bíblia na mente, no coração e na vida (Salmo 
119.11,97) 
 
Tema mensal  

A Bíblia e a oração. 
“Orai sem cessar” (1 Tessalonicenses 5.17) 

Boletim Semanal  N° 732 27 de janeiro de 2019 

PRIVILÉGIOS DA SEMANA 

DOMINGO 

8h30 Reunião de Oração 

9h00 Culto 

9h30 Escola Dominical 

19h00 Culto Vespertino 

TERÇA-FEIRA 

20h00 Grupos de oração 

QUARTA-FEIRA 

19h30 Estudo Bíblico 

CONGREGAÇÃO NO JD UNIÃO    

DOMINGO 

18h00 Culto de Adoração 

ENDEREÇO 

Rua Ver. Antônio Bicudo de  

Almeida, 43 Jardim União  

PASTOR EFETIVO 

Rev. Paulo Gérson Uliano  

3894 2908 / 19.9.9665 5503  

PASTOR AUXILIAR 

Rev. Ricardo Machado Manha 

3834 7506 / 19.9.9626 3845 

SEMINARISTA 

Lukas G. P. Jordão (13) 9 8861 6288 

PASTOR COLABORADOR 

Rev. Ataídes Costa   3885 2700 

PASTOR EMÉRITO 

Rev. Oadi Salum     3233 4825 

PRESBÍTEROS EMÉRITOS 

Benedito de Lima  in memoriam 

José Mendonça 3875 0956 

Olyntho Cardoso  3885 4457 

CONSELHO  

Anderson Gouvêa 3392 4941 

 Daniel Cardoso  3816 5436 

Eduardo Yoshihara 3329 2137 

Fernando Stein  3312 1161 

Luiz Semente 3875 8147 

Raimundo Freire  9.8398 3372 

Rinaldo Santos  3329 3949 

JUNTA DIACONAL 

Elias Oliveira 3312 2545 

Élzio de Oliveira 3834 2085 

Francisco Reis 3834 4190 

João Elias 3894 4008 

João Ferreira 9.9688 3133 

Joelson Souza 9.9251 0339 

José Melo 3834 4188 

Jorge Amorim 3885 2572 

Luciano Carvalho 3935 0614 

Manoel Coelho  4105 0662 

Márcio Gomes 3392 6222 

Narly Gomes 3834 1152 

Romeu Peloso 3875 9806 

Samuel Silva  3318 2487 

Vandoir Oliveira 9.8324 9407 

SECRETÁRIA 

Rafaela Ferreira  9.9688 3133 

Rua Tuiuti, 253 - Centro  CEP: 13.339-010 
Indaiatuba/SP -  

Fone: (19) 3875 7789 / WhatsApp: (19) 9 9688 3133  
 
Site da Igreja 
www.ipbindaiatuba.org.br 

 E-mail da Igreja 
contato@ipbindaiatuba.org.br  



Resoluções do Conselho 
O Conselho reunido dias 22 e 23 de 

janeiro de 2019, deliberou os seguintes 
assuntos: 

1.Arrolamento de membros  
a) Por transferência  
Arrolou por transferência da Igreja 

Presbiteriana de Ouro Branco/MG, de 
acordo com o Art. 16 alínea “c” da CI/IPB 
aos membros comungantes Roberto Virga 
e Gislene de Lima Marques Virga. 

b) Por jurisdição a pedido 
Arrolou como membros comungantes 

por jurisdição a pedido de acordo com o 
Art. 16 alínea “d” da CI/IPB os seguintes 
irmãos: Natal de Rezende Ribeiro oriundo 
da Igreja Pentecostal da Bíblia em São 
Paulo/SP e Fernanda Cristina Smirelli 
Laso e Aguiar oriunda da Igreja Batista 
Vida Nova de Indaiatuba. 

2. Transferência de membros  
Concedeu transferência de acordo com 

o Art. 19 e parágrafo único da CI/IPB para 
a Igreja Assembleia de Deus na Rua Tuiuti 
em Indaiatuba, ao membro comungante 
Carla Caroline de Oliveira Martin e ao 
membro não comungante Manuela de 
Oliveira Camara Martin.  

3. Curso no Instituto Bíblico Eduardo 
Lane - IBEL 

Tomou conhecimento que o irmão 
Natan Cardoso Thomé, membro 
comungante de nossa igreja, iniciará em 
2019 o curso interno de evangelista 
oferecido pela conceituada instituição de 
nossa igreja Instituto Bíblico Eduardo Lane 
em Patrocínio/MG.   

O IBEL já lhe concedeu bolsa no 
valor de 50% a partir de março de 2019 
sendo que nós estaremos assumindo sua 
matrícula no valor de R$ 980,00, mais 9 
parcelas de março a novembro no valor de 
R$ 490,00, assumindo assim a 
responsabilidade financeira perante o 
IBEL em 2019. 

4. Reunião Ordinária do PRID 
Registrou a convocação para a 

reunião ordinária do Presbitério de 

Indaiatuba - PRID, que se realizará nos 
dias 15 e 16 de fevereiro de 2019, com 
início às 20:00 horas no dia 15 na Igreja 
Presbiteriana do Jardim Aeroporto em Itu/
SP.  

5. Relatório do Patrimônio da Igreja 
Registrou e apreciou o excelente 

relatório entregue dia 28/12/2018 da 
Comissão de Patrimônio de nossa Igreja 
formada pelos diáconos Jorge Edson de 
Amorim e Narly Nogueira Gomes e 
registrou um voto de apreciação pelo 
trabalho de excelência realizado pelos 
irmãos.   

6. Plano estratégico  
Recebeu e aprovou o relatório final 

apresentado pelos presbíteros Eduardo 
Kiyoshi Yoshihara e Luiz Henrique 
Semente, do plano estratégico elaborado 
com os elementos obtidos em reunião 
realizada no dia 07/07/18, com 
representação da liderança geral da 
igreja, sendo que doravante através dos 
elementos obtidos  a igreja através dos 
departamentos e ministérios, será 
orientada a caminhar observando as 
áreas apontadas e aprovadas pelo 
Conselho. 

7. Normas de uso do terreno  
Aprovou normas para o uso adequado 

de nosso terreno ao lado da igreja.  
8. Relatório do Conselho  
Aprovou relatório geral do Conselho 

elaborado pelo secretário Presb. 
Fernando Stein, como resultado dos 
relatórios dos departamentos e ministérios 
das atividades realizadas em 2018, o qual 
será apresentado na assembleia geral 
ordinária e também na reunião ordinária 
do Presbitério de Indaiatuba - PRID.  

9. Assembleia Geral Ordinária 
Convocou a igreja para se reunir em 

Assembleia Geral Ordinária no dia 30/01 
às 19h30 para a seguinte pauta: 

a) Ouvir, para informação, o relatório do 
movimento da igreja, no ano anterior e 
tomar conhecimento do orçamento para o 
ano em curso; 

b) Eleger um secretário de atas. 

10. Orçamento para 2019 
Aprovou o orçamento elaborado para  o 

ano de 2019, o qual deverá nortear a 
nossa igreja quanto suas entradas e 
despesas previstas para o ano em curso.  

11. Aquisição de microfones 
Aprovou a aquisição de dois 

microfones pelos irmãos tesoureiro Presb. 
Rinaldo Pedro Santos e diretores do 
departamento de som Valdir Moreira 
Gomes e Henrique Carratú Thomé.  

12. Quitação de verba presbiterial  
Resolveu remeter carta à Reunião 

Ordinária do Presbitério de Indaiatuba 
informando que em 2018, além de 
enviarmos fielmente a nossa verba 
presbiterial mensal, quitamos as 
pendências referentes ao ano de 2017. 

13. Congresso da APECOM 
Resolveu enviar um representante da 

igreja que pertença ao departamento 
missionário, com custo integral da igreja, 
ao Congresso da APECOM – Agência 
Presbiteriana de Evangelização e 
Comunicação, dias 14 a 16 de junho de 
2019 em Águas de Lindóia/SP.  

14. Trabalho da UCP 
Atendeu carta das coordenadoras da 

UCP Gabriela Moreira Mendonça e Valéria 
de Melo Almeida, solicitando aprovação 
para realização de trabalho alusivo ao Dia 
da Criança, a ser realizado dia 05/10/2019 
no espaço Bosque do Saber, com a 
participação do Grupo Musical Infantil 
Leco e Guga de Curitiba/PR. O trabalho 
será realizado em parceria com a Escola 
Dominical que aproveitará a equipe 
visitante para trabalhos no dia 06/10/2019 
no período da Escola Dominical. O custeio 
de transporte no valor de R$ 550,00 será 
dividido do orçado para a UCP e para a 
Escola Dominical para o ano em curso. 

15. Jardim União  
Atendeu solicitação do Rev. Ricardo 

Machado Manha, quanto ao envio à 
reunião ordinária do Presbitério de 
Indaiatuba, de documento para adesão ao 
Projeto Missionário do Presbitério quanto 

ESCALAS DA SEMANA 
LITURGIA  E PREGAÇÃO - HOJE 

CULTO ÀS 9H Presb. Eduardo K. Yoshihara 
AULA DA ED Rev. Paulo Gérson Uliano 

CULTO ÀS 19H  Rev. Paulo Gérson Uliano 
PRÓXIMO DOMINGO 

CULTO ÀS 9H Presb. Fernando Stein 
AULA DA ED Rev. Ricardo Machado Manha 

CULTO ÀS 19H  Rev. Paulo Gérson Uliano 
CULTO ÀS QUARTAS-FEIRAS 

30/01 Assembleia Geral Ordinária 
06/02 Rev. Paulo Gérson Uliano 

DIÁCONOS 
HOJE Márcio / Narly / Romeu  

PRÓX. DOM. Élzio / Francisco / Manoel 

PIANISTAS 
HOJE Miriam (ED) / Tânia (Culto) 

PRÓX. DOM. Simone (ED) / Miriam (Culto) 
RECEPÇÃO 

HOJE Miriam e Romeu  
PRÓX. DOM. Eliana e Marlene 

REUNIÃO DE ORAÇÃO AOS  
DOMINGOS ÀS 08H30 

HOJE Lairce 
PRÓX. DOM. Solange 

à verba que será destinada aos 
plantadores de novas igrejas.  

O Conselho avaliou juntamente com o 
Rev. Ricardo Machado Manha, pastor 
responsável pelo ponto de pregação no 
Jardim União, a dinâmica que tem sido 
aplicada até o momento, sendo a 
realização de culto aos domingos às 18h 
e sugeriu a aplicação de outros métodos e 
alternativas de dias e horários de 
atividades para alcançar vidas para 
Cristo. 

 

Classe de Catecúmenos 
Hoje, a classe de catecúmenos 

retomará as aulas para os que já estavam 
participando e também para novos 
alunos. 

Através desta classe você conhecerá 
nossa história e nossas doutrinas. 

Participe! 



Assembleia Ordinária  
O Conselho convoca a Igreja para 

reunir-se em Assembleia Geral Ordinária 
dia 30/01/2019 (próxima quarta-feira) às 
19h30.  

 
Reunião de Professores da ED 

2019  
Hoje, após a Escola Dominical, 

teremos nossa primeira reunião para 
alinhamento das aulas que irão iniciar no 
1º domingo de fevereiro. 

Não faltem! Daremos informações 
importantes sobre o início das aulas. 

 

Oferta Missionária 
Hoje à noite o povo de Deus terá o 

grande privilégio de contribuir com a obra 
missionária, entregando no altar do 
Senhor ofertas que serão canalizadas 
para os missionários com as quais 
assumimos parceria de cooperação 
mensal.  

Contamos com sua generosidade. 

 
Projeto Ana 

Amanhã, às 20h na Igreja haverá 
reunião do Projeto Ana.  

 

Workshop EBD Infantil 
Dia 02/02 (próximo sábado) a partir das 

8:00 horas na igreja, haverá treinamento 
para professores.  

Faça sua inscrição no nosso site: 
www.ipbindaiatuba.org.br e/ou fale com a 
irmã Kátia.  

  

Cesta do Amor 
A generosidade deve ser uma das 

marcas do cristão verdadeiro. Você 
poderá exercitar a sua generosidade, 
doando gêneros alimentícios que serão 
usados, para a formação de cestas, que 
serão doadas para abençoar vidas. 

Contamos com sua cooperação! 
 

Mantendo a cozinha em ordem 
Solicitamos aos irmãos, a grande 

cooperação, para manutenção da cozinha 
em ordem e limpa.  

Ao trazer doações para a igreja, favor 
entregar aos diáconos de plantão. Não as 
coloque na cozinha.   

 

Acampamento 2019 
No período de carnaval 
você tem um programa 
especial para desfrutar 
de dias com muita 
comunhão, edificação 

sólida na Palavra de Deus e lazer 
saudável.  

Não deixe de investir neste evento que 
propiciará à sua vida grande 
fortalecimento espiritual. 

Data: 02 a 05/03 
Local: Rua Susuarana, 119 Recreio 

Campestre de Viracopos 
Tema: Why? Questões e conflitos da 

vida 
Custo do acampamento: 
0 a 5 anos: isenção de taxa; 
6 a 9 anos: 50% do valor; 
Acima de 10 anos: R$ 120,00 (até dia 

31/01) e R$ 140,00 até dia (24/02). 
Custo para passar dias avulsos: R$ 

40,00 por dia. 
Inscrições e pagamentos: A reserva só 

será efetivada com o pagamento total e 
entrega da ficha preenchida. 

Procure pelo grupo Koinonia: Miriam 
Cardoso, Rodrigo, Presb. Sálvio ou 
Simone.  

 

No que cremos? 
(Símbolos de Fé) 

Pergunta 51 do Breve Catecismo: 
Que proíbe o segundo mandamento?  

Resposta: O segundo mandamento 
proíbe adorar a Deus por meio de 
imagens, ou de qualquer outra maneira 
não prescrita em sua Palavra. 

Referências Bíblicas: Dt 4.15-19; 
12.30-32; At 17.29. 

Normas de uso do terreno ao 
lado da Igreja 

O terreno será utilizado para recreação 

e para estacionar veículos. 

 

1. Acesso ao terreno 

Membros, convidados e visitantes da 

Igreja para atividades normais e para 

atividades especiais.  

 

2. Horários de funcionamento  

• Aos domingos das 8h00 às 11h30 e 

das 18h30 às 21h30.  

• Às quartas-feiras das 19h00 às 

21h00. 

• Durante a semana de segunda à 

quinta-feira das 8h00 às 13h e sexta-feira 

das 8h00 às 12h00. 

 

3. Normas de Utilização 

• Quem sair por último, fechar o portão 

e apagar as luzes; 

• Não deixar objetos de valor dentro 

dos veículos; 

• Tomar cuidado na movimentação do 

veículo dentro do terreno; 

• Não há vagas prioritárias; 

• O acesso de pedestres ao terreno ou 

à Igreja preferencialmente deve ser feita 

pelo acesso lateral para minimizar 

cruzamento de pedestres com os 

veículos; 

• Ocupar primeiramente as vagas  ao 

fundo do terreno. 

  

4. Os condutores devem 

• Trafegar no local com baixa 

velocidade com muita cautela nas 

manobras internas; 

• Estacionar de tal forma que não 

atrapalhe a circulação de outros veículos; 

• Respeitar as orientações dos 

diáconos de plantão. 

 

5. É proibido 

• Estacionar veículos ou motos na 

área concretada em horários de 

programação normal da igreja; 

• Deixar o veículo no local de um dia 

para o outro, exceto quando autorizado;  

• Fazer atividades, correr ou brincar 

entre os veículos estacionados; 

• Aglomerações, ruídos e circulação 

de crianças desacompanhadas dos pais/

responsáveis na área com pedras; 

• Ingressar no terreno com os veículos 

e motos em más condições de uso, ou 

seja, vazando óleo ou outros fluidos, com 

freios defeituosos, escapamento 

danificado, entre outros. 


