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O salmo 11 revela a reação de Davi frente a um dos sentimentos mais difíceis 
de serem enfrentados: o sentimento da rejeição.
Davi foi rejeitado por seus conterrâneos que o condenavam e queriam que 
deixasse o país se retirando para o exílio. Ele não se conformava com essa 
atitude de seus compatriotas porque, em muitos momentos, ele os defendera: 
“Como dizeis à minha alma: Foge, como pássaro, para o teu monte?” (Sl 11.1)
Em artigo escrito no Jornal Folha de São Paulo, de 13 de agosto de 2013, o 
doutor em psicologia, Guy Winch, afirma que a dor da rejeição ativa no cérebro 
as mesmas áreas acionadas pela dor física. No experimento, voluntários foram 
expostos a duas sensações: à lembrança de uma experiência em que foram 
rejeitados por alguém e à exposição a estímulos térmicos dolorosos no 
antebraço. Resultado: nos dois casos, houve ativação cerebral de áreas envolvi-
das na sensação de dor física, mostrando que a dor da alma produz estímulos 
físicos.
Isso mostra que a vida de alguém rejeitado tem os seus alicerces profunda-
mente abalados: “destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?” (Sl 
11.3).
Davi só não entrou em desespero por causa de sua fé: “No Senhor me refugio” 
(Sl 11.1).
Nesse momento de forte desprezo, a graça divina dirigiu a atenção do servo de 
Deus para o trono celestial, de onde o Senhor governa e executa a sua justiça: 
“O Senhor está no seu santo templo; nos céus tem o Senhor seu trono (...) fará 
chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre (...) porque o Senhor é justo, 
ele ama a justiça” (Sl 11.4, 6, 7).
Ao dirigir seu olhar para o alto, Davi recobrou o ânimo persuadido da justiça de 
Deus.
Devemos nos lembrar que Jesus foi rejeitado e o apóstolo Pedro disse que ele 
“quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, não fazia 
ameaças, mas entrega-se àquele que julga retamente” todas as coisas (I Pe 
2.23).
Não há quem não tenha sido esquecido para uma festa ou descartado do time 
da escola. Muitos foram demitidos do emprego depois de anos de dedicação, 
preteridos no momento da promoção ou sofreram uma grande decepção 
afetiva. Como vimos, a rejeição não somente atinge a vida emocional, mas 
“penetra” a nossa carne.
Por isso, como Davi, ao vivenciarmos essa dor, nos refugiaremos no Senhor e, 
persuadidos de sua justiça, experimentaremos a segurança para seguir em 
frente.

LIDANDO COM A REJEIÇÃO

DÍZIMOS e OFERTAS

Temos envelope disponível no templo para 
você entregar o seu dízimo ou fazer a sua 
oferta.

Aqui você sempre terá duas sugestões de leitura, 
para o seu crescimento espiritual.

AOS VISITANTES

Caro visitante, agradecemos a sua presença 
conosco hoje. Você é muito especial para nós. 
Esperamos que tenha se sentido bem em 
nosso meio e volte outras vezes. Leve o nosso 
abraço fraternal e, se desejar, deixe o telefone 
com o diácono para agendarmos uma visita.

Rev. Ismael Rachid Junior

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos, daqueles que se 
preparam para professar a fé e receber o 
batismo, terá início em 22/02/2015. Se o 
Senhor tem falado com você neste sentido, 
procure o Pastor.

Vanderlei / Azarias*
Rogério / Breno
Eliel / Edvar
Sandro / Denis

Denis
Julio
Lucas
Márcio

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

Acesse o nosso site e veja o Grupo Familiar 
mais próximo da sua residência.

Reunião de Oração

1º e 3º sábados 
de cada mês às 8h00

EBD - 9h00
Noite - 18h30min

Eliel

Ademar

Osmar

Rogério

“Senhor, Deus meu, em ti me refugio ...” (Salmo 11.1)



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
07/02/15 e 21/02/15, às 8h00, nos reunire-
mos na Igreja para buscar a Deus, humil-
har-nos na sua presença e entregar-lhe as 
nossas aflições. Essa é uma experiência 
ímpar para a qual convidamos você.

SAF - PLENÁRIA

A SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina realizará 
a primeira Reunião Ordinária de 2015 no dia 
08/02, às 16h30min, na Igreja. Todas as sócias 
estão convocadas e deverão comparecer para 
decidir, entre outras questões, o calendário da 
sociedade para o primeiro semestre do ano.

PASSEIO com a JUNTA DIACONAL

A Junta Diaconal convida todos os homens da 
Igreja para um passeio na cidade de 
Caraguatatuba, no dia 21/02/15. A saída 
será às 7h00, na Igreja. Os interessados 
devem procurar os diáconos Júlio e Dênis.

MISSÕES

Fazer missões é: levar o evangelho do Senhor 
Jesus Cristo para o suprimento e resgate do ser 
humano em sua totalidade no Brasil e no mundo. 
É comunicar as boas novas de Deus em Cristo, 
dar aos indivíduos e povos uma oportunidade de 
ouvir do amor de Deus e introduzir homens e 
mulheres de todas as raças, povos e etnias na 
comunidade dos remidos do Senhor. Ao orar, 
divulgar e contribuir, você se torna participante 
dessa obra.

ARTESANATO

Para aprender uma atividade prazerosa e com 
potencial de auxiliar no orçamento doméstico, 
participe do grupo de artesanato que se 
reúne sexta-feira, das 13h30min às 15h00, 
na Igreja. Para maiores informações, fale com 
a Eunice.

REUNIÃO de LIDERANÇA

Todas as sociedades internas e 
departamentos da Igreja estão convocados 
para reunião de confecção da agenda do 1º 
semestre de 2015, a ser realizada no dia 
20/02/15, às 20h00.

CAFÉ na IGREJA

A SAF convida toda a Igreja para participar de um 
gostoso café da manhã no dia na 08/02/2015, às 
8h00, em comemoração do "Dia do Homem 
Presbiteriano" e do "Dia da Mulher Presbiteriana". 
Prestigie esse momento especial de comunhão 
em nossa Igreja.

CURSO de “LINGERIE”

O curso de “lingerie” é realizado no 1º e 3º 
sábados do mês, das 9h00 às 11h00, na Igreja. 
Essa é uma grande oportunidade para quem quer 
aprender algo novo que contribui para o 
orçamento doméstico. Para maiores detalhes, 
procure a Selma ou Silvany.

GRUPO FAMILIARES

Retomaremos os estudos nos grupos familiares a 
partir de 10/02/15. Algumas modificações serão 
realizadas: o Sem. Bruno substituirá o Sem. 
Manoel na residência de Célia e Lucas; os irmãos 
Marcio Benevides, Denis e Selma, dirigirão os 
estudos na residência da irmã Ireny; o Sem. 
Vinícius Rosa não poderá continuar na residência 
de Leila e Tite e será substituído por outro 
seminarista. Os demais grupos funcionarão como 
antes. Aproveitamos para agradecer o Sem. 
Viníciuis Rosa pela dedicação no período em que 
esteve conosco e lhe desejamos as mais ricas 
bênçãos do Senhor.

O Abrigo recolhe crianças e adolescentes 
retiradas de seus pais ou responsáveis por 
violência e maus tratos e as assiste com 
segurança, escola e alimentos. O governo 
oferece o básico nas refeições, porém as 
crianças têm necessidade de comer algo 
substancioso antes de dormir e a nossa igreja 
tem proporcionado à garotada esse lanche. Por 
isso, quem puder auxiliar esse projeto social 
procure a Junta Diaconal da Igreja para 
entregar a sua doação. O recolhimento será 
feito até o terceiro domingo do mês.

ABRIGO das CRIANÇAS

DÊ CARONA A QUEM TEM DIFICULDADE DE 
LOCOMOÇÃO DEVIDO À IDADE OU OUTRO 
MOTIVO.

CATECISMO MAIOR de WESTMINSTER

O pacto sendo feito com Adão, como 
representante, não para si somente, mas para toda 
a sua posteridade, todo o gênero humano, 
descendendo dele por geração ordinária, pecou 
nele e caiu com ele na primeira transgressão.

At. 17:26; Gen. 2:17.

22. Caiu todo o gênero humano na primeira 
transgressão?

ASSEMBLÉIA da IGREJA

No dia 08/02/2015 realizaremos Assembleia 
Ordinária para a apresentação do relatório do 
movimento da Igreja no ano de 2014 e do 
orçamento para o ano de 2015. Todos os 
membros estão convocados.

Os motivos específicos de oração devem ser 
comunicados ao Pastor. Lembramos que o site 
da Igreja possui “link” que envia pedido de 
oração direto para o email do Pr. Ismael.

D. Luiza: saúde
Sr. Aílton, pai do Sem. Bruno: saúde
Patrícia: gravidez
Pauliane: gravidez
Srª. Regina, mãe do Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Agnailda: gratidão pela recuperação da cirurgia
Otávio: neto da D. Margarida
Poliana: saúde
Sr. João, pai do Presb. Ricardo: recuperação de 
cirurgia 
Iracy, irmã do Presb. Israel: saúde
Flávio, irmão do Presb. Ademar: saúde
Leila Cortez: saúde
Sobrinha da Ivoleide: saúde
Estela: família
D. Neuza, mãe da Kelcy: saúde
Breno: viagem para a China 

MOTIVOS de ORAÇÃO  (específicos)

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares
Sociedades Internas e Dep. da Igreja
Missionários
Coral
Equipe de louvor
Escola Dominical e Culto Público
Estudos Bíblicos de terça-feira
Vizinhança e afastados
Evangelização
Grupo de Teatro “RE9”
Oficiais da Igreja
Famílias da Igreja
Desempregados
Reforma da Igreja 

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ANIVERSARIANTES do MÊS

05/02
08/02
08/02
08/02
09/02
12/02
12/02
18/02
18/02
19/02
22/02
22/02
25/02

Liliane Cardoso Braga
Angelina dos Santos Grzadziel
Guilherme Cortez Machado
Osmar de Camargo Franco
Maria do Carmo Cardoso Braga
Gabriela Dantas de Araujo Silva
Raquel Cortez Machado
Lucas Caetano Ferreira Júnior
Nilma Barbosa Machado
Leila Machado Franco Benevides
Leila Cortez de Souza Machado
Sarah dos Santos Ferreira
Norberto Blecha

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

05/02
06/02
18/02
18/02

Angelina/Marian
José Fernandes/Marina
Nelson/Suzana
Vanderlei/Nilma

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

01/02 Jarci Silva Pereira
Esposa do Rev. Jorge Neves de Oliveira
Oriente Médio 


