
UMA PALAVRA SINGELA SOBRE O DIA DAS MÃES 
“Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. 

Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço” 
(Provérbios 1.8 - NVI) 

 

 Hoje trazemos à memória o Dia das Mães! Não que 
devêssemos saudá-las ou valorizá-las apenas nesta data do nosso 
calendário. Sabemos da importância cotidiana da figura materna na 
formação dos filhos e o quanto elas foram e são influentes em nossas 
vidas. 

 A data de hoje vem, ainda mais, reforçar o nosso 
reconhecimento e gratidão a Deus pela benção da família, pelas 
mamães que fizeram e fazem história na criação de seus filhos e de 
sua importância até mesmo pra sociedade em que vivemos.  

 Hoje reforçamos o nosso coração diante de Deus, Criador e 
sustentador de todas as coisas, pelas mamães que se esforçam em 
sua empreitada nada fácil em criar seus próprios filhos, que é, em si 
mesma, tarefa digna de todo mérito, sem qualquer sombra de 
dúvidas.  

 Quantas lutas? Quantas dificuldades? Quantas noites sem 
dormir? Quantas preocupações? O amamentar constante, o remédio 
na hora certa, as vacinas necessárias, a troca das fraudas e tantas 
outras inquietações ininterruptas. Haja trabalho! Haja paciência! 

 Porém, Deus é muito bom: Ele liberta os encarcerados, abre os 
olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o 
peregrino, ampara o órfão e a viúva (Sl 146.7-9). Além do mais, é Ele 
também quem provê condições de sustentabilidade, quem faz 
produzir o leite da subsistência, quem “faz que a mulher estéril viva em 
família e seja alegre mãe de filhos” (Sl 113.9).  

 Não nos esqueçamos de que Deus construiu uma nação 
através de mulheres que não podiam gerar filhos: Sara (Gn 16.1), 
Rebeca (Gn 25.21) e Raquel (Gn 30.1). Dessas mulheres, Deus 
formou famílias. Dessas matriarcas, Deus formou um povo. 

 Portanto, nossa palavra não poderia ser outra, senão o mais 
alto reconhecimento e ações de graças a Deus pela formação das 
famílias, pelas mamães que o Senhor sustentou e sustenta por Sua 
Graça e Misericórdia. E o nosso desejo, como filhos e filhas, é 
continuar velando por vocês, mamães, colocando-as em oração 
diante do Senhor, posto que não há fonte maior que o amor de Deus 
em Cristo, o nosso Salvador. 

 Feliz dia das Mães! 
Rev. Célio Gomes de Azevedo 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Salmo 128 

Hino 395 – “Amor no Lar” 

Oração  

 

Provérbios 31 

Hino 397 – “Por Minha Boa Mãe” 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Água Cristalina” 

“Jesus Virá” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração final 

 

Poslúdio                                                               

Prelúdio 

 

Adoração 

Apocalipse 4. 8-11 

Hino 11 - “Trindade Santíssima” 

Oração 

 

Coro 

 

Contrição 

Salmos 25. 15-22 

Hino 108 – “Aflição e Paz” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos Espirituais 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Coro 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Hino  

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice  

 

 

Poslúdio 

LITURGIA DO CULTO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Semi. Mizaél Próximo (19): Rev. Célio 



 

12.05 - Isabella Bregalante    
14.05 - Ismael Athayde 
16.05 - Paulo de Souza  
17.05 - José Raulino 

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 

FAMÍLIAS RETORNAM PARA SUAS CIDADES APÓS SAÍDA DO IE - 

Com a saída do Estado Islâmico da cidade de Qaraqosh, após cinco 
anos de tomada, cristãos iraquianos retornam à cidade e a encon-
tram devastada. Yousif, jovem cristão, relata: “Isso significa que esta é 
uma história triste, uma história sem esperança? Certamente não. Porque 
mesmo que o mundo ao seu redor desmorone, Jesus nunca sai. É possível vê
-lo ainda mais claro aqui. Desde que voltei a Qaraqosh, comecei a ler minha 
Bíblia novamente. Todas as noites, antes de dormir, leio alguns versos. E 
quando termino de ler minha Bíblia, eu falo com Deus. Eu peço a ele por 
esperança e por paz. As conversas que tenho com ele são muito especiais”, 
destaca o jovem. “Dizemos uns aos outros: Vamos reconstruir esta cida-
de. Nós vamos transformar essa situação ruim em algo bom. Nós não perde-
mos nossa fé. Eu, pessoalmente, sou mais forte do que antes”, declara. 
Oremos pela vida de Yousif, sua família e todos os moradores de 
Qaraqosh, para que se restabeleçam completamente. (Missões Por-
tas Abertas) 

NOTAS 

15.05 - Douglas & Helena 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

02.06 (Dom) 
Culto Noturno 

Rev. Carlos Machado 

Diretor do Seminário Presbiteriano do Sul 
19h30 

15.06 (Sáb) Jantar de Casais 19h30 

21.07 (Dom) 
Rev. Osni Ferreira 

Missionário no O.M. 
19h30 

25.08 (Dom) 
Rev. Marcos Nicoli Nápoli Filho 

Missionário na Albânia 
  

AGENDA DE ORAÇÃO 
01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavala-
ro (irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Célia Alves 
(Celinha), Dna. Rose (mãe da Magda), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, 
Creuza da Silva, Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, 
Roberto Zacconi. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 12 

Nika e Naya Maíra e Heloísa 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 12 

Januário e Raphael José Cremonesi e Gabriel 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Pb. Ismael Rev. Célio 

PREGADOR CONVIDADO - Estará conosco no dia 19 de Maio, por 
ocasião da Escola Dominical e do Culto Noturno, o Rev. Ivan Gomes 
Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista - SP. 
Nossa gratidão a Deus pela vida do Rev. Ivan e sua família. Desejamos 
que o Senhor o abençoe na pregação da Palavra! 

GRUPO CONVIVER - Nesta quarta-feira, dia 15, às 15h, teremos o encontro 
do Grupo Conviver em nosso salão social. Todos estão convidados! 

CULTO NOS LARES – A Reunião dos Lares desta quarta-feira, dia 15, 
será na casa de nossos irmãos Maurício e Luiza. Saída da igreja, com ca-
ronas, às 19h. 

MÃES SECRETAS DE ORAÇÃO - Neste sábado, dia 18, após a Reuni-
ão da UMP, às 19h30, nossas mães de oração estarão fazendo a revela-
ção aos seus filhos, jovens que tiveram suas vidas em intercessão pelas 
mulheres da SAF. Jovens, não deixem de participar deste momento! 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – O Conselho convoca a Assem-
bleia Geral Ordinária para se reunir no dia 26 de Maio p.f., logo após a 
Escola Dominical, às 9h, com a seguinte pauta: 1) Eleição do Secretário 
de Atas da Assembleia; 2) „ouvir, para informação, o relatório do movimento 
da igreja, no ano anterior e tomar conhecimento do orçamento para o ano em 
curso’ (Art 9, letra ‘d’- CI/IPB). 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA – O Conselho convoca a 
Assembleia Geral Extraordinária para se reunir no dia 26 de Maio p.f., 
às 19h, contando com o exercício devocional do culto público em nosso 
Templo, com a seguinte pauta: Venda de Imóvel. Para tal, se faz neces-
sária Assembleia Extraordinária, de acordo com o Estatuto da Terceira 
IPB Rio Claro, Cap. III, §2º, letra “d”, a fim de: “adquirir, permutar, alie-
nar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua propriedade e aceitar 
doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer prévio do Conselho 
e, se este julgar conveniente também do respectivo Presbitério”. Ressalta-se o 
§ 2º, onde diz que “Para tratar dos assuntos a que se referem as alíneas “c”, 
“d” e “f ” do parágrafo anterior, a assembleia deverá constituir-se de membros 
civilmente capazes." Disposições Gerais: a) A lista dos membros civil-
mente capazes estará à disposição para ser assinada das 19h às 19h45. b) 
Comissão responsável pela lista de presença: Pb. Márcio, Suzie Pasculli e 
Suzi Weissmann.  

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – A nossa Escola Bíblica de Férias será 
na terceira semana de Julho (15 a 20). Contamos com você para ajudar 
neste importante trabalho. Os interessados devem procurar nossa irmã 
Cilmara.  

CESTA BÁSICA - Os irmãos que desejam contribuir com alimentos 
para a cesta básica, favor entrar em contato com a Junta Diaconal, para 
que possamos realizar a divisão dos alimentos a serem doados. 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ANIVERSARIANTES 


