
DEUS É AMOR 
“Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor ” 

1 João 4.8 
 

A declaração que João repete duas vezes em sua epístola “Deus 

é amor” é uma das mais tremendas encontradas na Bíblia,  e 

também uma das menos compreendidas. Porém, a dificuldade é 

mais que recompensada quando o verdadeiro significado destes 

textos é compreendido na alma do cristão. Quem escala uma 

montanha não reclama do esforço ao contemplar a visão que se 

descortina no topo! 

Conhecer o amor de Deus, de fato, é o céu na terra. E o Novo 

Testamento estabelece este conhecimento não como privilégio de 

uns poucos favorecidos, mas como parte normal da experiência 

cristã. Quando Paulo diz que “o amor de Deus é derramado em nossos 

corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado” (Rm 5.5), ele não 

está se referindo ao amor a Deus, como pensava Agostinho, mas 

ao conhecimento do amor de Deus por nós. Paulo tinha certeza de 

que esta declaração seria tão verdadeira para aqueles irmãos como 

era para ele mesmo.  

O amor de Deus é um exercício de Sua bondade para com os 

pecadores. Como tal, o amor tem a natureza da graça e da 

misericórdia. Ele é uma bondade, não apenas imerecida mas, de 

fato, oposta a qualquer merecimento, porque o objeto do amor de 

Deus são criaturas racionais que quebraram a lei divina, cuja 

natureza está corrompida aos olhos de Deus e que merecem 

apenas a condenação e o banimento final de Sua presença.  

É impressionante que Deus ame os pecadores, contudo esta é a 

verdade. Deus ama as criaturas que se tornaram não-amadas ou 

não-amáveis. Não havia absolutamente nada nesse objeto do amor 

de Deus que O atraísse. O amor entre duas pessoas é despertado 

por alguma coisa encontrada no amado, mas o amor de Deus é 

voluntário, espontâneo, não provocado, não causado. Deus ama as 

pessoas porque Ele escolheu amá-las – como Charles Wesley disse 

– “Ele nos amou, porque queria amar”,  e não há nenhuma razão para 

que Deus nos ame a não ser por sua própria soberana e boa 

vontade.  

J.I.Packer 

(Extraído e adaptado do Livro  

“O Conhecimento de Deus ao longo do ano”) 
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PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 
 
 
Abertura 
João 6.66-69 
Hino 351 – “Belas Palavras de Vida” 
Oração  
 
Salmo 19.7-10 
Hino 354 – “A Escola Dominical” 
Oração  
 
 
Pastoral 
Aniversariantes da semana 
Oração com as crianças 
Agradecimento aos visitantes 
Avisos  
 
 
Cânticos Espirituais  
“Coroado Senhor” 
“Espírito Santo de Deus” 
 
 
Estudo da Palavra 
Separação das Classes 
 
 
Encerramento 
Hino   
Oração final 
 
 
 

 

 

 

Poslúdio                                                               

Prelúdio 
 
 
Adoração 
I Timóteo 1.17 
Hino 79 – “Glória ao Salvador” 
Oração  
 
Coro 
 
 
Contrição 
Joel 2.12-13 
Oração  Silenciosa 
Oração Audível 
 
 
Ação de Graças 
Cânticos Espirituais 
Oração com as crianças 
 
 
Edificação 
Coro  
Leitura Bíblica e Mensagem 
 
 
Consagração 
Hino 352 – “Leitura Bendita” 
Instituição do Sacramento 
Hino 299 – “Renovação” 
Bênção Apostólica 
Bênção Antiga 
 
 
 

Poslúdio 

LITURGIA DO CULTO – 19h30 

Hoje: Pb. Jefferson Próximo (10): Pb. Claudinei 



INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

AGENDA DE ORAÇÃO 

SANTA CEIA - Hoje, por ocasião do culto noturno, teremos o privi-
légio de nos aproximar da Mesa do Senhor. 

DIA DO HOMEM PRESBITERIANO - Hoje comemoramos o Dia 
do Homem Presbiteriano e oramos para que o Senhor esteja derraman-
do suas ricas bênçãos, misericórdias e proteção sobre a vida de cada 
homem que faz parte de nossa igreja, 

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os 
membros do Conselho para a reunião a ser realizada amanhã, dia 04 
de fevereiro, às 19h30, nas dependências da própria igreja. 

REUNIÃO NOS LARES – A Reunião dos Lares desta quarta-feira 
será na casa de nossa irmã Sirlaine. Saída da igreja às 19h.  

REUNIÃO DO PRESBITÉRIO – No dia 09 de fevereiro haverá reuni-
ão ordinária do PRCL (Presbitério de Rio Claro), na IP Bosques, com 
início às 8h30. Desde já, desejamos uma boa reunião sob as bênçãos 
do Senhor! 

CAPACITANDO PROFESSORES – Será realizado no dia 23 de fe-
vereiro, das 8h às 17h, o Congresso „Capacitando Professores‟ na 2ª IP de 
Rio Claro.  

ACAMPAMENTO 2019 – Dos dias 02 a 05 de Março deste ano tere-
mos o Acampa2019, com o tema “Caminhando com Jesus”. Nosso 
preletor será Rev. Marcelo Smargiasse, e teremos também a presen-
ça do grupo Laranja Lima. Lembramos que de 7 a 11 anos o valor é 
de R$ 100,00. Acima de 12 anos o valor é de R$ 200,00. Aqueles que 
desejam custear vagas, favor entrar em contato com membros da 
comissão de acampamento.  

PROJETO ANA - Hoje, logo após o ensaio do coral, às 18:50, no De-
partamento Infantil, nossas mães estarão orando pelos filhos. Todas 
as mulheres da igreja estão convidadas.  

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 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Ca-

valaro (irmão de Helena), Rute (irmã de Noemi - leucemia), Valdir e 

filhas (irmão e sobrinhas de Irma), Célia Alves (Celinha), Dna. Rose 

(mãe de Magda), Júlia, Midiã Reiss (irmã de Magda Reiss - cirurgia), 

Raquel Oliveira (irmã de Isaura Spicka - saúde), Vera (mãe de Meire), 

Nancy Reis (cirurgia), Creuza da Silva. 

02. BRASIL – Oremos por nosso país no que tange ao atual go-

verno para 2019. Oremos para que o Brasil possa ter crescimento 

econômico, social, moral e, acima de tudo, espiritual. Oremos 

pela conversão do povo brasileiro. 

ORE PELA LEGALIZAÇÃO DE UMA IGREJA NA ÁSIA CEN-

TRAL– Em um dos países da Ásia Central, uma igreja que era 

ilegal começou a preparar os documentos ao longo dos anos para 

pedir o registro oficial do governo e assim passar a ser reconheci-

da e legal. Apesar de ser possível uma igreja ser registrada, o pro-

cesso é muito longo e difícil. A igreja tem orado por isso há anos, 

mas enfrentou muitos obstáculos, como perseguição do governo, 

várias breves detenções de cristãos ex-muçulmanos e até mesmo 

prisões. O país está entre os primeiros 30 países da Lista Mundial 

da Perseguição 2019. O pastor dessa igreja perseguida, Mahit 

(nome alterado por segurança), pede que a igreja livre ore pela situa-

ção e pelos membros da igreja. Pois, assim que entrarem com o 

pedido, é esperado que os fiéis fiquem sob vigilância, o que é 

muito estressante. Além disso, o pedido pode ser recusado pelo 

Comitê Religioso Nacional. (Texto extraído e adaptado de Mis-

sões Portas Abertas) 

NOTAS 

NOSSA PROGRAMAÇÃO 

NOSSOS CONTATOS 

Secretaria 

(19) 3617.7880 

 

Gabinete Pastoral 

(19) 3617.7879 

 

Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 

       

Vice-Presidente Conselho 

Claudinei de Paula 

(19) 99904.0041 

 

Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 

 ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ANIVERSARIANTES 

04.02 - José Amado (3523.2363) 

05.02 - Michely Almeida (98803.5263) 

05.02 - Thaís Camargo (99619.0430) 

06.02 - Daniely Toledo (3545.1898) 

06.02 - Juel Bacciotti (3524.7401) 

07.02 - Abdiel Bacciotti (3536.3939) 

07.02 - Elisabete Foresti (3524.1164) 

08.02 - Laís Carvalho (3524.0429) 

09.02 - Luiz & Odivalda (3524.1821) 
CULTO INFANTIL 

HOJE DIA 10 

Laís e Giovana Garcia  Giulia e Giovana Cassab 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 10 

Gabriel e J. Cremonesi Jean e Rafael 

ORNAMENTAÇÃO 
HOJE DIA 10 

Santa Ceia Célia Marcondes 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Pb. Dinael Rev. Célio 


