
Permanecendo aos pés da cruz, contemplamos as mãos, os 

pés e o lado do Senhor Jesus – todas as torrentes carmesim que 

destilam sangue precioso.  

É precioso por causa do seu poder redentor e expiatório. Por 

meio deste sangue, os pecados do povo de Deus são expiados. 

Eles são redimidos da condição de estarem sob a Lei; são 

reconciliados com Deus e se tornam um com Cristo.  

Esse sangue também é precioso em seu poder de purificação. 

Ele “purifica de todo pecado” (1 João 1.7). “Ainda que os vossos 

pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a 

neve” (Isaías 1.18). Por meio do sangue de Jesus, não existe 

nenhuma mancha deixada em qualquer crente. O precioso 

sangue, que nos toma limpos, remove as manchas de abundante 

iniquidade e nos permite estar em condição de aceitos no Amado, 

apesar das diversas maneiras em que nos temos rebelado contra 

nosso Deus!  

O sangue de Cristo é igualmente precioso em seu poder de 

preservação. Sob a proteção do sangue aspergido, estamos salvos 

do anjo destruidor. Lembre-se: Deus, ao ver o sangue, tem o 

verdadeiro motivo de poupar o nosso ser. Nisto há conforto para 

nós, quando o olho da fé é ofuscado, pois o olho de Deus ainda é 

o mesmo.  

O sangue de Cristo também é precioso em sua influência 

santificadora. O mesmo sangue que justifica ao retirar o pecado, 

numa ação posterior, vivifica a nova natureza e a conduz adiante 

para subjugar o pecado e guardar os mandamentos de Deus. Não 

existe outro motivo tão grande para a santificação como o sangue 

que fluiu das veias do Senhor Jesus.  

Ainda, este sangue é precioso, indizivelmente precioso, por 

que ele tem poder de vitória. Está escrito: “Eles, pois, o venceram 

por causa do sangue do Cordeiro” (Apocalipse 12.11). Como poderia 

ter acontecido diferente com eles? Aquele que luta com o precioso 

sangue de Jesus luta com uma arma que não conhece derrota.  

O sangue de Jesus – na presença desse sangue, o pecado 

morre, a morte deixa de ser morte, e as portas do céu se abrem. 

Marcharemos, conquistando e para conquistar, enquanto 

confiamos no poder desse sangue. 

Devocional Diário - Charles Spurgeon 
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O SANGUE DE CRISTO CULTO MATUTINO – 9h 

Prelúdio 

 

Adoração 

Lucas 10.38-42 

Hino 135 – “Mais de Cristo” 

Oração 

 

I Coríntios 13 

Hino 88 – “Amor Perene” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos 

 

Cânticos Espirituais 

“O Meu Louvor é Fruto” 

“Há Momentos” 

 

Separação das Classes 

Estudo da Palavra 

 

Encerramento 

Hino 

Oração final 

 

Poslúdio                                                  

Prelúdio 

 

Adoração 

Deuteronômio 6.4-6 

Hino 04 – “Culto à Trindade” 

Oração 

 
Contrição 

Marcos 4.35-41 

Hino 254 – “Sossegai” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 
Ação de Graças 

Cânticos Espirituais 

Oração com as crianças 

 
Edificação 

Leitura Bíblica  

Mensagem 

 

Encerramento 

Hino  

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice 

 

Poslúdio 

LITURGIA DO CULTO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Dc. Dinael Próximo (05): Pb. Márcio 



CRISTÃOS SÃO ATACADOS E INTERROGADOS NA UCRÂNIA – 
Cinco anos atrás, protestos contra o governo levantaram uma revolta, apoi-
ada pela Rússia, nas províncias orientais de Donetsk e Luhansk. Desde 
então, uma guerra oculta tem acometido a região, onde os rebeldes estabe-
leceram repúblicas independentes. Quem mais enfrenta dificuldades, nessa 
situação, são as comunidades cristãs localizadas nas áreas controladas pe-
los rebeldes, que se tornaram alvos de abuso. Dessa forma, a maioria das 
igrejas e comunidades religiosas da região foram forçadas a cessar todas as 
atividades religiosas ou a se tornarem clandestinas.  Ore por todos os cris-
tãos da Ucrânia, em especial os que vivem nas regiões tomadas por rebel-
des, para que encontrem forças em Deus. (Missão Portas Abertas) 

NOTAS 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 05 

Vilma e Ana Clara Renata e Vitor 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 05 

Silas e Rogério Luizinho e Carlos 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

UMP Rev. Célio 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DE ABRIL – Nesta terça-feira, por ocasião do 
aniversário de nossa igreja, a UMP estará responsável pela Reunião de 
Oração, às 19h30.  

PROJETO ANA - Próximo domingo, logo após o ensaio do coral, às 
18h50, no Departamento Infantil, nossas mães estarão orando pelos filhos. 
Todas as mulheres da igreja estão convidadas.  

CULTO NOS LARES – Nessa quarta-feira, dia 01, não teremos nossa reu-
nião nos lares. As atividades retornarão na próxima semana. 

ENCONTRO DA FAMÍLIA – Neste sábado, dia 04 de maio, convidamos 
toda a igreja a participar do Encontro da Família no Acampamento de 
Limeira. Saída às 9h e retorno às 18h. O custo será de apenas R$ 20,00 
(estarão isentas de pagamento as crianças até 10 anos). Os interessados 
devem fazer a inscrição com a Letícia Trovó. Jovens, adolescentes e res-
ponsáveis pela organização acamparão até o almoço do domingo, dia 5 de 
maio. 

BAZAR – A SAF está arrecadando roupas, calçados, brinquedos, utensí-
lios domésticos novos e usados, para a realização de um bazar, no dia 11 
de maio. A renda será  revertida para os missionários. Esperamos a colabo-
ração de todos. 

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 cur-
so’ (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 Tem-
plo, com a seguinte pauta: Venda de Imóvel. Para tal, se faz necessária As-
sembleia Extraordinária, de acordo com o Estatuto da Terceira IPB Rio 
Claro, Cap. III, §2º, letra “d”, a fim de: “adquirir, permutar, alienar, 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 pará-
grafo anterior, a assembleia deverá constituir-se de membros civilmente capa-
zes." Disposições Gerais: a) A lista dos membros civilmente capazes estará 
à disposição para ser assinada das 19h às 19h45.  

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. 

DÍZIMOS E OFERTAS – Aqueles que ainda não entregaram seus dízi-
mos e ofertas, poderão fazê-lo diretamente ao tesoureiro (Pb. Jefferson)  ou  
na secretaria da  igreja. 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

04.05 (Sáb) 
Encontro da Família 

Acampamento de Limeira 
9h às 18h 

02.06 (Dom) 
Culto Noturno 

Rev. Carlos Machado 

Diretor do Seminário Presbiteriano do Sul 
19h30 

15.06 (Sáb) 
16.06 (Dom) 

Jantar de Casais 

Culto Noturno 
  

Rev. Ivan Gomes Pereira 

IP São João da Boa Vista – SP 

19h30 

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 Cavalaro (irmão da 
Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Célia Alves (Celinha), Dna. Rose (mãe da 
Magda), Vera (mãe da Meire), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, Creuza da Silva, 
Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, Roberto Zacconi. 

ANIVERSARIANTES 

28.04 - Gustavo Camargo (99107.7073) 
29.04 - Camila Borges (3617.1350) 
30.04 - Adriano Gramasco (3524.1821) 

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) 3617.7880 

 

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 

01.05 - Ana Paula Nardelli (3557.4837) 
01.05 - Denise Spicka (3534.0033) 
01.04 - Luiz Carlos Barbi Filho 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 


