
O SEGREDO DA IGREJA PERSEGUIDA 
 

 Os cristãos perseguidos norte-coreanos vivem diariamente sob a 
forte pressão imposta pelo governo, cujo objetivo é fazer com que eles 
não tenham energia para se engajar em “atividades ilegais”. Semanas de 
48 horas de trabalho não são incomuns. E, além disso, as pessoas são 
forçadas a fazer “trabalho voluntário”. Mesmo trabalhando arduamente, 
muitos não conseguem o suficiente, e têm que ir para a floresta para 
encontrar algo para comer. 
 Alguns cristãos relatam que sob o governo de Kim Jong-Un a 
vida se tornou ainda mais difícil. Ele causa tensão mundial com seus 
testes nucleares e ameaças verbais. Então, para contra-atacar a reação da 
comunidade internacional, o presidente ordena uma mobilização de 
cem dias, durante os quais as pessoas são chamadas a fazer hora extra. 
Quando os cem dias acabam, ele estende o período ou logo depois 
ordena uma nova mobilização, fazendo com que as pessoas tenham 
pouco tempo livre. 
 “Os períodos de mobilização sugam nossa energia. Mas buscamos servir 
a Deus sempre que podemos e fazemos pequenas reuniões”, compartilha um 
líder de igreja. Ele diz que sempre visita os irmãos em suas casas e tenta 
suprir as necessidades deles. “Ainda que eles sofram muitas coisas na vida, 
eu os encorajo a encontrar alegria através das dificuldades e viver com 
esperança no Reino eterno de Deus”, testemunha. 

 

 Olhos Espirituais 

 Um colaborador que evangeliza e treina cristãos norte-coreanos 
na China diz que a situação na Coreia do Norte piora a cada ano. Ele 
prepara os cristãos perseguidos para compartilhar o Evangelho com 
pessoas de confiança. Apesar do grande perigo que isso representa para 
sua vida – uma vez ele quase foi pego –, mas continua seu ministério. 
“Eu faço este trabalho há muito anos, mas nunca antes tinha visto tantos norte-
coreanos se convertendo como acontece hoje”, diz. Segundo ele, Deus está 
transformando o país de dentro para fora, e as forças das trevas vão 
resistir o quanto puderem. 
 Ele explica: “Se você olhar com olhos humanos, parece que as orações só 
pioram a situação. Mas se você olhar com os olhos espirituais e tiver amor pelas 
almas perdidas como eu tenho, então você deve se alegrar. Com certeza, a 
batalha é mais intensa que nunca. Mas sabe por quê? Porque Deus está 
libertando seus filhos”. Na Coreia do Norte, os cristãos tentam 
permanecer cristãos em circunstâncias desumanas. Eles sabem que 
podem perder a vida, mas nunca perderão a fé. 
 
 

 Motivos de Oração em Favor da Coreia do Norte  

 Ore para que Kim seja convencido a libertar os mais de 50.000 
cristãos injustamente mantidos em centros de detenção e campos de 
prisioneiros em todo o país. Ore para que Kim afrouxe as exigências 
antigas de que os residentes frequentem aulas de doutrinação e se 
curvem aos retratos da família Kim. Ore para que Kim suspenda os 
embargos de informações e permita que seu povo tenha maior acesso a 
programas de rádio, programas de TV e sites.  
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ESCOLA DOMINICAL – 9h CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 
 

Abertura 

Salmo 100 

Hino 17 – “Deus Seja Louvado” 

Oração     

 

Salmo 92.1-8 

Hino 62 – “Hino de Gratidão” 

Oração   

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais 

“Bom Estarmos Aqui” 

“Aliança” 

 

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino  

Oração Final 

 
Poslúdio                                                               

Hoje: Pb. Jefferson Próximo (09):  Pb. Dinael 

Prelúdio 
 

Adoração 

Apocalipse 5.11-13 

Hino 79 - “Glória Ao Salvador” 

Oração  
 

Contrição 

I João 1.5-10 

Hino 269 – “Pureza no Sangue de Cristo” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível     
 

Ação de Graças 

Cânticos - “A Ele a Glória” 

        “Tu És Santo” 

        “Ao Nosso Deus” 
 

Oração com as crianças 
 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 
 

Santa Ceia 

Hino  340 – “Santa Comunhão”  

Instituição do Sacramento 

Distribuição dos Elementos 

Hino  296 – “Cristo não Tarda”  

Bênção  Apostólica 

Bênção Antiga 

 

 

Poslúdio 



AGENDA DE ORAÇÃO 
ENFERMOS: Itamar (Pai da Derli, Nica e Luiza), Fátima (Mãe da Kari-
na), Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro (irmão da Hele-
na), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Nancy Reis (cirurgia), Creuza da 
Silva, Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, Agenor e Elisa-
bete Foresti, Ana Tersi, Lucas Figueiredo Araújo (tratamento), Cibele 
Saraiva (Prima da Michele Nardelli), Luiz (netinho da Maria Luiza, cunhada 
do Dinael). 

 

CORONAVÍRUS – A Organização Mundial da Saúde (OMS) admitiu 
nesta segunda-feira (27/01) que o risco global é "alto", e não "moderado" 
como havia informado anteriormente. Quais os sintomas do novo coro-
navírus? O novo coronavírus causa infecção respiratória aguda. Os sin-
tomas começam com uma febre, seguida de tosse seca e, depois de uma 
semana, falta de ar. Ainda não há cura, nem vacina. De acordo com o 
balanço atualizado no dia 01 de fevereiro, havia 259 mortos e quase 
12.000 casos de contaminação somente na China. Até o momento foram 
confirmados 24 países com caso confirmado de coronavírus. No Brasil 
há no momento 12 casos suspeitos.  

(fonte: bbc.com.br e uol.com.br) 

 

MINAS GERAIS - Chuvas fortes têm atingido Belo Horizonte e parte 
do estado de Minas Gerais causando vítimas e destruição. As vítimas 
fatais até agora são 54. O número de desalojados passa de 38 mil e 2 
pessoas estão desaparecidas, de acordo com o novo boletim da Defesa 
Civil.  

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 09 

Letícia e Isabela Garcia Maíra e Naraianny 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 09 

Juliano e Silas Gramasco e Raphael 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Sem. Mizael Rev. Célio 

 

ANIVERSARIANTES 

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 

 

 

CEIA – Hoje, por ocasião do culto noturno, teremos o privilégio de parti-
cipar da Mesa do Senhor. Não deixe de celebrar conosco. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Venha participar conosco da Reunião de 
Oração, terça-feira, às 19h30. Vamos juntos clamar a Deus – “Na minha 
angústia, invoquei o SENHOR, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu tem-
plo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos” (Sl 18.6). 
 

ESTUDO BÍBLICO 5ª FEIRA – Venha participar conosco do estudo 
bíblico, quinta-feira, às 19h30. Convide também outras pessoas para 
esse momento de alimento espiritual através do Estudo da Palavra de 
Deus!  
 

ACAMPAMENTO 2020 – Faça já sua inscrição! De 7 a 11 anos o valor é 
de R$ 100,00. Acima de 12 anos o valor é de R$ 200,00. Não deixe de par-
ticipar! Reserve sua vaga dando o nome para Letícia Trovó. 
 

ADOTE UM ACAMPANTE – Se você quiser e puder custear uma pes-
soa para o Acampamento 2020, nos dia 22 a 25 de fevereiro de 2020, é só fa-
lar com Dc. Luís Gramasco. Sabemos que nem todos podem pagar, por 
isso, nos ajude! O valor será mantido igual ao dos anos anteriores, ou 
seja, R$ 200,00.  
 

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os mem-
bros do Conselho da Terceira Igreja Presbiteriana de Rio Claro, para a 
reunião a ser realizada no dia 03 de fevereiro, segunda-feira, às 19h30, 
nas dependências da própria igreja.  
 

REUNIÃO NOS LARES - Aqueles irmãos que desejam uma reunião de 
oração em sua casa, por favor, entrar em contato diretamente com o nos-
so irmão Dc. Januário. 
 

NOTAS PARA BOLETIM – Pedimos aos irmãos e departamentos inter-
nos que enviem suas notas para o boletim da igreja, via e-mail:  
terceiraipbrc@gmail.com  

NOTAS 

QUERIDO VISITANTE – Seja bem-vindo à 3º Igreja Presbiteriana de 
Rio Claro. Se você veio pela primeira vez, não deixe de levar uma lem-
brancinha pra sua casa. É só falar com os recepcionistas, caso não te-
nham lhe entregado. E não esqueça, após o culto noturno há sempre 
um cafezinho e suco no espaço social. 
 

RETORNO PASTORAL - O Rev. Célio voltou das férias, estando nova-
mente conosco no trabalho para o Reino de Deus. Que o Senhor aben-
çoe a vida do amado pastor e toda sua família e o capacite para mais 
um ano no ministério. 
 

REUNIÃO DO PRCL – No próximo dia 08 de fevereiro haverá reunião 
do Presbitério de Rio Claro. Oremos para que os pastores e presbíteros  
que formam o presbitério de Rio Claro tenham uma boa reunião!  

Semana Passada 

28.01 - Letícia Trovó 

28.01 - Lívia Lacerda 

29.01 - Ingridy Ferreira 

30.01 - Yolanda Marques 

01.02 - Naraianny Keiper 

01.02 - Luiz C. Carvalho 

26.01 - Luís Barbi & Débora  

26.01 - Fabrício & Anderleia 

27.01 - Gustavo & Vilma 

28.01 - Marcos & Ana Paula 

30.01 - Luiz Carlos & Maria 

01.02 - Raphael & Ana 

Nesta Semana 
04.02 - José Amado 

05.02 - Michely de Almeida 

05.02 - Thais  Camargo 

06.02 -  Juel Bacciotti 

06.02 -  Daniely da Silva 

07.02 - Abdiel Bacciotti 

07.02 - Elisabete Foresti 

08.02 - Laís de Carvalho 


