
PREDESTINAÇÃO E MISSÔES: 

COMO CONCILIAR? 
 

O que a Bíblia fala sobre predestinação? 1. A Bíblia deixa 
claro que as pessoas que se convertem foram as que Ele escolheu ou 
elegeu previamente: “Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrario, 
eu que escolhi a vós” (Jo 15.6); “Muitos são chamados mas poucos 
escolhidos” (Mt 20.16); “enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, 
os que iam sendo salvos” (At 2.47). 2. A Bíblia também declara que o 
Deus que escolhe executa um plano eterno para os escolhidos. O Deus 
que escolhe também chama. Até aqui tudo bem, nada de novo, 
nenhum problema! A questão começa quando deixamos de atentar 
para o fato de que Deus não só tem um plano, mas também tem um 
método. E mais, Ele o revelou nas Escrituras.  

Qual o método de Deus para chamar os eleitos? Segundo o 
texto de Rm 8.30, Deus não só escolheu um povo para si, mas também 
o chamou. Sem sombra de dúvidas, o método de Deus para chamar os 
eleitos é a pregação. E a proclamação do Evangelho, as Boas Notícias. 
“A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus” (Rm 10.17). Por isso 
mesmo o apóstolo Paulo, em Rm 10, ao apresentar e resumir todos os 
passos da atividade missionária, clama dizendo “Como ouvirão se não 
há quem pregue?”. Fora da proclamação das Boas Novas não há como 
os eleitos virem a Cristo. O Espírito Santo é quem, pela palavra, 
convence o mundo do pecado da justiça e do juízo, e os conduz a 
Cristo.  

Firmeza e fervor: quando olhamos para o livro de Atos, 
percebemos como os discípulos eram conscientes da doutrina bíblica, 
sem que isso os levasse a um “descanso” espiritual. O fato de saberem 
que Deus tinha um plano para a conversão dos eleitos não os impediu 
de também perceber que Deus só tinha um método para chamá-los. 
Lucas nos diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão e, 
enquanto isso, o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de ser 
salvos (At 2.47). O Apóstolo Paulo foi um dos escritores do N.T. que 
mais apresentou a doutrina da eleição, no entanto, foi um apaixonado 
por missões. Depois de mais de vinte anos de ministério desde 
Jerusalém até o Ilírico, ainda desejou chegar até a Espanha. No final de 
sua vida, deu um conselho ao jovem pastor Timóteo: “Prega a Palavra, 
quer seja oportuno quer não...” (II Tim 4.2).  

Concluindo, a doutrina da predestinação não pode ser usada 
como desculpa para não se fazer missões. Primeiro porque é tarefa 
incumbida à Igreja a oferta gratuita do Evangelho a todos os povos. 
Segundo, porque o método de Deus, a proclamação da Palavra, é um 
mandamento divino. Finalmente, porque a predestinação nos motiva a 
proclamar, sabendo que em todas as partes da terra, em todos os 
tempos, Deus escolheu um povo para si e que os eleitos responderão 
de fato ao chamado do Evangelho!    
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PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 
 
 
Abertura 
Josué 21.43-45 
Hino 177 – “Firme nas Promessas” 
Oração  
 
Salmo 139 
Hino 152 – “Onisciência Divina” 
Oração  
 
Pastoral 
Aniversariantes da semana 
Oração com as crianças 
Agradecimento aos visitantes 
Avisos  
 
 
Cânticos Espirituais  
“Água Cristalina” 
“Doce Nome” 
 
 
Estudo da Palavra 
Separação das Classes 
 
 
Encerramento 
Hino   
Oração final 
 
 
 

 

 

 

Poslúdio                                                               

Prelúdio 
 
 
Adoração 
Salmo 148.1-5 
Cânticos Espirituais 
Oração 
 
Coro 
 
Contrição 
Salmo 139. 23-24 
Hino 152 – “Onisciência Divina” 
Oração Silenciosa 
Oração Audível 
 
Ação de Graças 
Cânticos Espirituais 
Dízimos e ofertas 
Oração com as crianças 
Bodas de Ouro 
Batismo Infantil 
 
Edificação 
Coro 
Leitura Bíblica e Mensagem 
 
Consagração 
Hino 
Oração 
Bênção Apostólica 
Amém Tríplice 
 
 
 

Poslúdio 

LITURGIA DO CULTO – 19h30 

Hoje: Pb. Elias Próximo (24): Pb. Claudinei 



INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

AGENDA DE ORAÇÃO 

DÍZIMOS E OFERTAS – Hoje, por ocasião do culto vespertino, tere-
mos a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas como parte do 
culto que prestamos a Deus. Tal contribuição revela nossa alegria e gra-
tidão pela providência divina. Vale lembrar a recomendação do apósto-
lo Paulo: “Deus ama a quem dá com alegria” (II Cor 9.7). 

BODAS DE OURO – Felicitamos o casal  Davi Corrêa Bueno e Edna Cor-
rêa Bueno que, no dia 15 de fevereiro, completaram 50 anos de casado. 
Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de Sr. Davi e D. 
Edna, bem como sobre suas filhas Nanci, Márcia, Thais e suas netas Sofia 
e Luísa.  

SAF - Amanhã, dia 18, às 19h30, teremos a Reunião da SAF na casa de 
nossa irmã Neuza Cecília. O endereço é rua 12, entre avenidas 38 e 40, 
2958, Alto do Santana. Todas as irmãs estão convidadas. 

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os mem-
bros do Conselho para a reunião a ser realizada no dia 25 de fevereiro, 
segunda-feira, às 19h30, nas dependências da própria igreja. 

REUNIÃO NOS LARES – A Reunião dos Lares desta quarta-feira será 
na casa de nossos irmãos Gustavo e Vilma. Saída da igreja às 19h.  

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

COMISSÃO DE EXAMES DE CONTAS DA TESOURARIA – A co-
missão de Exame de Contas da Tesouraria, nomeada pelo Conselho 
para 2019, Pb. Claudinei (relator), Iraídes e Dc. Marcos Ricci, deverá 
apresentar relatório ao Conselho.  

ACAMPAMENTO 2019 – Dos dias 02 a 05 de Março deste ano teremos 
o Acampa2019, com o tema “Caminhando com Jesus”. Nosso preletor 
será Rev. Marcelo Smargiasse, e teremos também a presença 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 acampa-
mento.  

HINO NOVO DA SEMANA– Essa semana aprenderemos o hino 250 – 
“A Voz de Jesus”. Tanto na reunião de oração, às 19h30, quanto no estu-
do bíblico, às 19h30, aproveitaremos também para cantar hinos novos. 

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 Cavalaro 

(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), Vera (mãe 

de Meire), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, Creuza da Silva. 

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

no para 2019. Oremos para que o Brasil possa ter crescimento eco-

nômico, social, moral e, acima de tudo, espiritual. Oremos pela con-

versão do povo brasileiro. 

TRÊS CRISTÃOS EX-MUÇULMANOS SÃO PRESOS NO IRÃ

– No último domingo, dia 10, membros da segurança nacional do 

Irã invadiram a igreja doméstica reunida em Rasht, onde o pastor 

Matias Haknejad estava ministrando, e o prenderam. Ele é casa-

do e tem uma filha. A prisão do pastor Matias vem logo após a 

prisão de dois cristãos ex-muçulmanos da mesma igreja, Kalil 

Dehkanpour e Hossein Kadivar, presos em 30 de janeiro. Kalil e 

Hossein também são casados e foram transferidos para a prisão 

de Lakan no dia 10. Assim como o pastor Matias, eles continuam 

detidos. Ainda não se sabe quais são as acusações contra eles, 

mas acredita-se que sejam levados a julgamento em breve. Ore 

por esses três cristãos perseguidos, para que fiquem firmes na fé 

durante o tempo de detenção e interrogatórios. Clame para que 

sejam liberados e voltem para casa em breve. Interceda também 

pelo conforto do Senhor para suas famílias e para que a Igreja 

Perseguida do Irã, 9º colocado na Lista Mundial da Perseguição 

2019, possa servir a Deus em liberdade sem ser importunada pelo 

governo. (Texto extraído e adaptado de Missões 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 

 ANIVERSARIANTES 

22.02 - Benedita de Carvalho (2111.5058) 

22.02 - Creuza da Silva (3524.5655) 

22.02 - Daniele de Carvalho (3523.3813) 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 24 

Vilma e Ana Clara Renata e Victor 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 24 

Silas e Rogério Luizinho e Carlos 

ORNAMENTAÇÃO 
HOJE DIA 24 

Renata Cláudia Melo 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Pb. Samuel Rev. Célio 


