
UM CURIOSO CARTÃO DE NATAL  
 

"Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu..."  
Isaias 9.6 

 

 Há alguns anos, foi publicado um curioso cartão de Natal, com 
os dizeres: "Se Cristo não tivesse vindo". Falava de um pastor que 
adormeceu em seu escritório numa manhã de Natal e sonhou com 
um mundo para o qual Jesus nunca tinha vindo. 
 Em seu sonho, viu-se andando pela casa, mas lá não havia 
presentes no canto da lareira, nem árvore de Natal, nem coroas 
enfeitadas; e não havia Cristo para confortar, alegrar e salvar. Andou 
pelas ruas, mas não havia igrejas com suas torres agudas apontando 
para o céu. Voltou para casa e sentou-se na biblioteca, mas todos os 
livros sobre o Salvador tinham desaparecido. 
 Alguém bateu-lhe à porta. Era um mensageiro, que lhe pediu 
que fosse visitar sua pobre mãe, à beira da morte. Então, apressou-se 
a acompanhar o filho choroso. Chegou àquela casa e disse: "Eu tenho 
aqui alguma coisa que a confortará". Abriu a Bíblia, procurando 
alguma promessa bem conhecida, mas viu que ela terminava em 
Malaquias. E não havia Evangelho, nem promessa de esperança e 
salvação. E ele só pôde abaixar a cabeça e chorar com a enferma, em 
angústia e desespero. 
 Não muito depois, estava ao lado de seu esquife, dirigindo o 
ofício fúnebre, mas não havia mensagem de consolação, nem palavra 
de ressurreição gloriosa, nem céu aberto, somente "cinza à cinza e pó 
ao pó" e um longo e eterno adeus. O pastor percebeu, afinal, que 
"Jesus não tinha vindo". E rompeu em lágrimas e amargo pranto, em 
seu triste sonho. 
 De repente, acordou ao som de um acorde. E um grande brado 
de júbilo saiu-lhe dos lábios, ao ouvir, em sua igreja ao lado, o coro a 
cantar: "Ó vinde, fiéis, triunfantes, alegres. Sim, vinde a Belém, já 
movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Cristo prometido! Oh, vinde, 
adoremos o nosso Senhor! Regozijemo-nos e alegremo-nos hoje, 
porque Jesus veio!". 
 Devemos nos lembrar da palavra do anjo, que disse: "Eu vos 
trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na 
cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o 
Senhor" (Lc 2.10,11). 
Se é grande a maldição que vem pelo pecado 

Maior é a profundeza / Do amor e da riqueza 
Que Deus tem para ti no Filho muito amado! 

Alegra-te, Ele veio! / E para ti foi dado! 
Exulta no Senhor! / É vindo o Salvador! 

 Que o nosso coração, amado leitor, possa se derramar em 
compaixão pelos povos pagãos, que não têm o dia bendito do Natal 
de Cristo. 

Ilustração 
Fonte: Instituto Cristão de Pesquisas   
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ESCOLA DOMINICAL – 9h CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

Isaias 9.1-7 

Hino 239 – “Nasce Jesus” 

Oração     

 

Mateus 1.20-21 

Hino 241 – “O Nascimento de Jesus”  

Oração   

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Vamos Adorar a Deus” 

“Minh’alma Engrandece ao Senhor” 

  

 

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Cântico das Crianças 

Oração Final 
 

Poslúdio                                                               

Hoje: Pb. Márcio Próximo (22):  Pb. Jefferson 

Prelúdio 

 

Adoração 

Mateus 2.1-2 

Hino 237 – “Jesus Nasceu” 

Oração   

 

Contrição 

Lucas 1.46-50 

Hino 234 – “Um Pequeno a Repousar” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível     

 

Ação de Graças 

Cânticos – “Deus Forte” 

“Cante Glórias” 
 

Dízimos e Ofertas 

Profissão de Fé e Batismo 

Batismo Infantil   
 

Cânticos – “Revelação de Deus” 

 “Os Meus Lábios Te Louvam”  

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Oração 

Hino 

Bênção Antiga 
  

 

Poslúdio 



AGENDA DE ORAÇÃO 
ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro (irmão da 
Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Nancy Reis (cirurgia), Creuza da 
Silva, Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, Agenor e Elisabete 
Foresti, Ana Tersi, Lucas Figueiredo Araújo (tratamento), Cilebe Saraiva 
(Prima da Michele Nardelli) 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 22 

Giulia e Jonas     Leticia e Isabela Garcia  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 22 

J. Cremonesi e Rafael C. Luiz Gr. e Raphael F.     

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Dc. Luiz Gramasco Rev. Célio 

 

DÍZIMOS E OFERTAS – Hoje, teremos a oportunidade de entregar os dízimos e 
ofertas como parte do culto que prestamos a Deus. Lembre-se da recomendação 
do apóstolo Paulo: “Deus ama a quem dá com alegria” (II Cor 9.7). 
 

PROFISSÃO DE FÉ E BATISMO – Hoje, por ocasião do culto noturno, temos a 
grata satisfação de receber novos membros por Pública Profissão de Fé e Batis-
mo. Não deixe de valorizar esse ato tão importante na vida da igreja. Venha e 
convide outras pessoas a participar do culto!  
 

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 templo ouviu a minha voz, e o meu 
clamor lhe penetrou os ouvidos” (Sl 18.6). 
 

GRUPO CONVIVER - Próxima quarta-feira, dia 23, às 15h, teremos o encontro 
do Grupo Conviver em nossa igreja. É um momento de louvor e atividades vol-
tadas à melhor idade. Não deixe de participar! 
 

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!  
 

PROGRAMAÇÃO DO CORAL PRESBITERIANO – O Coral Presbiteriano 
estará apresentando os cânticos de Natal, conforme a seguinte programação: 
17/12 – 19h30: Janelões da Sociedade Italiana. 19/12 – 19h30: Supermercado Enxu-
to. 20/12 – 19h30: Rua 7 Particular. 
 

RELATÓRIO DOS DEPARTAMENTOS INTERNOS – Todos os departamen-
tos e sociedades internas de nossa igreja devem apresentar seus respectivos rela-
tórios de atividades referentes o ano de 2019. Favor enviar por e-mail:             
terceiraipbrc@gmail.com.  
 

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 deixem de participar! Re-
serve sua vaga dando o nome para Dc. Luís Gramasco. 
 

ADOTE UM ACAMPANTE – Se você quiser e puder custear uma pessoa para o 
Acampamento 2020, nos dia 22 a 25 de fevereiro de 2020, é só falar 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. 

ANIVERSARIANTES 

Semana Passada 
 

10.12 - Saulo Isler 

11.12 - Débora Toledo 

12.12 - Márcio Contato  

13.12 - Adriane de Oliveira 

13.12 - Juliana de Carvalho 
 

09.12 - Jean & Karina 

14.12 - Ricardo & Ana Paula 

Nesta semana 
 

17.12 - Carla Meleiro 

19.12 - Walter Hartmann 

20.12 - Áurea Garrito 

22.12 - Renata de Godoy 

22.12 - Vivian Marques 
 

18.12 - José Luiz & Ana Maria 

20.12 - Selma & Roberto 

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 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE  

• Internet e celular na Coreia do Norte são privilégios de poucos membros 
da elite, que são protegidos pelo líder ditador;  

• Os semáforos na Coreia do Norte funcionam poucas horas do dia, para 
economizar energia. Sem semáforos o trânsito é controlado por mulheres 
militares. Segundo Kim Jong-Il as mulheres devem controlar o trânsito por 
causa da beleza delas.  
 

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE  

• Agradeça a Deus pela vida de professores estrangeiros que, tendo a opor-
tunidade de trabalhar no país, compartilham de seu amor com os norte-
coreanos;  

• Nosso Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. Peça a Ele que 
restaure a nação e que o principal elo seja seu perdão, graça e amor.   

NOTAS 

NOTAS PARA BOLETIM – Pedimos aos irmãos e departamentos internos 
que enviem suas notas para o boletim da igreja, via e-mail:  

terceiraipbrc@gmail.com 
 

INVESTIDURA DE OFICIAL – Domingo passado, dia 08, por ocasião do 
culto noturno, tivemos a Investidura do Pb. Márcio Contato conforme os 
princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Pb. Márcio havia 
sido reeleito na última Assembleia Extraordinária. Damos graças a Deus 
por sua vida e de sua família! 
 

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os membros 
do Conselho da Terceira Igreja Presbiteriana de Rio Claro, para a reunião a 
ser realizada amanhã, dia 16, segunda-feira, às 19h30, nas dependências da 
própria igreja. 
 

TEMA DA IGREJA PARA 2020 – No próximo ano o tema será: “Uma Igre-
ja Envolvida com Evangelização”. O objetivo é despertar e envolver toda a 
igreja, principalmente os departamentos e sociedades internas num único 
objetivo – ganhar almas para Jesus!  


