
FAÇA A COISA CERTA 
“Durante algum tempo os perversos prosperam, mas num instante secam  

como capim, são cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer  

que essas coisas não são assim? Será que alguém pode  

provar que não estou dizendo a verdade?” 

(Jó 24. 24-25) 
 

 

 Na sua resposta aos amigos - que entendem que os perversos 
sofrem enquanto os justos prosperam -, Jó faz essa observação 
oposta e profunda. Nos versículos de 3 a 11 do capítulo 24, ele fala 
de órfãos, viúvas e pobres que sofrem nas mãos dos exploradores. 
É interessante observar que essas três categorias de pessoas 
exploradas (órfãos, viúvas e pobres), juntamente com os 
estrangeiros, são especialmente protegidas pela lei. Nos Salmos, até 
mesmo a palavra usada para “pobre” é às vezes traduzida como 
“justo” por ser virtualmente o seu sinônimo. Desse modo, Jó apela 
para o bom-senso que reconhece que as pessoas inocentes, pessoas 
que são especialmente objeto da proteção e do amor de Deus, 
sofrem. Ao mesmo tempo, Jó também afirma, novamente, apelando 
para o bom-senso, que as pessoas más prosperam, mesmo que de 
modo indevido apenas temporariamente (v.24). 

 Por que Jó fala assim? Sem dúvida ele está repreendendo os 
amigos pela “teologia” rasa deles. E, ao fazer isso, ele também faz 
uma observação sobre a qual os seus amigos também concordam: 
um dia Deus julgará a todos (v. 1). E esse dia pode ser ou não o dia 
de hoje. Para os amigos de Jó, o dia sempre é hoje. Para Jó, pode ser 
ou não. Porém, para todos o julgamento é certo, demorado ou não. 

 A bondade e a integridade são recompensadas, sim. E a 
maldade, é punida. Mas a punição ou a recompensa não são 
meramente futuras ou exteriores. Acima de tudo, elas são presentes 
e interiores. Fazer a coisa certa, mesmo que resulte em exploração, 
faz um bem enorme - e imediato - à vida interior. 

 Em meio ao sofrimento, Jó havia aprendido uma lição 
incalculável: fazer a coisa certa é simplesmente certo, mesmo que 
resulte, por enquanto, em sofrimento. 

 Oração: Pai eterno e misericordioso, como é bom seguir os teus 
passos e caminhar de acordo com os teus preceitos. Dá-me a tua graça para 
viver a plenitude do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. 
 

 

Rev. Timóteo Carriker 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

João 6.35-40 

Hino 110A – “Crer e Observar” 

Oração 

 

Atos 16.27-34  

Hino 93 – “Firmeza na Fé” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Então se Verá” 

“Calmo, Sereno e Tranquilo” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Claudinei Próximo (08):  Pb. Dinael 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 9.1-2 

Hino 17 – “Deus seja Louvado” 

Oração  
 

Contrição 

Salmo 32.1-5 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 
 

Coro 
 

Ação de Graças 

Cânticos - “Aqui Viemos Te Adorar” 

“Vem Jerusalém” 

“Dentro do Meu Coração” 

“Pela Fé” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 
 

Santa Ceia 

Hino 269 – “Pureza no Sangue de Cristo” 

Instituição do Sacramento 

Hino 299 – “Renovação” 

Bênção Apostólica 
 

Assembleia Extraordinária 

Verificação do Quórum 

Leitura e Aprovação da Ata 
 

Poslúdio 



AGENDA DE ORAÇÃO 

01. 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, Rober-
to Zacconi, Agenor e Elisabete Foresti, Ana Tersi, Orlanda Alves (mãe do 
Pb. Claudinei). 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Eleição Pastoral 
 

O Conselho resolveu convocar a Assembleia Geral Extraordinária 
para o dia 1º de Setembro de 2019, às 9h, em nossa sede, para Elei-
ção Pastoral, nos termos do artigo 9º, §1º, alínea “a”, da Constituição 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, e do Capítulo III, artigo 4º, § 2º, alí-
nea “a”, dos Estatutos da 3ª Igreja Presbiteriana de Rio Claro, com a 
seguinte ordem do pleito: 

 

a. A Assembleia terá início às 9h, contando com o exercício devocio-
nal da Escola Bíblica Dominical, em nosso templo, com interregno 
das 11h às 19h. 

b.A recepção dos votos se dará das 9h10 às 11h e das 19h às 20h. O 
resultado será declarado ao final do culto noturno, através da Co-
missão de Recepção e Apuração dos Votos. 

c. Só poderão votar os membros comungantes da Igreja, constantes na 
lista de presença da Assembleia.  

d.O mandato é para um período de cinco anos, com início em 01 de 
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024. 

e. Na cédula de votação constará o nome do Rev. Célio Gomes de Azeve-
do, havendo uma linha em branco para ser preenchida pelo irmão 
ou irmã que desejar votar em outro nome, desde que seja Ministro 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, em exercício e não jubilado. 

f. O voto deve ser em um único nome, pois havendo mais de um no-
me e/ou qualquer rasura será considerado nulo e não válido. Voto 
em nome que não seja de Ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
também será considerado nulo e não válido. 

g. Não serão considerados válidos os votos nulos. 

h. Para ser considerado eleito é indispensável à maioria dos votos 
válidos. 

i. Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: 
Pb. Jefferson (relator), Pb. Márcio, Suzie Pasculli, Suzi Weissmann e 
Iraídes Oliveira. 

 

A Assembleia será em escrutínio único. Caso não haja alcançado o 
quórum necessário, fica a Assembleia em segunda convocação convo-
cada para o dia 15 de setembro, com os mesmos horários, escrutínio e 
comissão apuradora dos votos. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 01 

Laís e Giovana Garcia Maíra e Isabela Garcia 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 01 

Januário e Raphael Luiz Gramasco e Carlos 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO 

Rose Ventura Rev. Célio 

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

PROJETO ANA - Hoje, logo após o ensaio do coral, às 18h50, no Depar-
tamento Infantil, nossas mães estarão orando pelos filhos. Todas as mu-
lheres da igreja estão convidadas.  

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 
04, às 19h30, será na casa de nossos irmãos Antônio e Isaura Spicka. Saída 
da igreja, com caronas, às 19h.  

PALESTRA COM DR. HENDRICK – Próxima quinta-feira, dia 12, às 
19h30, receberemos a presença do Dr. Hendrick Krabbendan, missionário 
da Reformed Evangelistic Fellowship e PhD no Seminário de Westminster 
(Pensilvânia - USA). Esse trabalho tem o apoio do Presbitério de Rio Cla-
ro. Venha e participe! 

VIAGEM GRUPO CONVIVER - O Grupo Conviver informa que a ex-
cursão para o Casarão em Itu foi adiada, para próxima quinta-feira, dia 
05, com o valor de R$90,00. Saída em frente da igreja, às 6h30. Interessa-
dos favor falar com a nossa irmã Célia Marcondes. 

KITS PARA OS SEMINARISTAS - A SAF está arrecadando produtos 
de higiene pessoal para a confecção de kits que serão entregues ao Semi-
nário Presbiteriano do Sul, no próximo domingo, dia 08 de setembro, em 
comemoração ao dia dos Seminários e Seminaristas. Os irmãos poderão 
contribuir com sabonete, creme dental e lâmina de barbear, até hoje e en-
tregar para Vilma ou Marina. 

TRABALHO DA FEDERAÇÃO DA UPH – A Federação da UPH reali-
zará um culto no dia 26 de outubro, às 19h30, na IP Parque dos Jequiti-
bás. Homens, reservem essas datas! 

PROJETO DE BOMBEIRO – A Comissão de Regularização de Imóveis 
finalizou a parte concernente ao Projeto do Bombeiro, que inclui planeja-
mento técnico de engenheiro e Corpo de Bombeiro. A nossa parte agora 
é executar o projeto. Portanto, rogamos aos irmãos que não deixem de 
contribuir com seus dízimos e ofertas. 

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 

 ANIVERSARIANTES 

02.09 - Isabela Joaquim 
04.09 - Egydio Xavier 
04.09 - Egydio Xavier Jr. 

02.09 - Álvaro & Iraci 
08.09 - João Batista & Maria Aparecida 


