
A SEARA CLAMA POR NOSSOS “FILIPES” 
 

 “Sou seguidora de Jeová… Sou Testemunha de Jeová”, disse-nos a 
indígena que sequer dominava bem a língua portuguesa, mas que há 
meses recebia em sua casa um TJ para estudar com ela. Enquanto isso, 
missionários evangélicos temerosos em falar de Jesus aguardavam que 
ao menos o Evangelho de Lucas estivesse traduzido para, então, 
iniciarem a evangelização. 

 Se a Igreja não estiver pronta a ensinar, tenha a certeza de que 
outros ocuparão o lugar que ela negligencia assumir. “Como poderei 
entender, se alguém não me ensinar?” ainda é a resposta inquisidora do 
mundo à Igreja de Jesus Cristo, que tem levado a Bíblia às diversas 
culturas e línguas espalhadas pelo planeta. Todavia, a despeito do 
necessário e enorme esforço da Igreja em traduzir o texto bíblico, só 
isso não basta. 

 Como já observou certo missionário: “antes havia povos sem Bíblia 
e hoje há Bíblias sem povos”. Os campos necessitam de missionários 
muitíssimo bem preparados, porque Bíblias se encontram mofadas por 
não haver quem saiba ensiná-las respeitando os contextos de 
aprendizado culturais e enfrentando, muitas vezes, culturas orais ou 
de baixíssimo grau de escolaridade. 

 Mesmo em culturas letradas e simpatizantes ao aprendizado das 
Sagradas Escrituras, como foi o caso do homem etíope abordado por 
Filipe (Atos 8:27), um livro como a Bíblia precisa ser apresentado a 
partir de um “roteiro de leitura” contextualizada. “O Espírito Santo vai 
ensinar” é a exclamação dos modernos espirituais de Corinto. Ao que 
eu sempre respondo: “Larga de ser preguiçoso e vai estudar a Bíblia e a 
cultura de quem você quer evangelizar, porque, sim, o Espírito Santo irá fazer 
a obra, mas é usando você como instrumento!” 

 No Brasil, nas grandes cidades e grandes igrejas, encontramos 
pastores, presbíteros, mestres e doutores capacitados, mas, 
infelizmente, muitos não possuem a mínima sensibilidade de que o 
campo também precisa de missionários bem preparados para ensinar. 

 Nós precisamos, seguindo o exemplo da Igreja em Antioquia 
(Atos 13), enviar o que há de melhor no nosso aprisco aos campos que 
exigem de nós uma resposta: “Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si 
mesmo, ou de algum outro?”. 

 Precisamos de obreiros que, seguindo o exemplo de Filipe, 
subam o carro e viajem com o outro, trazendo-o para perto de si e 
amando-o como pessoa, ensinando a Escritura até o momento em que 
se assuma um compromisso com Cristo e, finalmente, seja-nos 
perguntado: “O que me impede de ser batizado?”. Enfim, precisamos não 
apenas ensiná-los, mas ensiná-los a ensinar! Os Campos clamam por 
“Filipes”, mas quem irá? Quem os enviará?  

Rev. Fábio Ribas 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

I Samuel 7.12 

Hino 179 – “Saudação” 

Oração 

 

Apocalipse 2.10 

Hino 176 – “Fidelidade do Cristão” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“A Paz do Céu” 

“Rei das Nações” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Rev. Célio Próximo (01):  Pb. Claudinei 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 86.10-12 

Hino 26 – “Ao Deus Grandioso” 

Oração 

 

Contrição 

Salmo 51.17 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Coro 

 

Ação de Graças 

Salmo 134 

Cânticos - “Rei da Criação” 

“Vaso Novo” 

“Nossa Justificação” 

“Tua Fidelidade” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Mensagem - Rev. Marcos Nápoli Filho 

 

Consagração 

Hino  

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice 

 

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, Roberto 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 Eleição Pasto-
ral, nos termos do artigo 9º, §1º, alínea “a”, da Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, e do Capítulo III, artigo 4º, § 2º, alínea “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 devocional 
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 resul-
tado será declarado ao final do culto noturno, através da Comissão 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 ja-
neiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024. 

e. Na cédula de votação constará o nome do Rev. Célio Gomes de Azevedo, 
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 nome 
e/ou qualquer rasura será considerado nulo e não válido. Voto em 
nome que não seja de Ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, tam-
bém 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 váli-

dos. 
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 quó-
rum necessário, fica a Assembleia em segunda convocação convocada 
para o dia 15 de setembro, com os mesmos horários, escrutínio e comis-
são apuradora dos votos. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 01 

Maíra e Isabela Garcia Laís e Giovana Garcia 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 01 

Silas e Rogério Januário e Raphael 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO       

(Quinta-Feira) 

UMP Rev. Célio 

NOTAS 
PREGADOR VISITANTE - Hoje, está conosco o Rev. Marcos Nicoli 
Nápoli Filho, missionário na Albânia, ministrando na Escola Dominical e 
no Culto Noturno. Agradecemos ao Rev. Marcos e rogamos as bênçãos 
de Deus sobre sua vida e de sua família.  

MÊS DE ORAÇÃO PELAS MISSÕES – Próxima terça-feira, dia 27, às 
19h30, nossa Reunião de Oração será dirigida pelo departamento da 
UMP de nossa igreja. Todos estão convidados.  

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

VIAGEM GRUPO CONVIVER - O Grupo Conviver está organizando 
uma excursão para o Casarão em Itu, para próxima quarta-feira, dia 28, 
com o valor de R$90,00. Saída em frente da igreja, às 6h30. Interessados 
favor falar com a nossa irmã Célia Marcondes. 

UMP - Próximo sábado, dia 31, às 19h30, haverá o encontro do presbité-
rio da UMP na Igreja Presbiteriana dos Bosques. Saída da igreja, com 
caronas, às 19h. 

PROJETO ANA - Próximo domingo, dia 01 de setembro, logo após o en-
saio do coral, às 18h50, no Departamento Infantil, nossas mães estarão 
orando pelos filhos. Todas as mulheres da igreja estão convidadas.  

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. 

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! 

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 dia 08 de setembro, em comemoração ao dia 
dos Seminários e Seminaristas. Os irmãos poderão contribuir com sabo-
nete, creme dental e lâmina de barbear, até o dia 01 de setembro e entregar 
para Vilma ou Marina. 

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. 

 ANIVERSARIANTES 

25.08 - Marcos & Társila 
27.08 - Reny Reiss 
27.08 - Rosângela de Carvalho 
30.08 - Elizete Contato 

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 


