
PASTORAL SOBRE O OFICIALATO 
(Em cumprimento ao Art. 111, parágrafo único) 

 
 
Três critérios devem ser usados para eleger alguém: vida familiar, 

caráter e conduta e integridade doutrinária.  
 

VIDA FAMILIAR – As exigências para alguém ser um presbítero 
começa com a sua vida no lar. Paulo prescreveu: “alguém que seja 
irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são 
acusados de dissolução, nem são insubordinados” Tt. 1.6.  

 

(a) Irrepreensível: significa „inatacável, homem de caráter impoluto’. Não 
significa perfeição, mas exemplo de vida cristã. (b) Não polígamo, isto é, 
casado com uma só mulher – I Co 7.1-4. O presbítero deve ser alguém 
preferencialmente casado e fiel à sua esposa. (c) Filhos crentes ou filhos 
obedientes aos pais e que não podem ser acusados de dissolutos. A 
liderança de um presbítero começa em sua casa (ITm 3.4-5). Quem não 
governa bem a sua casa, como poderá administrar bem a Casa de Deus?  

 

CARÁTER E CONDUTA – “Porque é indispensável que o bispo seja 
irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado 
ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância; antes, hospitaleiro, 
amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si” (vv 7-8).  

 

(a) Não soberbo ou arrogante, uma pessoa incapaz de ouvir outra. (b) 
Não iracundo ou aquela pessoa que nutre dentro de si a ira. Uma pessoa 
temperamental. (c) Não dado ao vinho. Não se exige aqui a abstinência, 
mas proíbe a dependência. (d) Não briguento, não violento ou não 
disposto a bater no seu oponente. (e) Não cobiçoso de torpe ganância. 
Pessoa ávida por lucros desonestos ou que se engaja em negócios 
escusos.  

 

INTEGRIDADE DOUTRINÁRIA – O presbítero precisa ser integro 
na sã doutrina Bíblica. Apegado à Palavra de Deus, de modo que tenha 
poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o 
contradizem. A ideia é de firmeza doutrinária e de profundo 
conhecimento da Bíblia, com dois objetivos: (a) A edificação da igreja 
pelo ensino, exortação e encorajamento. Todo presbítero deve ser apto 
para o ensino. Todo presbítero deve ser capaz de abrir a Bíblia e orientar 
um crente necessitado. (b) Convencimento daqueles que se opõe a sã 
doutrina. A ideia é de que o presbítero seja capaz de opor-se àqueles que 
contradizem a sã doutrina, convencendo-os.  

 
Frase de João Calvino  

“O pastor/presbítero precisa ter duas vozes, uma para ajuntar  
as ovelhas e outra para afastar os lobos e ladrões”.  

 
A saúde da igreja começa com uma liderança saudável! 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

Josué 1.7-8 

Hino 354 – “A Escola Dominical” 

Oração  

 

Salmo 18.1-3 

Hino 145 – “Refúgio verdadeiro” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Rio de Vida” 

“Ao Teu Nome Dai Glória” 

 

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 
Poslúdio                                                               

Hoje: Rev. Célio Próximo (17):  Dc. Januário 

Prelúdio 
 

Adoração 

Salmo 105.1-6 

Hino 18 – “Deus dos Antigos” 

Oração 

 

Contrição 

Romanos 5.8-11 

Hino 88 – “Amor Perene” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível  

 

Coro 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Quero Louvar-Te” 

“Deus Está Aqui” 

“Santo” 

“Deus Tão Tremendo És” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

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, Lucas Figueiredo Araújo 
(tratamento). 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 17 

Vilma e Naraianny Selma e Priscila C. 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 17 

Rafael e Carlos Januário e Raphael 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Dc. Januário Rev. Célio 

DIRETORIA SAF - Hoje, após a Escola Dominical, a SAF estará elegendo a 
nova Diretoria para liderança em 2020. Todas as sócias estão convocadas. 

SAF - Amanhã, às 19h30, teremos Reunião Departamental da SAF, na igreja. 
Todas as sócias estão convidadas. 

CURSO DE ARTESANATO - Nesta quarta-feira, dia 13, às 15h, a SAF estará 
organizando um curso de artesanato. Os interessados deverão realizar sua 
inscrição na secretaria da igreja ou pelo WhatsApp (19 99657.5047) 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 13, às 
19h30, será na casa de nossa irmãos Januário e Derli. Saída da igreja, com 
caronas, às 19h.  

LOUVORZÃO NA FAZENDA – Nesta sexta-feira, dia 15, os jovens e adoles-
centes estarão passando o dia na Fazenda Luana, em Ipeúna. Além do lou-
vor e estudo da palavra, teremos gincana e brincadeiras. Comissão de orga-
nização: Dc. Luís Gramasco e Evaldo. Responsáveis: Raphael Florentino 
(Louvor); Pb. Márcio (Churrasco); Lívia e Marcelo (Recreação). Saída em frente 
à igreja às 8h. 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS – Dia 28, quinta-feira, Dia Nacional de 
Ação de Graças, teremos culto, às 19h30, com a participação do Conjunto de 
Louvor. Todos estão convidados para participar deste momento de gratidão 
a Deus pelas bênçãos recebidas. Esperamos as doações dos irmãos nos se-
guintes termos: Homens – Arroz e feijão; Jovens e Adolescentes – Macarrão; 
Mulheres – Panetones; Crianças – Brinquedos. Após o culto, teremos uma 
deliciosa salada de frutas.  

JANTAR COM A LIDERANÇA – Dia 30, sábado, às 19h30, teremos um mo-
mento social em nossa igreja com as diretorias de todas as sociedades inter-
na, para um momento não só de confraternização, mas também para falar 
sobre objetivos e alvos para 2020.  

DÍZIMOS E OFERTAS – Próximo domingo, teremos a oportunidade de en-
tregar os dízimos e ofertas como parte do culto que prestamos a Deus. Lem-
bre-se da recomendação do apóstolo Paulo: “Deus ama a quem dá com ale-
gria” (II Cor 9.7) 

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 aju-
de! O valor será mantido igual ao dos anos anteriores, ou seja, R$ 200,00.  

DIRETORIA DA UPA 2020 – A nova Diretoria da UPA para 2020 fica assim 
formada: Presidente – Giovana Garcia; Vice-presidente – Nayah; 1° Secretá-
rio – Rhayner; 2° Secretário – Vitor; Tesoureiro: Júlia. Que o Senhor derrame 
suas bênçãos sobre a nova diretoria que se forma para o próximo ano! 

GRUPO DE LOUVOR – Todos os participantes do Grupo de Louvor devem 
estar totalmente integrados na vida da igreja, a fim de serem exemplos para 
os demais jovens. Portanto, sejamos pontuais e “não deixemos de congregar-
nos, como é costume de alguns” (Hb 10.25). 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Eleição de Presbíteros 

Considerando que vence o mandato do Pb. Márcio e do Pb. Juel, o Conselho 
resolveu convocar Assembleia Geral Extraordinária para o dia 17 de no-
vembro p.f., (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 or-
dem do pleito: 

a. A Assembleia terá início às 8h45, 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 8h45 às 11h e das 19h às 20h30. 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. Os candidatos avaliados e considerados aptos pelo Conselho e que acei-
taram concorrer, são: Dc. Raphael Florentino, Dc. Jean Wesley, Dc. Rogério 
Nardelli e Pb. Márcio Contato. 

e. A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candi-
datos de acordo com sorteio realizado:  

   Pb. Márcio Contato   Jean Wesley 

   Rogério Nardelli    Raphael Florentino 

a. Dentre os candidatos acima citados, cada eleitor poderá votar em até 
“02” (dois) nomes, sendo considerada nula a cédula com mais indica-
ções.  

b. Para ser eleito o candidato deverá ter a maioria dos votos válidos na 
Assembleia. Não serão considerados como votos válidos os votos nulos.  

c. No caso de mais de “02” candidatos atingirem o quórum necessário para 
sua eleição, apenas os “02” mais votados serão considerados eleitos. Em 
caso de empate dos candidatos, o que tiver mais idade será considerado 
eleito. 

d. A solenidade de Ordenação e Instalação será no dia 24 de Novembro. 

e. Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: Pb. 
Samuel (relator), Suzie Cristina Guzman Pasculli e Suzy Helena Weissmann.  

f. A Assembleia será em escrutínio único. Caso a Assembleia não haja al-
cançado o quórum necessário, fica em segunda convocação, para o dia 1º 
de dezembro p.f., com os mesmos horários e a mesma comissão apura-
dora de votos. 

ANIVERSARIANTES 

10.11 - Elisabete de Carvalho 

16.11 - Ariane Lacerda 

 

16.11 - Juel & Edena 

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 


