
HAJA O QUE HOUVER 
 

“E eis que estou convosco, todos os dias até à consumação do século.” 

Mateus 28.20 
 

 Fiquei sensibilizado ao ler uma história ocorrida na Romênia. 
Fui levado a refletir no relacionamento com os meus filhos, mas 
também no relacionamento com Jesus. 

 Numa área onde os terremotos eram constantes, um pai 
sempre dizia ao seu filho: “Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu 
lado”. 

 Certa ocasião, o pai viajando por uma estrada ficou sabendo 
que um terremoto de grande intensidade havia destruído parte da 
cidade em que morava. Preocupado foi para sua casa e informado 
pela esposa que seu filho não havia voltado, foi até a escola. Não 
havia uma parede em pé, tudo destruído. Seu coração aflito lembrou 
da promessa feita ao filho: “Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu 
lado”.  

 Começou a cavar com as próprias mãos o local onde 
imaginava ser a sala de aulas do filho. Outros pais se aproximaram e 
procuraram demovê-lo da ideia afirmando que não havia sobrado 
ninguém com vida. Policiais, bombeiros diziam que ele estava cego 
pela amargura e que deveria sair dali; não havia possibilidade de 
alguém haver sobrevivido. Mas ele continuou cavando por mais de 
30 horas ininterruptas lembrando da promessa feita ao filho querido. 
“Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado”.  

 Chamava seu filho pelo nome, até que de repente ouviu: “Pai, 
estou aqui!”. Afortunado, fazia mais força para remover os destroços 
sobre o vão onde o filho ficara preso, e perguntava: “Você está bem?”, 
“Sim, só estamos com um pouco de sede e fome”. “Há mais alguém com 
você?”, “Dos trinta e dois colegas da sala, catorze estão aqui”. Respondeu 
o filho, “mas papai eu disse a eles: Não se preocupem, haja o que houver, 
meu pai sempre estará ao meu lado”. 

 O salmista Davi também possuía essa certeza e escreveu: 
“Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece 
daqueles que o temem” (Salmo 103.13).  

 A criminalidade, o desemprego, o divórcio, as doenças, as 
contendas roubam nossa segurança e desafiam nossa fé, mas 
podemos estar seguros de que haja o que houver, Jesus está sempre 
ao nosso lado!  
 

Deusdedit Hansan 

(Extraído do livro: Você é feliz) 

16 Fev. 1963  
ANO XXVII 

 
Boletim Nº 33 
18 Agosto 2019 

 

Rua 09, 1983 - Sta. Cruz 
Rio Claro - SP 

13500-220 

REVERENDO 
Célio Gomes de Azevedo 
 

 

CONSELHO  
 

Abdiel Bacciotti  

Claudinei Paula  

Elias Carvalho 

Gilson Isler 

Jefferson Pasculli 

Juel Bacciotti 

Márcio Contato 

Samuel Nunes 

Saulo Isler 
 

 

PRESBÍTEROS EMÉRITOS 
Elias Carvalho 

Juel Bacciotti 

Saulo Isler 
 

 

JUNTA DIACONAL 
 

Carlos Araújo 

Gabriel Trovó 

Januário Neto 

Jean Joaquim 

José Cremonesi 

Juliano Carvalho 

Luiz Gramasco 

Rafael Carvalho 

Raphael Faria 

Rogério Nardelli 

Silas Carvalho 

ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Mateus 11.28-30 

Hino 205 – “O Amor que Chama” 

Oração 

 

Salmo 63.1-3 

Hino 41 – “Louvor Pela Graça Divina” 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Vaso Novo” 

“No Controle” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Rev. Célio Próximo (25): Rev. Célio 

Prelúdio 

 

Adoração 

Atos 2.42-44 

Cântico – “Ajuntamento” 

Oração 

 

Contrição 

Tiago 4.8-10 

Hino 131 - “Vida Santificada” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Poder do Teu Amor” 

“Aleluia! Salvação e Glória” 

“Me Derramar” 

Dízimos e Ofertas 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Mensagem - Rev. Amauri Vassão 

 

Consagração 

Hino  

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice 

 

Poslúdio 



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 

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. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 25 

Leticia e Nayah  Maíra e Isabela Garcia  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 25 

Juliano e Gabriel Silas e Rogério 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO 

UPA Rev. Célio Azevedo 

PREGADOR VISITANTE - Hoje, está conosco o Rev. Amauri Vassão 
Filgueiras, missionário da “Missão de Assistência aos Pescadores”, minis-
trando na Escola Dominical e no Culto Noturno. Agradecemos ao Rev. 
Amauri e rogamos as bênçãos de Deus sobre sua vida e de sua família.  

DÍZIMOS E OFERTAS – Hoje, por ocasião do culto vespertino, teremos 
a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas como parte do culto que 
prestamos a Deus.  

SAF - Amanhã, dia 19, às 19h30, a SAF estará realizando a sua Reunião 
Plenária em nossa igreja. Todas as mulheres e sócias estão convidadas. 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 
21, às 19h30, será na casa de nossa irmã Sirlaine. Saída da igreja, com 
caronas, às 19h.  

GRUPO CONVIVER - Próxima quarta-feira, dia 21, às 15h, teremos o 
encontro do Grupo Conviver em nossa igreja. Todos estão convidados! 

RETORNO DO CORAL – Após um período de recesso, as atividades do 
coral voltarão próxima sexta, dia 23, às 19h30. Contamos com a presença 
de todos os coristas e desejamos um bom ensaio! 

CALENDÁRIO MISSIONÁRIO – Próximo domingo, estará em nossa 
igreja ministrando a Palavra, o missionário Rev. Marcos Nápoli Filho 
(Missionário na Albânia). 

MÊS DE ORAÇÃO PELAS MISSÕES – No mês de agosto, cada depar-
tamento interno de nossa igreja será responsável pela Reunião de Ora-
ção, que ocorre toda terça-feira, às 19h30. 20/08 – Adolescentes; 27/08 –
 Jovens.  

CONFERÊNCIA 2019 – REVITALIZAR – Será nos dias 20, 21 e 22, no 
Centro de Convenções e Exposições de Campinas, localizado anexo ao 
Parque Dom Pedro Shopping. Nessa conferência serão abordados te-
mas relacionados ao ministério pastoral e liderança, com preletores na-
cionais e internacionais.  

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

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. 

FALECIMENTO - Informamos que no dia 09 de agosto, sexta-feira, fale-
ceu nossa irmã Yolanda Modesto Brasileiro, aos 93 anos de idade, dei-
xando filhos e netos. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Eleição Pastoral 

 

O Conselho resolve 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. 

ANIVERSARIANTES 

20.08 - Marcos Ricci 

21.08 - Giovana Cassab 

23.08 - Januário & Derli 


