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AOS MEMBROS DA IGREJA 

 
 

Art. 14 - São deveres dos membros da Igreja, conforme o ensino 
e o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo: a) viver de acordo com a 
doutrina e prática da Escritura Sagrada. b) honrar e propagar o 
evangelho pela vida e pela palavra. c) sustentar a Igreja e as suas 
instituições, moral e financeiramente. d) obedecer as autoridades da 
Igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. e) 
participar dos trabalhos e reuniões da sua Igreja, inclusive assembleias. 

 Destacamos: 

 a) Todo verdadeiro cristão deve viver pela luz do Evangelho de 
Cristo: suas convicções devem emanar das Escrituras (Jo 5.39); seu 
trabalho pelo Reino deve ser sua prioridade (Mt 6.33); e seu amor por 
Jesus Cristo deve ser seu maior prazer (Hb 12.2)! 

 b) Todo verdadeiro cristão deve servir de exemplo: seu 
testemunho deve falar mais alto (Fp 1.27); suas ações devem ser 
louváveis; e seu caráter deve exalar o „bom perfume de Cristo‟ (II Co 
2.15). 

 c) Todo verdadeiro cristão deve sustentar sua igreja: sua 
contribuição financeira deve ser de coração (II Co 9.7); sua 
generosidade deve ser natural; e seu zelo pela igreja de Cristo deve ser 
constante (Hb 10.25). 

 d) Todo verdadeiro cristão deve obediência às autoridades: sua 
obediência deve revelar humildade; sua consideração deve mostrar 
respeito; e a submissão uns aos outros deve manifestar dignidade. 

 e) Todo verdadeiro cristão deve participar dos trabalhos da 
igreja: sua presença deve ser por responsabilidade; sua participação 
deve ser voluntária; e seu incentivo deve ser verdadeiro. 

Em outras palavras: “Maldito aquele que fizer a obra do SENHOR 
relaxadamente!” (Jr 48.10) 

Procure chegar adiantado e não atrasado. Permaneça nas aulas e 
nos cultos e não fique saindo em todo momento. Evite conversas 
paralelas, pois isso é desrespeitoso. Não fomente coisas que não 
edificam. Sirva você mesmo de exemplo aos demais. Busque auxiliar 
aquilo que na igreja está deficiente. Valorize as pessoas que estão ao 
seu lado. Seja acolhedor com os nossos visitantes. Auxilie aquele que 
está em dificuldade. Ame a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ame a Sua 
igreja, a noiva do Cordeiro. Amemos uns aos outros. 

 Que tenhamos o mesmo sentimento contido no Salmo 40.8: 
“agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu”.  
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Marcos 2.1-5 

Hino 92 – “A Fé Contemplada” 

Oração 

 

Salmo 1 

Hino 175 – “O Servo do Senhor” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Há Momentos” 

“Doce Nome” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Claudinei Próximo (06):  Pb. Samuel 

Prelúdio 

 
Adoração 

Hino 16 – “Louvor a Deus” 

Oração 

Hino 17 – “Deus seja Louvado” 

 
Contrição 

Daniel 9.3-10 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 
Coro 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Salmo 19” 

“Aliança” 

“No Controle” 

“Teu Santo Nome” 

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, Or-
landa Alves (mãe do Pb. Claudinei). 

Os indonésios Said, de 60 anos, e a esposa, Marsinah, de 54, receberam 
Jesus como Senhor e Salvador no começo de 2019. Eles são de uma 
família muçulmana. Depois de aprender o máximo que puderam so-
bre a nova fé, evangelizaram o filho, Ridho. Em questão de meses, ele 
também entregou a vida a Jesus e foi batizado. Ridho começou a falar 
do amor de Jesus para a esposa, para que ela também conhecesse o 
Salvador. No entanto, para sua surpresa, a esposa ficou muito brava e 
se recusou a acreditar. Ao contrário do esperado, ela pediu o divórcio. 
Ridho não estava preparado para essa rejeição, vindo a cair em de-
pressão. A situação chegou ao ponto em que ele precisou ser internado 
em um hospital psiquiátrico. Nesse ínterim, Said e Marsinah começa-
ram a enfrentar perseguição dos moradores do vilarejo e de extremis-
tas islâmicos. Eles tentaram expulsar o casal de casa e da comunidade, 
mas eles resistiram. Alguns vizinhos tentaram persuadi-los a voltar ao 
islã, por amor à própria vida e segurança. Mas eles se recusaram, di-
zendo: “Nós vamos continuar proclamando Jesus, mesmo que sejamos bani-
dos”. Apesar da firme fé do casal, Marsinah tem sentido ansiedade e 
não consegue se alimentar direito devido à pressão que enfrentam. Fé 
e esperança ainda estão vivas nessa família, pois eles estão se apoian-
do em Jesus. Após uma semana no hospital, Ridho recebeu alta e, 
quando voltou para casa, encontrou tudo vazio – a esposa tinha volta-
do, junto com os filhos, para sua cidade natal. Apesar da dor e tristeza, 
ele disse: “Eu vou seguir Jesus fielmente, mas por favor orem por minha 
esposa e filhos, para que um dia Deus toque o coração deles”. (Missões Por-
tas Abertas) 

 ANIVERSARIANTES 

29.09 - Rhayner de Almeida 

02.10 - Maíra & Jefferson 

04.10 - Anderleia da Silva 

04.10 - Debora Bueno 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 06 

Maíra e Isabela Garcia  Áurea e Heloísa 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 06 

Gabriel e Januário Juliano e Rogério 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Pb. Claudinei Rev. Célio 

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 

NOTAS 

PROJETO ANA - Hoje, logo após o ensaio do coral, às 18:50, no Depar-
tamento Infantil, nossas mães estarão orando pelos filhos. Todas as 
mulheres da igreja estão convidadas.  

ACAMPAMENTO 2020 – Hoje, após o culto noturno, teremos uma 
reunião da comissão de acampamento para planejamento 2020. 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 
02, às 19h30, será na casa de nossos irmãos Januário e Derli. Saída de 
frente a igreja, para caronas, às 19h. Todos estão convidados.  

SANTA CEIA – Próximo domingo, por ocasião do culto noturno, tere-
mos o privilégio de participar do Sacramento da Ceia. Não deixe de 
celebrar conosco! 

CLASSE DE CATECÚMENOS – Aqueles que desejam se tornar mem-
bros de nossa igreja, através da Profissão de Fé ou Batismo, devem pro-
curar o pastor ou um dos presbíteros. As aulas começarão, oficialmen-
te, a partir do primeiro domingo de outubro, por ocasião da Escola Domini-
cal, às 9h. 

RESULTADO DA ASSEMBLEIA – No último dia 22 de setembro foi 
realizada a Assembleia Extraordinária, referente compra de imóvel, o 
que foi aprovada por unanimidade. Agradecemos a Deus pela benção 
em adquirir o terreno ao lado da igreja. Deus seja louvado!  

PLANEJAMENTO 2020 - Solicitamos aos departamentos e sociedades 
internos, que realizem suas eleições e apresentem planejamento para 
2020. Os ministérios internos deverão igualmente elaborar seu planeja-
mento e apresentá-los ao conselho, para gerenciamento de programa-
ções e evitar conflitos de datas.  

CONVOCAÇÃO DO PRESBITÉRIO – O Presbitério de Rio Claro se 
reunirá no dia 05 de outubro p.f., às 8h30, nas dependências da 3ª Igreja 
Presbiteriana. Desde já, desejamos uma boa reunião ao nosso Concílio.  

ATUALIZAÇÃO DE ROL - Solicitamos aos irmãos que preencham as 
fichas de atualização de rol de membros. Lembramos que o número de 
celular será importante para enviarmos unicamente NOTAS importan-
tes ou de urgência. 

COMUNICAÇÃO DE DISCIPLINA – O Conselho comunica que o 
irmão Gilson Isler, está sob disciplina, deixando o presbiterato e afasta-
do da comunhão. Oremos e zelemos pela vida do irmão!  

CESTA BÁSICA - Os irmãos que desejam contribuir com alimentos 
para a cesta básica, favor entrar em contato com a Junta Diaconal, para 
que possamos realizar a divisão dos alimentos a serem doados. 

NOVO SITE DA IGREJA - Informamos aos irmãos que já está dispo-
nível o novo site, onde poderemos acompanhar as notícias, liturgias e 
sermões, inclusive cultos online. www.3ipbrc.com.br 


