
NA TUA LUZ VEMOS A LUZ 
 

“Pois em Ti está o manancial da vida; na Tua luz, vemos a luz ” 
(Salmo 36.9) 

 

 O salmista usa uma belíssima metáfora onde Deus é 
comparado ao sol nas alturas, clareando todos os lugares, iluminando 
todos os rincões, atingindo até mesmo os planetas. Com essa 
analogia, o salmista transmite o sentido espiritual, permitindo ao 
povo do Senhor ver muito além do mundo físico. 

Pela luz natural o ser humano tem conhecimento das coisas 
naturais; pela luz espiritual, o ser humano tem conhecimento das 
coisas de Deus. Porém, nenhuma criatura humana pode iluminar sua 
própria alma; todo entendimento espiritual só pode vir da única e 
suficiente fonte, que é o próprio Criador, chamado de Pai das luzes: 
“Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das 
luzes” (Tg 1.17). 

Quando estamos diante da luz do Senhor, contemplamos 
nossas próprias deformidades e a mais urgente necessidade de 
salvação (Is 6.1-3). Então, Deus nos mostra a face de Cristo, onde 
temos a luz da salvação: “Porque Deus, que disse: Das trevas 
resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para 
iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo” (II Co 
4.6). Nele está a resposta para as mais diversas questões de vida e 
morte, e da vida depois da morte. Não se encontra a resposta olhando 
para nós mesmos. É somente em Cristo Jesus. Ele é a resposta. Não há 
outra fonte de luz e verdade. Solus Christus! 

Em Jesus compreendemos os grandes assuntos da existência 
humana que tanto inquieta a alma humana, sobre os quais tanto 
desejamos ser informados. Tudo longe de Deus é escuridão. Portanto, 
se desejamos saber sobre a salvação, isso deve ser buscado através de 
um relacionamento direto com Jesus, que é o sol da justiça (Mq 4.2), a 
luz do mundo (Jo 8.12) e o único caminho pra salvação: “Eu sou o 
caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo 
14.6). Assim, desfrutaremos com os remidos daquilo que está 
prometido em Sua santa Palavra a respeito da cidade santa onde 
morarão os salvos em Cristo:  “A cidade não precisa nem do sol, nem da 
lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro 
é a sua lâmpada” (Ap 21.23); “Então, já não haverá noite, nem precisam eles 
de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre 
eles, e reinarão pelos séculos dos séculos” (Ap 22.5).  
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

 

Abertura 

II Timóteo 3.16-17 

Hino 354 – “A Escola Dominical”  

Oração 

 

Mateus 19.13-15 

Hino 366 – “Joias Preciosas” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Calmo, Sereno e Tranquilo” 

“Satisfação” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

 

Poslúdio                                                               

Prelúdio 

 

 

Adoração 

Judas 24 e 25 

Hino 33 – “Maravilhas Divinas” 

Oração 

 

Coro 

 

Contrição 

Salmo 62.1 

Hino 150 – “Salvação Perfeita” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos Espirituais 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Coro 

Mensagem - Rev. Carlos Machado 

 

Santa Ceia 

Hino 352 – “Leitura Bendita” 

Instituição do Sacramento 

Hino 299 – “Renovação” 

Bênção Apostólica 

Bênção Antiga 
 

 

Poslúdio 

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Rev. Célio Próximo (09): Pb. Jefferson 



 

02.06 - Eldman Ventura 
04.06 - Dulce de Carvalho 
04.06 - Renata Borges 
04.06 - Samuel Camargo 
06.06 - Ricardo Spicka 

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 AGENDA DE ORAÇÃO 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavala-
ro (irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Célia Alves 
(Celinha), Dna. Rose (mãe da Magda), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, 
Creuza da Silva, Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, 
Roberto Zacconi, Agenor e Elisabete Foresti. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 09 

Letícia e Nayah Maíra e Isabela Garcia 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 09 

Rogério e Luisinho Carlos e Januário 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Dc. Gabriel Trovó Rev. Célio 

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.  

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

PREGADOR VISITANTE – Hoje, está conosco pregando no culto no-
turno, 19h30, o Rev. Carlos Machado, Diretor do Seminário Presbiteriano 
do Sul. Nossa gratidão a Deus pela vida do Rev. Carlos e família. Dese-
jamos que o Senhor o abençoe na pregação da Palavra! 

CULTO NOS LARES – Nesta quarta-feira, dia 05, às 19h30, teremos a 
Reunião dos Lares na casa do Rev. Célio e Marina. Todos estão convida-
dos. 

REUNIÃO NOS LARES - Queremos fortalecer esse ministério tão im-
portante em nossa igreja local. Portanto, se você deseja uma reunião de 
oração em sua casa, por favor, entrar em contato diretamente com o nos-
so irmão Dc. Januário ou com o pastor. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA – O Conselho convoca a 
Assembleia Geral Extraordinária, às 19h, contando com o exercício de-
vocional do culto público em nosso Templo, com a seguinte pauta: Ven-
da de Imóvel. Para tal, se faz necessária Assembleia Extraordinária, de 
acordo com o Estatuto da Terceira IPB Rio Claro, Cap. III, §2º, letra 
“d”, a fim de: “adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em paga-
mento imóvel de sua propriedade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, 
mediante parecer prévio do Conselho e, se este julgar conveniente também 
do respectivo Presbitério”. Ressalta-se o § 2º, onde diz que “Para tratar dos 
assuntos a que se referem as alíneas “c”, “d” e “f ” do parágrafo anterior, a as-
sembleia deverá constituir-se de membros civilmente capazes." Disposições 
Gerais: a) A lista dos membros civilmente capazes estará à disposição 
para ser assinada das 19h às 19h45. b) Comissão responsável pela lista 
de presença: Pb. Márcio, Suzie Pasculli e Suzi Weissmann. c) Em segunda 
convocação, fica a Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 
09 de Junho, nos mesmos horários e comissão. 

JANTAR DE CASAIS – No dia 15 de junho teremos um delicioso jantar 
de casais, aqui em nossa igreja, às 19h30. Faça suas inscrições com Pb. 
Márcio ou Marina. O valor do jantar por casal é de R$ 50,00. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – Nossa Escola Bíblica de Férias será na 
terceira semana de Julho (15 a 20). Contamos com você para ajudar neste 
importante trabalho. Os interessados devem procurar a irmã Cilmara.  

REUNIÃO DO CONSELHO - Ficam convocados todos os membros do 
Conselho para a reunião a ser realizada no dia 03 de Junho, às 19h30, nas 
dependências da 3ª IP, acerca da investidura dos presbíteros eleitos. 

ANIVERSARIANTES 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

06.06 - Célio de Azevedo 
07.06 - Cyro Lautenschlager 
08.06 - Beatriz Afonso 
08.06 - Samuel Nunes 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

15.06 (Sáb) Jantar de Casais 19h30 

21.07 (Dom) 
Rev. Osni Ferreira 

Missionário no O.M. 
19h30 

18.08 (Dom) 
Rev. Amauri Vassão 
Missionário da MEAP 

9h 
19h30 

25.08 (Dom) 
Rev. Marcos Nicoli Nápoli Filho 

Missionário na Albânia 
  

“Funcionários da polícia fecharam mais uma igreja em Boudjima, 
na Argélia. Uma escola pertencente a igreja também foi fechada. 
A igreja, localizada na região norte do país, é liderada pelo pastor 
Youcef Ouramane, e os irmãos argelinos estão enfrentado forte 
pressão do Estado. A intervenção das autoridades é apenas mais 
um incidente na crescente pressão sobre a igreja na Argélia. Vá-
rias outras igrejas também foram fechadas no ano passado. O go-
verno da Argélia descreve sua população como "argelina, muçul-
mana e árabe", ou seja, os cristãos não são contabilizados ou con-
siderados na sociedade, embora a igreja continue crescendo. No 
país, há leis que regulam o culto não muçulmano e proíbem a 
conversão do islamismo. Outras leis, como a de blasfêmia, tam-
bém dificultam aos cristãos o compartilhamento da sua fé. Ore-
mos a Deus pelas vidas argelinas, também agradecendo porque, 
mesmo diante da perseguição, a igreja continua crescendo. Ore-
mos pelos novos cristãos das igrejas, para que cresçam espiritual-
mente.” (Missões Portas Abertas) 


