
QUE ENTREM AS CRIANÇAS 
“Deixai vir a mim os pequeninos” 

Lucas 18.16 
 

 

 

As lembranças de infância sempre ocupam um lugar em nosso 
coração. Desde as travessuras da meninice às peraltices da adolescência, 
temos histórias pra contar. Mesmo se tratando de uma infância difícil, a 
pessoa há de encontrar momentos nostálgicos, podendo se juntar ao 
poeta Casimiro de Abreu, ao dizer no poema Meus Oito Anos (1857): 
“Oh! Que saudades que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância 
querida...”.  

A vida infantil é muito intensa: sem o trabalho do dia-a-dia, sem as 
responsabilidades corriqueiras, sem os compromissos necessários e sem 
qualquer preocupação, vive-se a todo vapor. Nada interessa tanto às 
crianças quanto o dia livre para se divertir. A criançada só quer saber de 
brincar e mais nada! 

Como a vida não é feita de brincadeiras, os pais devem impor 
limites aos seus filhos. Também faz parte de uma boa educação familiar 
as exortações necessárias, tais como: „respeite os mais velhos‟, „obedeça sua 
mãe‟, „não mexa nisso‟, „não incomode as visitas‟, „vá brincar lá fora‟, „devolva 
isso de quem você pegou‟ etc. As correções servem para moldar as ações 
ou as omissões. Além do mais, é recomendação bíblica: “Ensina a criança 
no caminho que deve seguir” (Pv 22.6); “Não retires da criança a 
disciplina” (Pv 23.13); “Castiga a teu filho enquanto há esperança” (Pv 
19.18); “Corrige a teu filho, e te dará descanso” (Pv 29.17); e muitos outros 
textos. 

 Mais que uma infância saudável cheia de momentos bons ou 
ruins, a criança precisa de Jesus. De que vale ofertá-las o mundo e negá-
las o verdadeiro Senhor da Vida? Jesus é o verdadeiro tesouro da 
salvação e a verdadeira fonte da espiritualidade. Não podemos achar 
que a criança não aproveita de um momento espiritual. Se isso fosse 
verdade Jesus não teria dito -  “Deixai vir a mim os pequeninos e não os 
embaraceis” (Lc 18.16).  

 Vale lembrar aos pais os compromissos assumidos no batismo. O 
art. 11 do Princípio de Liturgia nos diz o seguinte: “Os membros da Igreja 
Presbiteriana do Brasil devem apresentar seus filhos para o batismo, não 
devendo negligenciar essa ordenança. § 1º- No ato do batismo, os pais 
assumirão a responsabilidade de dar aos filhos a instrução que puderem e zelar 
pela sua boa formação espiritual. Bem como fazê-los conhecer a Bíblia e a 
doutrina presbiteriana como está expressa nos símbolos de fé”. 

Portanto, oremos pelas crianças e zelemos pelos nossos filhos, a fim 
de que cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus 
Cristo! 

Rev. Célio Gomes de Azevedo 

16 Fev. 1963  
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Samuel Nunes 
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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 

I Tessalonicenses 5.18 

Hino 62 – “Hino de Gratidão” 

Oração 

 

Hebreus 13.5-6 

Hino 146 – “Segurança do Crente” 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Jesus Virá” 

“Satisfação” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Rev. Célio Próximo (20):  Dep. Infantil 

Prelúdio 
 

Adoração 

Salmo 117 

Hino 47 – “Louvor e Glória” 

Oração  

 

 

Contrição 

I Coríntios 1.9 

Oração Silenciosa 

Hino 32 – “O Deus Fiel” 

Oração Audível 

 

Coro 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Rendei Graças ao Senhor” 

“Leão da Tribo de Judá” 

“Ao que Está Assentado” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Cântico – “A Começar Em Mim” 

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, Pr. 
Paulo (Ministério Desafio ao Jovem), Lucas Figueiredo Araújo (cirurgia). 

MISSIONÁRIO MARCOS NAPOLI - Nesta semana, o missioná-
rio Rev. Marcos Nicoli Napoli Filho trouxe o relato de um terremoto 
forte na Albânia, porém, tranquiliza de que tudo ocorreu bem. 
Todavia, no dia seguinte, ocorreu outro terremoto bem rápido, 
mas iniciou-se um alarme, pois havia risco de ocorrer outros no 
decorrer dos dias. As pessoas que moram em prédio precisaram 
sair e estão na rua esperando para ver se algo acontece, as escolas 
foram canceladas e os moradores terão que continuar esperando. 
O missionário pede para que os irmãos estejam orando para que 
não venha um terremoto ou que não ocorra nenhum tremor mui-
to forte. Por fim, completa dizendo que “Deus é sempre bom e sem-
pre tem o melhor para todos! Tendo mais notícias relevantes, escrevo 
novamente! Uma semana abençoada a cada um!”. Oremos pela vida 
de nosso missionário e por todos moradores da Albânia. 

 ANIVERSARIANTES 

12.10 - Thiago Marques 

12.10 – Esther da Silva     

15.10 - André Bocces 

19.10 - Dinael Bocces 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 20 

Giulia e Giovana Cassab Leticia e Isabela Garcia 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 20 

Carlos e Raphael Rafael e Luiz Gramasco 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Dc. Carlos 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 

PASTOR VISITANTE – Hoje, temos a alegria de receber o Pastor Ange-
lo Tavernari, missionário da Reformed Evangelistic Fellowship, em Bristol, 
Tennesse – USA, ministrando a Palavra do Senhor na Escola Dominical e 
no Culto Noturno, sobre o Tema: A Santidade de Deus. Desde já, agrade-
cemos a Deus pela vida do Pr. Angelo e de sua família! 

CLASSE DE CATECÚMENOS –  Se você deseja se tornar membros de 
nossa igreja, favor procurar o pastor ou um dos presbíteros. As aulas 
serão ministradas pelo pastor por ocasião da Escola Dominical, às 9h. 
Não falte! 

VENDA DE PRATOS - Hoje, após a Escola Dominical, a SAF estará 
realizando uma venda de pratos, cuja renda será revertida aos missioná-
rios. Não deixe de colaborar. 

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os mem-
bros do Conselho para a reunião a ser realizada amanhã, dia 14 de outu-
bro, às 19h30, nas dependências da própria igreja. 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 
16, às 19h30, será na casa de Marina e Rev. Célio. Todos estão convida-
dos.  

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

LITURGIA – Próximo domingo, dia 20, por ocasião do Culto Noturno, 
às 19h30, teremos a participação das crianças na liturgia do culto. Pedi-
mos ao departamento infantil auxilio nessa programação. E, queridos 
pais, não deixem de trazer seus filhos!  

SAF - Próxima segunda, dia 21, às 19h30, a SAF estará realizando a sua 
Reunião Departamental na casa de nossa irmã Luciana Tersi (Av. 10A , 210, 
Rua 26 e 27 - Jd. São Paulo II - Condomínio Thebas). Todas as mulheres e 
sócias estão convidadas. 

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.  

ADOTE UM ACAMPANTE – Se você quiser e puder custear uma pes-
soa para o Acampamento 2020, nos dia 22 a 25 de fevereiro de 2020, é só 
falar com Letícia ou um dos presbíteros. Sabemos que nem todos po-
dem pagar, por isso, nos ajude! O valor será mantido igual ao dos anos 
anteriores, ou seja, R$ 200,00.  

NOTA DE FALECIMENTO - O irmão Carlos Roberto Pereira da Silva, 
diretor executivo do Desafio ao Jovem - entidade sem fins lucrativos que 
tem por objetivo a recuperação de pessoas vítimas da dependência química - 
faleceu no último dia 10 de outubro. Rogamos a Deus o conforto sobre 
os familiares enlutados  e registramos aqui nossa gratidão a Deus pela 
vida de um homem tão dedicado a servir a Deus quanto ao próximo.  

19.10 - Aurea Nunes 

19.10 - Danilo de Carvalho 

18.10 – André & Juliana 

19.10 – Áurea & Samuel 

QUERIDO VISITANTE – Seja bem-vindo à 3º Igreja Presbiteriana 
de Rio Claro. Se você veio pela primeira vez, não deixe de levar uma 
lembrancinha pra sua casa. É só falar com os recepcionistas, caso 
não tenham lhe entregado. E não esqueça, após o culto noturno há 
sempre um cafezinho e suco no espaço social.  


