
ANSIEDADE E FUTURO 
“Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas que sobre ele haviam de vir, 

adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe:  

A Jesus, o Nazareno. Então, Jesus lhes disse: Sou eu.” 

João 18.4-5 
 

 

Jesus sabia o que estava para acontecer. Sabia do seu 
sofrimento, vergonha, dor e morte. E, mesmo diante de um 
quadro assim, Ele adianta o futuro, vai ao seu encontro, não 
teme a morte. É um gesto de extrema coragem e segurança. 
Sabe o que vem pela frente e, mesmo sabendo, antecipa-o e o 
enfrenta. Assim era o futuro para Jesus, descortinado, aberto, 
claro. Na verdade, o futuro lhe pertencia, não estava entregue 
às forças do caos, nem era um inimigo que precisava ser 
desarmado e rendido. 

O futuro sempre nos apavora, cria sensações de medo e 
desconfiança. Muitos usam as religiões para saber o futuro, 
encontrar formas de driblá-lo, mudá-lo, domesticá-lo. Buscam 
videntes, profetas, magos e bruxos. Jesus apenas o recebe como 
parte de sua vida, dos planos e propósitos amorosos do Pai. Se 
é a Ele que buscam, Ele se adianta, oferece-se, entrega-se. Não 
teme os soldados, a prisão, a cruz. O futuro não pertence aos 
guardas, nem a Pilatos e muito menos aos sacerdotes. Sempre 
pertenceu ao Pai e ao cumprimento dos seus propósitos. 

Como você recebe seu futuro? Descansa e aguarda a 
revelação de Deus ou é tomado por ansiedade e procura 
formas de controlá-lo? Lembre-se hoje das suas ansiedades, 
medos e temores quanto ao dia de amanhã. Entregue-os em 
oração ao Pai e procure descansar, confiadamente, na certeza 
de Seu amor e cuidado. 

“Senhor, junto a ti estou seguro. Quando tu me seguras, 
nada tenho a temer. Pouco sei do futuro, mas confio em ti. Dá-
me o que for bom para mim. Tira de mim o que me poderá 
prejudicar. Ao surgirem preocupações e aflições, ajude-me a 
carregá-las. Dá que te conheça, que creia em ti e que te 
sirva.” (John Henry Newman, 1801-1890) 

Oração: Pai, são muitas as ansiedades que tumultuam a minha 
alma. Medos, alguns infundados, outros frutos das previsões trágicas 
dos profetas do pavor. Mas hoje quero acolher o futuro como uma 
dádiva tua, recebê-lo sem temor, sabendo que ele a ti pertence e que 
nas tuas mãos posso repousar tranquilo. Amém. 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Salmo 107.6, 13, 19, 28, 43 

Hino 153 – “Amparo Divino” 

Oração  

 

Mateus 28.20b 

Hino 144 – “Segurança e Alegria” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Espírito Santo de Deus” 

“Meu Prazer” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Márcio Próximo (28): Pb. Jefferson 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 148 

Hino 10 – “A Criação e Seu Criador” 

Oração 

 

Contrição 

Provérbios 28.13 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Louvado Seja” 

“Brilho Celeste” 

“Te Agradeço” 

“Te Louvarei” 

Dízimos e Ofertas 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

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 

 ANIVERSARIANTES 

AGENDA DE ORAÇÃO 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro 
(irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Dna. Rose (mãe da Mag-
da), 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 28 

Selma e Priscila C.  Maíra e Isabela Garcia  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 28 

Rogério e Januário Carlos e Silas 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO       

(Quinta-Feira) 

Rose Ventura Rev. Célio Azevedo 

DÍZIMOS E OFERTAS – Hoje, 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). 

REUNIÃO SAF - Amanhã, dia 22, às 19h30, teremos a Reunião Depar-
tamental da SAF na casa de nossa irmã Selma Oliveira (Av. 48, 2351 - 
Parque Universitário). Todas as irmãs estão convidadas. 

CULTO NOS LARES – Informamos que, por ocasião das férias escola-
res, nossas Reuniões nos Lares voltarão às atividades no mês de agosto. 
Aqueles irmãos que desejam uma reunião de oração em sua casa, por 
favor, entrar em contato diretamente com o nosso irmão Dc. Januário ou 
Pb. Elias. 

REUNIÃO DO SÍNODO - Próximo sábado, dia 27 de julho, haverá a 
Reunião do Sínodo de Limeira (SLA), nas dependências da Igreja Presbi-
teriana de Brotas, às 9h, para sua 1ª Reunião Ordinária de 2019. Que 
Deus abençoe as decisões a serem tomadas. 

SAF - Próximo domingo, dia 04 de agosto, às 8h, a SAF estará oferecen-
do um café da manhã a todos os oficiais e suas famílias, em comemora-
ção ao Dia dos Presbíteros e Diáconos. Confirmem a presença com Vilma. 

TRABALHO DA FEDERAÇÃO DA UPH – A Federação da UPH reali-
zará um culto no dia 10 de agosto, às 19h30, na IP Brotas, e outro no dia 
26 de outubro, às 19h30, na IP Parque dos Jequitibás. Homens, reservem 
essas datas! 

CONFERÊNCIA 2019 – REVITALIZAR – Será nos dias 20, 21 e 22 de 
agosto no Centro de Convenções e Exposições de Campinas, localizado 
anexo ao Parque Dom Pedro Shopping. Nessa conferência serão abor-
dados temas relacionados ao ministério pastoral e liderança, com prele-
tores nacionais e internacionais.  

OFERTA MISSIONÁRIA - Os irmãos que desejam contribuir financei-
ramente, apoiando nossos missionários com uma oferta, estejam procu-
rando ao Pb. Jefferson para fazer sua doação. 

COMISSÃO DE EXAME DE CONTAS DA TESOURARIA – A Co-
missão de Exame de Contas, composta pelos seguintes membros: Mar-
cos Ricci, Pb. Claudinei (relator), Pb. Jefferson e a irmã Iraídes, se reuniu no 
dia 17 p.p. para o devido exame. Agradecemos a dedicação da referida 
comissão. 

PROJETO DE BOMBEIRO – A Comissão de Regularização de Imóveis 
finalizou a parte concernente ao Projeto do Bombeiro, que inclui planeja-
mento técnico de engenheiro e Corpo de Bombeiro. A nossa parte agora 
é executar o projeto que custará à igreja em torno de R$ 50.000,00. Por-
tanto, rogamos aos irmãos que não deixem de contribuir com seus dízi-
mos e ofertas. 

NASCIMENTO – Nasceu no dia 02 de julho a pequena Liz Gonçalves 
Joaquim, filha de Jean e Karina. Nossa mais sincera gratidão a Deus pela 
vida da Liz. Que Deus continue abençoando toda a família! 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Eleição Pastoral 

 

O Conselho resolve convocar a Assembleia Geral Extraordinária para o 
dia 1º de setembro de 2019, às 19h, 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. O processo elei-
toral se dará da seguinte maneira:  
 
 Oferecer à igreja, dos dias 21 de julho a 04 de agosto, a oportunidade 

de indicar um ou mais nomes, através de CÉDULA DE INDICA-
ÇÃO, desde que o candidato seja pastor da Igreja Presbiteriana do 
Brasil. 

 As cédulas de indicação estarão à disposição com os presbíteros, 
que são os responsáveis tanto pela entrega quanto pelo recolhimen-
to das mesmas. 

 Os nomes indicados serão analisados pelo Conselho e, uma vez 
aprovados e que aceitaram participar da eleição, serão convidados 
a uma reunião com o Conselho e apresentados à igreja. 

 O Conselho consultou o atual pastor da igreja, Rev. Célio Gomes 
de Azevedo, e indica seu nome como candidato à reeleição. 

 As demais informações serão dadas à posteriori (escrutínio, mesa 
apuradora, modelo de cédula etc.). 

25.07 - Julia de Paula 
27.07 - Iveti de França 


