
 

A VERDADEIRA CONFISSÃO ENVOLVE UMA 
COMPREENSÃO ADEQUADA DE DEUS. 

 
 Hoje veremos um segundo elemento da verdadeira 
confissão na oração de Davi no Salmo 51: a verdadeira 
confissão requer não apenas uma visão correta do pecado, 
mas também uma visão adequada de Deus. Davi nos dá 
uma compreensão de quatro verdades essenciais sobre 
Deus. 
 Davi sabia que, porque Deus é santo, Ele não se 
agrada com o mero comportamento externo. 
 Primeiro, Deus é santo. Afirmando a onisciência de 
Deus, Davi declarou: “Eis que te agradas da verdade no 
íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria” (v. 6). 
 Segundo, Deus é poderoso. Davi orou: “Purifica-me 
com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo do 
que a neve” (v. 7-8). Davi acreditava que Deus tinha o 
poder de mudá-lo – ao contrário de alguns, que acham que 
seus hábitos pecaminosos são fortes demais para serem 
suprimidos. 
 Terceiro, Deus castigará os crentes por seus pecados. 
Davi implorou a Deus: “Faze-me ouvir júbilo e alegria, para 
que exultem os ossos que esmagaste” (v. 8). Ele aludiu ao 
modo como os pastores lidavam, às vezes, com ovelhas 
desobedientes. Eles pegavam essas ovelhas problemáticas e 
quebravam uma de suas pernas. Assim, carregavam as 
ovelhas enquanto a perna sarava. Depois elas 
permaneceriam perto do pastor. Através dessa metáfora 
pitoresca, Davi descreveu o castigo de Deus por seu 
pecado. 
 Quarto, Deus perdoa. “Esconde o teu rosto dos meus 
pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Livra-me dos 
crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a 
minha língua exaltará a tua justiça” (v. 9, 14). Davi, 
obviamente, acreditava que Deus perdoaria seu pecado; do 
contrário, nunca pediria perdão. Em Isaías 43:25, o próprio 
Deus afirmou que Ele é um Deus que perdoa: “Eu, eu 
mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de 
mim; dos pecados que você cometeu não me lembro”. 
 Sua confissão reflete uma visão correta de Deus? 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

Salmo 117 

Hino 32 – “O Deus Fiel” 

Oração 

 

Efésios 2.1-8 

Hino 31 – “Providência de Deus” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais 

“Aqui Viemos Te Adorar” 

“Enche-me Espírito” 

 

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

Hoje: Pb. Claudinei Próximo (26):  Pb. Elias 

Prelúdio 

 
Adoração 

Salmo 145.1-5 

Hino 33 – “Maravilhas Divinas” 

Oração 

 

Contrição 

Salmo 130 

Hino 97 – “Súplica do Redimido” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Tributai Ao Senhor” 

        “Vem Jerusalém” 

        “Aleluia Hosana” 

        “Grande é o Senhor” 

 

Dízimos e Ofertas 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Hino  

Oração 

Amém Tríplice 

 

Poslúdio 



AGENDA DE ORAÇÃO 
ENFERMOS: Álvaro Schnetzler, Isaura Spicka “Dodóla”, Juel/Edena, Ildi-
ko (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, Agenor e Elisabete Foresti, Ana Tersi, Lucas 
Figueiredo Araújo (tratamento), Cibele Saraiva (Prima da Michele Nardelli), 
Luiz (netinho da Maria Luiza, cunhada do Dinael). 

 

 

ANIVERSARIANTES 

Semana Passada 

16.01 - Juliana Luiz 

17.01 - Victor Gramasco 

18.01 - Erickson & Bianca 

Nesta Semana 

20.01 - Márcia Vitti 

22.01 - Marina Moura 

23.01 - Diego Silva 

24.01 - Evelyn Ponciano 

24.01 - Maira Isler 

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 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

PAÍSES FECHADOS 
 

 Em alguns países na África e na Ásia, seguir a Cristo é motivo de 
perseguição. Muitas igrejas e crentes em Jesus precisam manter suas 
atividades em segredo para não serem pegos por extremistas de outras 
religiões ou, em vários casos, pelo próprio governo local. 

 Aproximadamente 215 milhões de cristãos em todo o mundo 
experimentam hoje um alto ou extremo nível de perseguição; isso signi-
fica que 1 a cada 12 cristãos vive onde o cristianismo é ilegal, proibido 
ou punido. 

 Por esse motivo, não podemos divulgar alguns países onde atua-
mos. Apesar do risco, nossos missionários recebem todo auxílio neces-
sário, sabendo que o maior cuidado vem do Senhor. Todos que vão 
para esses países como missionários ou são alcançados lá têm suas 
identidades preservadas. 

 Nesses lugares atuamos com diferentes projetos, desenvolvidos 
com base nas necessidades de cada povo. Além da plantação de igrejas, 
trabalhamos com auxílio médico e social, e trabalhos com esportes e 
educação. 

 Lucas Mota, um de nossos missionários na Ásia, conta que quase 
toda semana recebe relatórios que dão conta de diversos casos de per-
seguição registrados no país onde está. Os relatos passam de exclusão 
social, abuso, violência física, até prisão. 

 Pedimos que não deixe de orar pela igreja sofredora e persegui-
da. Clame incessantemente. Peça a Deus para que seu Espírito se mani-
feste poderosamente nestes países e que haja salvação e libertação; que 
mais pessoas passem das trevas a sua maravilhosa luz, e que mais 
obreiros continuem se levantando para abençoar estes povos. 

 

Texto extraído de Missões Mundiais 

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

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 entrega-

do. E não esqueça, após o culto noturno há sempre um cafezinho e suco no 

espaço social. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Venha participar conosco da Reunião de Ora-

ção, terça-feira, às 19h30. Vamos juntos clamar a Deus – “Na minha angústia, 

invoquei o SENHOR, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a 

minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos” (Sl 18.6). 

ESTUDO BÍBLICO 5ª FEIRA – Venha participar conosco do estudo bíblico, 

quinta-feira, às 19h30. Convide também outras pessoas para esse momento 

de alimento espiritual através do Estudo da Palavra de Deus!  

AULA EM CONJUNTO – Nesse mês de Janeiro teremos aulas em conjunto 

no templo, separando apenas as crianças. A partir de fevereiro, retornaremos 

as divisões em classes. Venha e participe desse momento de aprendizagem e 

comunhão!  

ACAMPAMENTO 2020 – Faça já sua inscrição! De 7 a 11 anos o valor é de 

R$ 100,00. Acima de 12 anos o valor é d R$ 200,00. Não deixem de participar! 

Reserve sua vaga dando o nome para Dc. Luís Gramasco. 

ADOTE UM ACAMPANTE – Se você quiser e puder custear uma pessoa 

para o Acampamento 2020, nos dia 22 a 25 de fevereiro de 2020, é só falar 

com Dc. Luís Gramasco. Sabemos que nem todos podem pagar, por isso, nos 

ajude! O valor será mantido o mesmo dos anos anteriores, ou seja, R$ 200,00. 

GABINETE PASTORAL – Informamos que o Rev. Célio está de férias, do 

dia 06 a 26 de janeiro. Porém, o seminarista Mizael estará no gabinete pasto-

ral no período das manhãs, de terça a sexta. Para agendar, favor ligar na se-

cretaria da igreja no período da manhã. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 26 

Selma e Priscila Cremonesi Laís e Lucas 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 26 

J. Cremonesi e R. Nardelli Carvalho e Jean 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Sem. Mizael Sem. Mizael 


