
A VONTADE DE DEUS 
É REVELADA NA SUA PALAVRA. 

 

 Como um cristão pode andar sabiamente e conhecer a 
vontade de Deus para sua vida? A vontade de Deus é 
explicitamente revelada a nós nas páginas da Escritura. 
Portanto, a vontade de Deus é que sejamos: 
 Salvos – “Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso 
Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno 
conhecimento da verdade” (1 Timóteo 2:3-4; compare com 2 
Pedro 3:9). 
 Cheios do Espírito – “Por esta razão, não sejam insensatos, 
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se 
embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se 
encher do Espírito” (Efésios 5:17-18). 
 Piedosos – “Pois a vontade de Deus é a santificação de 
vocês” (1 Tessalonicenses 4:3). 
 Submissos – “Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda 
instituição humana, quer seja ao rei, como soberano, quer seja às 
autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos 
malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim 
é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, vocês silencie a 
ignorância dos insensatos” (1 Pedro 2:13-15). 
 Sofredores por Cristo – “Porque, se for da vontade de Deus, 
é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o 
mal” (1 Pedro 3:17). 
 Gratos – “Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de 
Deus para vocês em Cristo Jesus” (1 Tessalonicenses 5:18). 
 Você pode dizer: “Esses são bons princípios, mas eles 
não me dizem qual é o melhor caminho a seguir para a 
faculdade ou com quem devo me casar”. Todavia, se você for 
salvo, piedoso, submisso, sofredor e agradecido, pode fazer o 
que quiser! Isso é o que o salmista quis dizer quando 
escreveu: “Agrade-se do SENHOR, e ele satisfará os desejos do seu 
coração” (Salmo 37:4).  
 Isso significa que Deus cumprirá todos os seus desejos? 
Não! Mas antes de cumprir alguns, ele os colocará em seu 
coração. Se você está vivendo uma vida piedosa, Ele lhe dará 
os desejos corretos, e assim os cumprirá. 
 

Sugestão para oração: 
Dê graças a Deus por revelar Sua vontade em Sua Palavra 
para que você possa viver com sabedoria. 
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Luís Gramasco 

Rafael Carvalho 

Raphael Faria 

Rogério Nardelli 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

Josué 21.43-45 

Hino 177 – “Firme nas Promessas” 

Oração  

 

Salmo 139 
Hino 152 – “Onisciência Divina” 
Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais 

“Vamos Adorar a Deus” 

“Meu Prazer” 

 

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 
Poslúdio                                                               

Hoje: Pb. Elias Próximo (02):  Pb. Jefferson 

Prelúdio 

 
Adoração 

Isaías 6.1-3 

Hino 11 - “Trindade Santíssima” 

Oração  

 

Contrição 

I João 1.5-9 

Hino 71 – “Perdão” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Aqui Viemos Te Adorar” 

                  “Enche-me Espírito” 

                  “Graça Sobre Graça” 

                  “Salmo 19” 

 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 
Hino 299 – “Renovação”  

Oração 

Amém Tríplice 

 
Poslúdio 



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

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 02 

Laís e Lucas Leticia e Isabela Garcia 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 02 

Carvalho e Jean Juliano e Silas 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Rev. Célio Rev. Célio 

 

 

ANIVERSARIANTES 

20.01 - Márcia Vitti 

22.01 - Marina Moura 

23.01 - Diego Silva 

24.01 - Evelyn Ponciano 

24.01 - Maíra Isler 

28.01 - Letícia Trovó 

28.01 - Lívia Lacerda 

29.01 - Ingridy Ferreira 

30.01 - Yolanda Marques 

01.02 - Naraianny Keiper 

01.02 - Luiz C. Carvalho 

26.01 - Luís Barbi & Débora  

27.01 - Gustavo & Vilma 

28.01 - Marcos & Ana Paula 

30.01 - Luiz Carlos & Maria 

01.02 - Raphael & Ana 

 

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 

LISTA MUNDIAL DA PERSEGUIÇÃO 
 

 Já está disponível a atualização 2020 da Lista Mundial da Persegui-
ção (LMP), ranking dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos 
por causa da fé em Jesus. O trabalho é resultado de uma pesquisa realizada 
com cristãos de mais de 60 países entre 1/11/2018 e 31/10/2019. A Portas 
Abertas divulga anualmente a pesquisa, que possui metodologia própria, 
desde 1993. Porém, o monitoramento da perseguição acontece desde os 
anos 1970.  

 Na edição 2020 da LMP, 46% dos países tiveram um crescimento na 
perseguição, entre eles está Arábia Saudita, China, Marrocos e Bangladesh. 
Em 22% das nações, como Sudão, Jordânia e Indonésia, o nível de intole-
rância caiu. Outros 24% equivaleram aos que não tiveram alteração signifi-
cativa na pontuação em relação à LMP 2019, como Coreia do Norte, Síria, 
Egito e Quênia. Os 8% restantes abrangeram os novos integrantes do rela-
tório, como Burkina Faso, Camarões e Níger. A Ásia saiu na frente como o 
continente que tem mais países na Lista Mundial da Perseguição, são 30 ao 
todo. A África ficou em segundo lugar, com 19, e a América Latina em 
terceiro, com apenas a Colômbia.  

 Além da classificação das nações onde a igreja de Cristo é mais per-
seguida, o relatório oferece informações sobre os tipos de perseguição que 
os irmãos e irmãs enfrentam todos os dias, além de expor também quais 
são as fontes de perseguição. Cada país ganhou uma pontuação entre 0 e 
100 pontos, resultantes da análise de diferentes esferas da vida (vida priva-
da, família, comunidade, nação e igreja) e também da violência experimen-
tada. 

 Além da oração, o apoio de forma prática é fundamental para reali-
zação dos projetos da Igreja Perseguida. Este mês, nosso foco é a Coreia 
Norte, país que lidera a Lista Mundial da Perseguição desde 2002. Contri-
bua para que os cristãos norte-coreanos sejam fortalecidos na fé, apesar de 
viverem no país número um em perseguição aos seguidores de Cristo.  

 

Texto extraído de Missão Portas Abertas 
Semana Passada 

Nesta Semana 

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 espa-

ço social. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Venha participar conosco da Reunião de Oração, 

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

quei 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! 
 

REUNIÃO DA SAF – Próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, às 19h30, 

teremos nossa Plenária da SAF, no Salão Social da Igreja. 
 

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 de R$ 200,00. Não deixem de participar! 

Reserve sua vaga dando o nome para Letícia Trovó. 
 

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. 
 

DÍZIMOS E OFERTAS – Aqueles que ainda não entregaram seus dízi-

mos e ofertas, poderão fazê-lo diretamente ao tesoureiro (Pb. Jefferson) ou 

na secretaria da igreja. 

 

TEMA DA IGREJA – Neste ano nosso tema é: “Uma Igreja Envolvida com Evangeli-

zação”. O objetivo é despertar e envolver toda a igreja, principalmente os departa-

mentos e sociedades internas num único objetivo – ganhar almas para Jesus! 


