
PRESBITERIANISMO 
160 anos de existência da IPB no Brasil  

 

Ashbel Green Simonton, jovem pastor norte-americano que, em 
apenas 7 anos de permanência no Brasil, realizou o que muitos não 
realizam em setenta. Resumidamente: criou o primeiro curso de 
alfabetização de adultos, em 1860, com o fim de popularizar a Bíblia; 
instalou, com o auxílio de Blackford, os primórdios de uma livraria 
evangélica; organizou a Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, 
juntamente com Francis Schneider, em 1862; lançou o primeiro jornal 
evangélico no Brasil, a Imprensa Evangélica, em 1864; tomou parte na 
fundação da Primeira Igreja de São Paulo, filha da Igreja do Rio, 
pastoreada por seu cunhado Blackford; fundou e instalou o primeiro 
presbitério do Brasil, o Presbitério do Rio de Janeiro, em 1865; procedeu 
à ordenação, em 17 de dezembro de 1865, do primeiro pastor 
presbiteriano brasileiro, o ex-padre José Manuel da Conceição, em São 
Paulo; abriu pontos de pregação em diferentes locais da então capital 
do império; fez publicar o livro de hinos “Os Cânticos Sagrados”, do 
poeta Santos Neves, em 1865; fundou o primeiro seminário teológico da 
América Latina que, embora incipiente e sem maiores estruturas, 
formou os primeiros quatro pastores presbiterianos no Brasil. Não se 
pode deixar de mencionar as constantes viagens a outras cidades e 
estados, para semear a Bíblia e preparar terreno a fim de serem 
plantadas futuras igrejas. 

No entanto, aprouve ao Senhor, misteriosa e precocemente, chamar 
à Sua presença seu precioso servo. A esposa de Simonton, Helen 
Murdock, já havia sido recolhida às mansões celestes em 1864, em 
virtude de problemas decorrentes do parto. O fundador e organizador 
do presbiterianismo no Brasil vinha há meses sofrendo de males no 
fígado e, em consequência de elevada febre, veio a falecer no dia 9 de 
dezembro de 1867, com apenas 35 anos incompletos. O falecimento foi na 
casa de seu cunhado Blackford, em São Paulo. Cercados por densa 
nuvem de tristeza e lamentos, que envolveram parentes e irmãos da 
igreja de São Paulo, Simonton foi sepultado no Cemitério dos Protestantes, 
na Consolação, em SP, cujos restos mortais, juntamente com os outros 
heróis da fé, aguardam o som da última trombeta para receberem a 
coroa da glória. 

A igreja sofreu tremendo abalo com a dolorosa notícia da morte de 
seu pastor e fundador. Simonton esteve sempre cercado de auxiliares. O 
escolhido para sucedê-lo, imediatamente ao triste passamento, foi seu 
cunhado Rev. Blackford. A partir dessa substituição, segue a igreja sob o 
comando de homens especialmente escolhidos por Deus, verdadeiros 
príncipes do ministério presbiteriano do Brasil. 

 

Rev. Célio Gomes de Azevedo 

(Extraído e Adaptado de „150 Anos de Paixão Missionária’ 
do Prof. Caleb Soares) 
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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 

Lucas 18.9-14 

Hino 74 – “Sinceridade” 

Oração  

 

Ezequiel 34.25-31 

Hino 172 – “Chuvas de Bênçãos” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Aleluia, Salvação e Glória” 

“Aqui Viemos Te Adorar” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Sem. Mizaél Próximo (18): Rev. Célio 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 9. 1-2 

Hino 104 – “Linda Melodia” 

Oração 

 

Contrição 

Salmo 33. 18-22 

Hino 68 – “Necessidade” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível  

 

Ação de Graças 

Cânticos - “O Nosso General é Cristo” 

“Vem, Derrama a Paz” 

“Graça Sobre Graça” 

“Ajuntamento” 

Oferta Especial 

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), Nancy Reis (cirurgia), 
Luiz Reis, Creuza da Silva, Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), Ala-
ércio, Roberto Zacconi, Agenor e Elisabete Foresti, Ana Tersi. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 18 

Giulia e Giovana Cassab  Leticia e Nayah  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 18 

José Cremonesi e Rafael Juliano e Gabriel 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO 

Carlos - UPH e JD Rev. Célio Azevedo 

OFERTA MISSIONÁRIA – Hoje, por ocasião do culto noturno, faremos 
o levantamento de uma oferta missionária. Aqueles que desejam colabo-
rar conosco, favor utilizar os envelopes que estão disponíveis nos bancos 
da igreja. 

CULTO NOS LARES – Nesta quarta-feira, dia 14, às 19h30, teremos a 
Reunião dos Lares na casa do Rev. Célio e Marina. Todos estão convida-
dos. 

OFICINA DE ARTES - Nesta quarta-feira, dia 14, às 15h, a SAF promo-
verá uma tarde de comunhão e aula de artesanato na igreja. Venha e 
convide uma amiga! Inscrições na secretaria da igreja até dia 13. 

MÊS DE ORAÇÃO PELAS MISSÕES – No mês de agosto, cada depar-
tamento interno de nossa igreja será responsável pela Reunião de Ora-
ção, que ocorre toda terça-feira, às 19h30. Calendário: 13/08 – UPH e 
JD; 20/08 – Adolescentes; 27/08 – Jovens.  

CALENDÁRIO MISSIONÁRIO – Neste mês, estarão presentes em nos-
sa igreja ministrando a Palavra, os seguintes missionários: dia 18 - Rev. 
Amauri Vassão (Missionário da MEAP) e dia 25 - Rev. Marcos Nápoli 
Filho (Missionário na Albânia). 

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.  

VIAGEM GRUPO CONVIVER - O Grupo Conviver está organizando 
uma excursão para o Casarão em Itu, para a última quarta-feira do mês, 
dia 28, com o valor de R$90,00. Saída em frente da igreja, às 6h30. Inte-
ressados favor falar com a nossa irmã Célia Marcondes. 

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

KITS PARA OS SEMINARISTAS - A SAF está arrecadando produtos 
de higiene pessoal para a confecção de kits que serão entregues ao Semi-
nário Presbiteriano do Sul, no dia 08 de setembro, em comemoração ao dia 
dos Seminários e Seminaristas. Os irmãos poderão contribuir com sabo-
nete, creme dental e lâmina de barbear, até o dia 01 de setembro e entregar 
para Vilma ou Marina. 

DIA DOS PAIS – Anualmente, no segundo domingo de agosto, é come-
morado o Dia dos Pais. Queremos parabenizar todos os papais por essa 
data tão especial. Rogamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre suas 
vidas! 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Eleição Pastoral 

O Conselho resolve convocar a Assembleia Geral Extraordinária para 
o dia 1º de Setembro de 2019, às 9h, em nossa sede, para Eleição Pas-
toral, 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, com a seguinte ordem 
do pleito: 
 

a. A Assembleia terá início às 9h, contando com o exercício devocional 
da Escola Bíblica Dominical, em nosso templo, com interregno das 
11h às 19h. 

b. A recepção dos votos se dará das 9h10 às 11h e das 19h às 20h. O 
resultado será declarado ao final do culto noturno, através da Co-
missão de Recepção e Apuração dos Votos. 

c. Só poderão votar os membros comungantes da Igreja, constantes na 
lista de presença da Assembleia.  

d. O mandato é para um período de cinco anos, com início em 01 de 
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024. 

e. Na cédula de votação constará o nome do Rev. Célio Gomes de Azeve-
do, havendo uma linha em branco para ser preenchida pelo irmão 
ou irmã que desejar votar em outro nome, desde que seja Ministro 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, em exercício e não jubilado. 

f. O voto deve ser em um único nome, pois havendo mais de um no-
me e/ou qualquer rasura será considerado nulo e não válido. Voto 
em nome que não seja de Ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
também será considerado nulo e não válido. 

g. Não serão considerados válidos os votos nulos. 
h. Para ser considerado eleito é indispensável à maioria dos votos váli-

dos. 
i. Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: 

Pb. Jefferson (relator), Pb. Márcio, Suzie Pasculli, Suzi Weissmann e 
Iraídes Oliveira. 

 

A Assembleia será em escrutínio único. Caso não haja alcançado o quó-
rum necessário, fica a Assembleia em segunda convocação convocada 
para o dia 15 de setembro, com os mesmos horários, escrutínio e comis-
são apuradora dos votos. 

12.08 - Aparecido de Souza 
13.08 - Luciana Tersi 

16.08 - Agenor Foresti 
17.08 - Giulia de Carvalho 


