
NA CRISE, DEUS CUIDA DE VOCÊ 
“Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a 

Palavra do Senhor, por intermédio de Elias” – I Rs 17.16 
 

Vivemos dias de crise moral, existencial e econômica! Ela está 
presente em todos os lugares e atinge todas as pessoas. Mas, em meio a tudo 
isso, Deus está conosco. Não há casualidades na vida do cristão. Deus tem 
planos para o seu povo e Ele jamais entra em pânico. Devemos crer na 
doutrina da providência de Deus, pois ela é uma continuação da Sua criação 
e redenção. William Cowper diz: “Feliz é o homem que vê Deus envolvido em 
tudo de bom e de mau que acontece na vida”. Meditemos no milagre da farinha e 
do azeite, que nos mostra exatamente isso. 

Primeiro, Deus nos sustenta diariamente: “Da panela a farinha não se 
acabou, e da botija o azeite não faltou”. Deus supre as necessidades essenciais 
do seu povo. Farinha e azeite era o “arroz com feijão” do povo de Israel. 
Sabemos que Deus sustenta o seu povo diariamente, na casa do crente 
jamais faltará “o pão nosso de cada dia”. O justo jamais ficará desamparado. 
É promessa de Deus! Thomas Watson declarou: “Deus deve merecer nossa 
confiança quando sua providência parece correr em sentido contrário às 
suas promessas”. Ele prometeu cuidar de Israel na caminhada para a terra 
prometida. Fez isso ao mandar o maná do céu para sustentar o seu povo no 
deserto. Durante quarenta anos, caiu maná do céu por seis dias da semana, 
exceto aos sábados. Deus continua o mesmo, Ele cuida de você hoje! Liberte-
se da ansiedade, da dúvida e da incredulidade. Olhe agora para o Senhor. 

Segundo, Deus faz milagres nas crises: “não se acabou” e “não 
faltou”. Esse milagre aconteceu na casa de uma viúva, em Sarepta. Era um 
tempo de seca e fome em Israel. Mas, Deus usou esta viúva para sustentar o 
profeta Elias e, ao mesmo tempo, abençoar a sua casa. George Muller disse: 
“A fé não atua no âmbito das possibilidades. Não há glória para Deus 
naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde as forças do homem 
terminam”. Os milagres de Deus são naturais à fé cristã. Se tirarmos os 
milagres da Bíblia, a nossa fé perderá a sua base.  William S. Plumer disse: 
“Uma religião sem maravilhas é falsa. Uma teologia sem maravilhas é 
herege”. Os milagres estão presentes na criação, na providência e na 
redenção. Deus sempre fez milagres na vida do seu povo, principalmente, 
nos momentos de crise. 

Terceiro, Deus faz milagres para aquele que possui fé e 
obediência: “segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias”. A viúva só 
tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. O profeta ordenou que 
ela fizesse uma comida para ele. Ela obedeceu e o milagre aconteceu. 
Aprenda de uma vez para sempre: só obedece a Deus quem confia nele. Fé 
demonstrada pela obediência é o segredo para que os milagres de Deus 
aconteçam na sua vida. A fé é a artéria vital da alma. Vivemos pela fé, e a 
vida é sustentada pela obediência. A fé aumenta pela oração, fortalece pela 
meditação na Palavra e seu propósito é cumprido quando submetemo-nos 
diariamente ao Senhor Jesus, em total obediência. Richard Sibbes disse: 
“Quanto maior a fé que levarmos a Cristo, maior a medida que dele 
obteremos”. Busque a Deus hoje. Vá até Ele com fé e esperança. Uma fé 
firme na providência especial de Deus é a solução para todos os problemas 
desta vida. 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

João 15.13-15 

Hino 113 – “Achei Um Bom Amigo” 

Oração  

 

Mateus 5.14-16 

Hino 362 – “Brilhando por Jesus” 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Além do Céu Azul” 

“O Meu Louvor é Fruto” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Dc. Januário Próximo (29):  Pb. Claudinei 

Prelúdio 

 
Adoração 
Salmo 96.1-9 
Cântico – “Vim para Adorar-Te” 
Oração 

 
Contrição 
Lucas 19.1-10 
Hino 102 – “O Céu com Cristo” 
Oração Silenciosa 
Oração Audível 

 
Coro 
 

Ação de Graças 
Cânticos - “Não há Deus Maior” 

“Glórias pra Sempre” 
“A Chamada Final” 

Oração com as crianças 
 
Edificação 
Leitura Bíblica e Mensagem 
 
Consagração 
Hino  
Oração 
Bênção Apostólica 
Amém Tríplice 
 
Assembleia Extraordinária 
Verificação do Quórum 
Leitura e Aprovação da Ata 
Encerramento 

 
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, Or-
landa Alves (mãe do Pb. Claudinei). 

O Laos ocupa a 19ª posição na Lista Mundial da Perseguição 2019, e o 
principal tipo de perseguição no país é a opressão comunista e pós-
comunista. Por isso, as igrejas domésticas são forçadas a operar ilegalmen-
te e em segredo, pois todas as reuniões devem receber a aprovação do 
governo. Em uma vila, como a de Tou, líder de igreja doméstica no norte 
do Laos, esta é uma tarefa vista como um ato hostil contra a comunidade. 
E, por esse motivo, Tou atraiu a atenção dos anciãos da aldeia quando ten-
tou organizar um enterro cristão para um parente de um dos membros de 
sua igreja. Quando os anciãos souberam que uma cerimônia cristã havia 
sido planejada, eles avisaram Tou e sua família a não prosseguir. Mas Tou 
seguiu em frente como planejado. Foi então, que durante a cerimônia, ou-
tros moradores chegaram e começaram a agredir os cristãos, incluindo 
Tou, a esposa e filhos, dizendo: "O cristianismo não tem sentido e os cristãos 
são inúteis". Embora Tou tenha relatado o ataque ao chefe da vila, seu caso 
foi ignorado. "Nunca tive paz na minha aldeia porque as autoridades locais e a 
comunidade me perseguem", disse o cristão. Apesar disso, Tou e família não 
estão cedendo à pressão. Eles continuam a viver o evangelho, comparti-
lhando Jesus e seguindo-o, não importa o custo. Oremos em agradecimen-
to a  Deus porque apesar dos ataques, ninguém foi gravemente ferido. E 
peçamos para que o Senhor proteja todos os cristãos na aldeia de Tou e 
fortaleça-os para que continuem servindo em todas as circunstâncias. 
(Missões Portas Abertas) 

COMPRA DO ESTACIONAMENTO – O Conselho resolveu convo-
car a Assembleia Geral Extraordinária para reunir-se no dia 22 de se-
tembro p.f., às 19h, coincidindo com o Culto Noturno, em nosso Tem-
plo, com a seguinte pauta: compra de Terreno.  Para tal, se faz necessá-
rio Assembleia Extraordinária, nos termos dos Artigos 9º, §1º,alínea f, 
a fim de: “adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamen-
to imóvel de sua propriedade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, 
mediante parecer prévio do Conselho e, se este julgar conveniente também do 
respectivo Presbitério”. Vale lembrar, que nessa Assembleia só poderão 
participar os membros comungantes civilmente capazes, (Art 9, § 2º 
CI/IPB). Disposições Gerais: a) A lista dos membros civilmente capa-
zes estará à disposição para ser assinada das 19h às 19h45. b) Nomeou
-se a seguinte Comissão de Apoio à Assembleia: Pb. Jefferson (relator), 
Iraídes Oliveira e Suzy Weissmann. 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 
25, às 19h30, será na casa de nossos irmãos Luiz e Maurício. Saída de 
frente a igreja, para caronas, às 19h. Todos estão convidados.  

REUNIÃO DO CONSELHO – Ficam convocados os membros do 
Conselho para a reunião a ser realizada amanhã, dia 23, às 19h30, nas 
dependências da própria igreja. Ficam convocados também a Junta 
Diaconal a comparecerem para tratar de matéria administrativa (Art 8, 
§ 1º CI/IPB).  

CLASSE DE CATECÚMENOS – As aulas vão começar! Aqueles que 
desejam se tornar membros de nossa igreja, através da Profissão de Fé 
ou Profissão de Fé e Batismo, devem procurar o pastor ou um dos pres-
bíteros. Não perca a oportunidade de estudar a Palavra de Deus! 

PROJETO DE BOMBEIRO – O Conselho dará continuidade ao proje-
to do Bombeiro, a fim de que nossa igreja esteja regularizada junto às 
normas civis. Para isso, rogamos aos irmãos que não deixem de contri-
buir com suas ofertas. Acertar e adequar a igreja às normas do bom-
beiro é uma necessidade! 

MÍDIA INFORMATIVA – Pedimos aos irmãos que informem o nú-
mero de celular ao secretário Marcelo, para que se possa cadastrar os 
contatos a fim de receber NOTAS importantes ou de urgência, via 
WhatsApp. 

ATUALIZAÇÃO DE ROL - Solicitamos aos irmãos que estejam confe-
rindo a lista de dados, disposta na entrada da igreja, a fim de atuali-
zarmos as informações de nosso rol de membros. 

ACAMPAMENTO 2020 – Está chegando o nosso Acampamento 2020. 
Não perca essa oportunidade! Em breve, teremos mais novidades! 

UMP - Próximo sábado, dia 28 de Setembro, às 19h30 teremos nosso 
encontro do presbitério na Igreja Presbiteriana de Santa Gertrudes. 
Saída da igreja às 19h. 

 ANIVERSARIANTES 

22.09 - Maria Ap. de Freitas 

22.09 - Marina de Moura 

23.09 - Rosemari Ventura 

24.09 - Angelita  Barbosa 
24.09 - Selma Oliveira 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 15 

Selma e Priscila C. Maíra e Isabela Garcia  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 15 

José Cremonesi e Silas Gabriel e Januário 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Pb. Januário 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 

DÍZIMOS E OFERTAS – Aqueles que ainda não entregaram seus 
dízimos e ofertas, poderão fazê-lo diretamente ao tesoureiro (Pb. Jef-
ferson) ou na secretaria da igreja.  

26.09 - Adriane Garcia 

27.09 - Dirce Gardezani 

27.09 - Gilson Afonso 

28.09 - Priscila Cremonesi 

27.08 - Diego & Aline 


