
 

DIAS BONS, DIAS MAUS 
 

 Confiar na bondade soberana de Deus nos ajuda a saber como res-
ponder a todas as alegrias e provações da vida. Quer estejamos tendo um 
dia bom ou um dia ruim, sempre há um meio de glorificar a Deus (Ec 7:14). 
 Alguns dias são cheios de prosperidade: o sol está brilhando, os pás-
saros cantando, há comida na mesa e dinheiro no banco. Se há trabalho a 
fazer, é o tipo de trabalho que você gosta de fazer. Se está tirando o dia de 
folga, você pode gastá-lo da maneira que deseja, com as pessoas que você 
ama. Todo dia assim é um presente de Deus que nos chama para nos ale-
grarmos. 
 Mas nem todo dia é assim. Alguns dias o sol não está brilhando, os 
pássaros não estão cantando e nada parece estar certo com o mundo. Pode 
haver comida na mesa, mas não há dinheiro no banco. O trabalho é uma 
chatice, as férias são entediantes, e você pode sentir que não tem um amigo 
no mundo. No entanto, este dia também é um dia que vem da mão de Deus, 
um dia que está sob seu controle soberano. O Pregador não tem o ânimo 
para nos dizer para sermos alegres em um dia tão difícil, mas ele nos chama 
a uma sábia consideração dos caminhos de Deus. Quando a adversidade 
chegar, reconheça que também este é o dia que o Senhor fez (Jó 2:10). Deve-
mos reconhecer que os dias bons e maus vêm das mãos de Deus. 
 O Pregador diz ainda que é impossível para nós saber o que acontece-
rá no futuro. Considerando o que ele disse no início do versículo 14, pode-
mos supor que os justos são os que prosperam, enquanto os maus sempre 
sofrem adversidades. No entanto, às vezes ocorre exatamente o oposto: os 
justos sofrem adversidades, enquanto os ímpios prosperam. Assim, é impos-
sível para nós prever o que acontecerá nos próximos dias (Ec 7:14). Não te-
mos como saber se os próximos dias nos trarão mais prosperidade ou mais 
adversidade. 
 Viver com esse tipo de incerteza não precisa nos causar ansiedade ou 
desespero; antes, deve nos ensinar a deixar nosso futuro nas mãos de Deus. 
A maioria de nós prefere controlar o próprio destino. Em vez disso, deve-
mos confiar nossas vidas ao cuidado amoroso de nosso Deus soberano. Se 
fizermos isso, estaremos bem preparados tanto para os dias bons como para 
os maus. Em seus comentários sobre esse versículo, Lutero deu o seguinte 
conselho pastoral: “Aprecie as coisas presentes de tal maneira que você não baseie 
sua confiança nelas, como se elas durassem para sempre… mas reserve parte do co-
ração para Deus, para que ele possa suportar o dia da adversidade.” 
 Tudo isso é parte do que significa “considerar a obra de Deus”. Quando 
o Pregador nos diz para “considerar”, ele está nos dizendo para fazer algo 
mais do que simplesmente ver o que Deus fez. Ele está nos dizendo para 
aceitar o que Deus fez e se render à sua vontade soberana. Ele está nos di-
zendo para louvar a Deus em toda a nossa prosperidade e confiar em Deus 
em todas as adversidades. O puritano Richard Baxter disse bem: “Aceite o 
que Ele dá, e louve-o ainda; passando por bonança ou doenças, Aquele que sempre 
vive.”  
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 ESCOLA DOMINICAL – 9h                      CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 
 

Abertura 

Salmo 133 

Hino  183 – “Benditos Laços” 

Oração     

 

Colossenses 3.12-17 

Hino 180 – “Amor Fraternal” 

Oração   

 

Pastoral 

Dia da Mulher Presbiteriana 

Aniversariantes da semana 

Oração com as crianças 

Agradecimento aos visitantes 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais 

“Satisfação” 

“Amigo de Deus” 

 

Separação das Classes 

Estudo no Templo 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

 
Poslúdio                                                               

   Hoje: Pb. Dinael                                          Próximo (16):  Dc. Jean 

Prelúdio 
 

 

Adoração 

Salmo 117 

Hino 47 – “Louvor e Glória” 

Oração 
 

 

Contrição 

Salmo 40.17 

Hino 68 – “Necessidade” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 
 

 

Ação de Graças 

Cânticos  - “Glorioso Deus” 

         “Autoridade e Poder” 

         “Nossa Justificação” 

         “Rei da Glória” 
 

Oração com as crianças 
 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 
 

 

Consagração 

Hino  

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice 
 

 

Poslúdio 



AGENDA DE ORAÇÃO 
ENFERMOS: Pb. Samuel (recuperação), Itamar (Pai da Derli, Nica e Lui-
za), Fátima (Mãe da Karina), 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), Alaér-
cio, 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 16 

Maíra e Naraianny Aurea e Giovana Garcia 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 16 

Gramasco e Raphael Gabriel e Carlos 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Rev. Célio Rev. Célio 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

 

ANIVERSARIANTES 

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 

NOTAS 

QUERIDO VISITANTE – Seja bem-vindo à 3º Igreja Presbiteriana de Rio 
Claro. Se você veio pela primeira vez, não deixe de levar uma lembranci-
nha pra sua casa. É só falar com os recepcionistas, caso não tenham lhe en-
tregado. E não esqueça, após o culto noturno há sempre um cafezinho e 
suco no espaço social. 
 

GRATIDÃO AOS ORGANIZADORES: 1º) Agradecemos aos organizado-
res do Acampamento de Adolescentes, ocorrido nos dias 16 a 19 de janeiro, 
no Condomínio Portal dos Nobres. Continuem a ser bênção no trabalho do 
Senhor. 2º) Agradecemos aos organizadores do Encontro de Jovens e Ado-
lescente, ocorrido ontem, sábado, dia 08, e a equipe do churrasco. Que 
Deus continue fortalecendo a vida de cada um! 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Venha participar conosco da Reunião de Ora-
ção, terça-feira, às 19h30. Vamos juntos clamar a Deus – “Na minha angús-
tia, 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). 

Semana Passada 
04.02 - José Amado 

05.02 - Michely de Almeida 

05.02 - Thais  Camargo 

06.02 -  Juel Bacciotti 

06.02 -  Daniely da Silva 

07.02 - Abdiel Bacciotti 

07.02 - Elisabete Foresti 

08.02 - Laís de Carvalho 

Nesta Semana 
11.02 - Richard Consentino 

14.02 - Nancy Reis 

15.02 - Mercedes Bocces 

09.02 -  Luiz Guilherme & Odivalda 

06.02 -  Emerson & Angelita 

 

 

CULTO NOS LARES – Nessa quarta-feira, dia 12, a reunião de oração será 
na casa de Susie e Pb Jefferson, às 19h30 sob a direção da SAF, onde também 
haverá a Departamental. Todos estão convidados. Saída em frente da igreja, 
às 19h. 
 

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!  

 

ESCOLA DOMINICAL - Domingo, às 9h,  venha estudar a Bíblia conosco: 
a) Classe de Novos membros – Lembramos aos irmãos que teremos uma 
vez por mês Classe dos Novos Membros, onde estudaremos temas da teologia 
bíblica. b) Classe de Casais – Todo o quinto domingo teremos na EBD Clas-
se de Casais, abordando temas relacionados a vida conjugal. Venha e parti-
cipe conosco! 
 

ACAMPAMENTO 2020 – Nos dias 22 a 25 de fevereiro estaremos em acam-
pamento na chácara em Limeira – SP. O Tema será “Deuses Falsos”, uma 
abordagem em crenças falsas que mais tarde se tornam „pequenos deuses‟ sob 
a ótica do famoso pastor presbiteriano dos USA, Tim Keller. O palestrante 
será o Rev. Rafael Dietrich, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Alphaville, 
em São Paulo, e conferencista internacional. Valor: crianças de 7 a 11 anos o 
valor é de R$ 100,00. Acima de 12 anos o valor é de R$ 200,00. Saída em 
frente da igreja, às 7h30 do sábado, dia 22. 
 

REUNIÃO DO SÍNODO – No dia 29 de fevereiro, às 8h30, haverá reu-
nião do Sínodo de Limeira (SLA) em nossa igreja. Que possamos dar 
uma boa recepção aos pastores e presbíteros que participarão dessa reu-
nião. 
 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA – O Conselho convoca a Assembleia Geral 
Ordinária para o dia 1º de Março, às 10h. A pauta dessa reunião é „ouvir, 
para informação, o relatório do movimento da igreja, no ano anterior e tomar conhe-
cimento do orçamento para o ano em curso, além de eleger um secretário de 
atas’ (Art. 9 §1º, letra “d” CI/IPB). 
 

NOTAS PARA BOLETIM – Notas para o boletim da igreja, favor enviar via 
e-mail: terceiraipbrc@gmail.com 

 

 DEZENOVE SÉCULOS DE PERSEGUIÇÃO 
 

 Para antever nosso futuro, primeiro é necessário compreender nosso 
passado. A perseguição nunca se afastou da igreja. Certamente, para os que 
viveram durante as primeiras ondas de perseguição que varreram a história 
eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida cristã. 
 De fato, a perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela 
vem e vai como o movimento das ondas do mar. Os períodos de 
“tolerância” foram conseguidos a duras penas, seguidos inevitavelmente 
por novos ataques, tanto por forças de fora da igreja ou, tragicamente, de 
dentro dela própria. Nós, no Ocidente, no início do terceiro milênio, temos 
desfrutado de um longo período de liberdade religiosa. A história, no en-
tanto, nos ensina que não há garantia de que essa liberdade continue. 

 (Missão Portas Abertas) 


