
MENSAGEM À NAÇÃO BRASILEIRA  

 

 Nosso povo está com a esperança morta. 

 Nós, os brasileiros, estamos atordoados pela avassaladora 
crise moral que se abateu sobre a nação. Há uma inquietação 
perturbadora nos corredores do poder. Muitos dos nossos 
representantes políticos estão num profundo atoleiro moral, num 
charco de lama. Nosso parlamento está nu, nossas instituições 
abaladas, nossa credibilidade moral cambaleante. As investigações 
das comissões parlamentares de inquérito descobrem a cada dia 
abismos mais escuros, fossos mais profundos e esquemas de 
corrupção ainda mais criminosos. A ganância insaciável, o 
despudor moral e o senso de impunidade produziram um esquema 
de corrupção vergonhoso e dantes nunca visto em nossa nação. 

 O dinheiro que deveria socorrer os aflitos, construir escolas, 
hospitais e promover o desenvolvimento da nação é desviado para 
paraísos fiscais e ou para gordas contas bancárias de pessoas que se 
servem do poder ou nele se empoleiram, para se enriquecerem. 

 A crise, entretanto, é uma oportunidade de reflexão e 
mudança de rumo. O nosso país está em crise, porque tem 
abandonado a Deus. O pecado é o opróbrio da nação. Temos 
colocado nossa confiança em homens em vez de colocá-la no Deus 
vivo. A solução para sua vida, sua família e nossa nação não está 
numa ideologia ou partido político, mas em Deus. A sua maior e 
mais urgente necessidade é de Deus. Mas, apesar disso, temos 
abandonado a Deus, a fonte das águas vivas, para cavarmos as 
cisternas rachadas de uma religiosidade descomprometida, de um 
humanismo idolátrico e de uma ética sem absolutos. Temos corrido 
atrás do prazer do sexo, da ilusão do poder e da fascinação da 
riqueza em vez de buscarmos a Deus. Seu coração não encontrará 
paz até você repousar em Deus. Sua alma não encontrará descanso 
até você correr para os braços de Jesus. Há um vazio no seu coração 
do tamanho de Deus, só ele pode preenchê-lo. Só Jesus pode dar 
sentido à sua vida. Só Jesus pode mudar o curso da atual realidade 
em nosso País. 

 Conclamamos a nação brasileira a arrepender-se do seu 
pecado e a voltar-se para Deus. Rogamos a você que se reconcilie já 
com Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Ele é o único 
caminho para Deus, Ele é a porta do céu, o único que pode perdoar 
os seus pecados e dar-lhe vida abundante. 

Entregue agora mesmo a sua vida a Jesus e receba de graça, pela fé, 
o dom da vida eterna. 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

(Extraído na íntegra do Blog do Rev. Hernandes ) 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Josué 21.43-45 

Hino 177 – “Firme nas Promessas” 

Oração 

 

João 5.39 

Hino 352 – “Leitura Bendita” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Salmos de Louvor” 

“Não Tenhas Sobre Ti” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Dinael Próximo (15):  Pb. Jefferson 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 33.1-12 

Hino 379 – “Petição Pela Pátria” 

Oração 

 

Contrição 

I Timóteo 2.1-3 

Hino 376 – “Intercessão Pela Pátria” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Coro 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Seja Engrandecido” 

“Vamos Adorar a Deus” 

“Leão de Judá” 

“Então se Verá” 

Oração com as crianças 

Recepção de membros 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Hino  

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice 

 

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). 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 11, 
às 19h30, será na casa do Rev. Célio e Marina. Todos estão convidados.  

PALESTRA COM DR. HENDRICK – Próxima quinta-feira, dia 12, às 
19h30, receberemos a presença do Dr. Hendrick Krabbendan, missionário da 
Reformed Evangelistic Fellowship e PhD no Seminário de Westminster 
(Pensilvânia - USA). Esse trabalho tem o apoio do Presbitério de Rio Claro. 
Venha e participe! 

SAF - Próxima segunda, dia 16, às 19h30, a SAF estará realizando a sua 
Reunião Plenária na casa de nossa irmã Derli. Todas as mulheres e sócias 
estão convidadas. 

COMPRA DO ESTACIONAMENTO – O Conselho resolveu convocar a 
Assembleia Geral Extraordinária para reunir-se no dia 22 de setembro p.f., às 
19h, coincidindo com o Culto Noturno, em nosso Templo, com a seguinte 
pauta: compra de Terreno.  Para tal, se faz necessário Assembleia Extraordi-
nária, nos termos dos Artigos 9º, §1º,alínea f, a fim de: “adquirir, permutar, 
alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento 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 ca-
pazes, (Art 9, § 2º CI/IPB). Disposições Gerais: a) A lista dos membros civil-
mente capazes 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 DO CONSELHO – Ficam convocados os membros do Conselho 
para a reunião a ser realizada no dia 23, às 19h30, nas dependências da pró-
pria 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 dese-
jam se tornar membros de nossa igreja, através da Profissão de Fé ou Profissão 
de Fé e Batismo, devem procurar o pastor ou um dos presbíteros. Não perca a 
oportunidade de estudar a Palavra de Deus! 

ELEIÇÃO PASTORAL – No domingo passado, dia 1º, tivemos em nossa 
igreja a Assembleia Extraordinária para eleição pastoral. A Assembleia con-
tou com a presença de 117 membros comungantes, sendo reeleito o Rev. 
Célio com 109 votos.  

PROJETO DE BOMBEIRO – O Conselho dará continuidade ao projeto do 
Bombeiro, a fim de que nossa igreja esteja regularizada junto às normas ci-
vis. Para isso, rogamos aos irmãos que não deixem de contribuir com suas 
ofertas. Acertar e adequar a igreja às normas do bombeiro é uma necessida-
de! 

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

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

PEDIDO DE ORAÇÃO - REV. OSNI - No dia 08 de agosto, o Rev. 
Osni e sua comunidade realizaram o batismo de 16 adolescentes, den-
tre eles o jovem Haber, que encontrou resistência de sua família, po-
rém, concordaram com o ato, embora não estivessem muito felizes. 
Entretanto, na última quarta-feira, dia 04, seu pai sofreu um acidente 
de carro e veio a óbito. Naquele mesmo dia, Haber entrou em contato 
com o Rev. Osni, dizendo que sua mãe estava culpando-o pelo ocorri-
do, dizendo que por causa do batismo houve a fatalidade com o pai. 
Imediatamente o missionário achegou-se à casa de Faber e orou com 
toda família. Rev. Osni diz que o menino está abalado, se sentindo 
culpado, principalmente porque sua família está colocando pressão 
sobre ele, por ter aceito a Cristo. Oremos pela mãe, pelos irmãos e pe-
lo Haber, para receber o conforto de Deus e entender que Deus tem 
um plano para todas as coisas. Oremos também para que o Senhor dê 
ao missionário a sabedoria por palavra de conforto e exortação à famí-
lia para que eles venham a ter o conhecimento da verdade. 

Na última sexta-feira, dia 30 de agosto, foi encontrada morta Yelissa 
Mendes, filha mais nova do casal de missionários angolanos Ismael e 
Sibeli, fundadores e líderes da base da Jocum de Huambo, em Angola. A 
jovem tinha 24 anos e era estudante de Literatura Inglesa pelo Institu-
to Superior de Ciências da Educação (ISCED) e professora de inglês. 
De acordo com as autoridades locais, a morte trata-se de um homicí-
dio qualificado e o ex-namorado, suspeito do crime, encontra-se sob 
custódia das autoridades policiais, enquanto decorre a instauração do 
processo-crime para, posteriormente, remetê-lo ao Ministério Público. 
Oremos por toda família, amigos e base da Jocum de Huambo, que 
estão abalados com essa perda. Que o Espírito Santo esteja consolan-
do os seus corações e dê refrigério neste momento trágico. 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 15 

Maíra e Isabela Garcia Vilma e Beatriz 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 15 

Luiz Gramasco e Carlos Jean e Juliano 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Dc. Carlos 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 

ANIVERSARIANTES 

08.09 - Ivani Vitti 

08.09 - Wilcilene Gramasco 

09.09 - Nicolas Dias 

10.09 - Rogério & Michele 

12.09 - Lucas Barbi 

14.09 - Karina Joaquim 

14.09 - Maycon de Oliveira 


