
O MEU AJUDADOR 
“O Senhor está comigo entre os que me ajudam ” 

(Salmo 118.7) 
 

 Em nossa caminhada pela vida encontramos pessoas que são 
verdadeiros anjos de Deus: sempre solícitos, prestativos, solidários, 
generosos, companheiros e amigos. Tais pessoas são preciosas ao 
nosso coração. Quantas vezes, em momentos que mais precisávamos, 
estiveram ao nosso lado estendendo a mão caridosa e o ombro amigo. 
 Não há o que pague um relacionamento amigável, sincero e 
cristalino.  Entendemos que as pessoas que agem de maneira tão 
genuinamente cristã, plena de generosidade e afeição, são 
verdadeiros anjos que Deus colocou em nossa vida para nos 
abençoar. No entanto, o salmista salienta ainda algo mais importante 
que apenas ter boas amizades. Ele diz que „entre os que me ajudam está 
o SENHOR‟. Isso, sim, é a coisa mais importante! 
 Pelo fato do Senhor estar do nosso lado, não precisamos temer 
aqueles que nos olham de maneira atravessada. Não há por que 
temer olhar o rosto daqueles que rangem os seus dentes ferozmente 
enraivecidos. Pois o Senhor toma parte com aqueles que me ajudam. 
Por isso, ter amigos é inquestionavelmente bom. Ter o Senhor ao 
nosso lado é incomparavelmente melhor! 
 O salmista tinha amigos. Deus nos dá bons amigos. Todavia, a 
ajuda dos amigos por melhor que seja, sem a ajuda de Deus é como 
uma montanha de chocolate envenenado: belo, desejável, mas 
totalmente prejudicial. Daí, a nossa dependência de Deus! Devemos 
gratidão ao Pai celeste pelas pessoas que nos cercam, mas acima de 
tudo, o mais sincero reconhecimento de que tudo vem de Deus. O 
senso de dependência deve nortear nossa alma.  
 O comentarista Barnes (Albert Barnes' Notes on the Whole 
Bible) diz que tanto a Septuaginta (tradução do Velho testamento para 
o grego datado do século III a.C) quanto a Vulgata Latina (tradução da 
Bíblia para o latim datada do séc IV d.C) traduzem da seguinte 
maneira: “O Senhor é meu ajudador”.  
 Portanto, não se esqueça de quem está conosco. Lembre-se de 
que todas as bênçãos advindas pelas mãos de nossos amigos, na 
verdade, vieram primariamente pelas mãos de Deus. Cada um deve 
reconhecer a importância daqueles que te ajudam, porém, sem jamais 
esquecer dAquele que coloca gente boa em nossa estrada. 
 Oração: “Senhor, te agradeço pelas pessoas que me cercam de bênçãos 
e que são importantes para mim. Sem elas a vida ficaria sem brilho. Porém, 
te agradeço muito mais porque estás presente entre aqueles que me ajudam”. 
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JUNTA DIACONAL 
 

Carlos Araújo 
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Rafael Carvalho 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 
 

 

Abertura 

Mateus 6.24 

Hino 315 – “Serviço do Crente” 

Oração  

 

Mateus 5.14-16 

Hino 320 – “Brilha no Viver” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Que toda terra celebre ao Senhor” 

“Maranata” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

 

Poslúdio                                                               

Prelúdio 

 

 

Adoração 

Cântico – “Poder Pra Salvar” 

Salmo 146.1-2 

Cântico – “Maranata” 

Oração  

 

Coro 

 

Contrição 

Levítico 20.7 

Hino 224 – “Consagração”  

Oração silenciosa 

Oração audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Não olho as circunstâncias” 

         “Os que confiam no Senhor” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Coro 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Hino 86 - “Espírito do Eterno Deus” 

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice 

 
Poslúdio 

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Jefferson Próximo (16): Pb. Márcio 



 

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 AGENDA DE ORAÇÃO 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavala-
ro (irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Dna. Rose (mãe 
da Magda), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, Creuza da Silva, Pedro 
da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, Roberto Zacconi, Agenor 
e Elisabete Foresti. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 16 

Maíra e Isabela Garcia Áurea e Heloísa 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 16 

Carlos e Januário Raphael e José Cremonesi 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO       

(Quinta-Feira) 

Dc. Januário Rev. Célio 

OFICINA DE LAÇOS - Quarta-feira, dia 12, das 15h às 17h, a SAF es-
tará organizando uma oficina de laços para mulheres acima de 18 anos. 
As inscrições são gratuitas, porém, as vagas são limitadas. Faça sua re-
serva na secretaria e não deixe de aproveitar. 

CULTO NOS LARES – Quarta-feira, dia 12, às 19h30, teremos a Reu-
nião dos Lares na casa dos irmãos Antônio e Isaura Spicka. Saída da igre-
ja, com caronas, às 19h. 

DÍZIMOS E OFERTAS – Próximo domingo, teremos a oportunidade 
de entregar os dízimos e ofertas como parte do culto que prestamos a 
Deus. Lembre-se da recomendação do apóstolo Paulo: “Deus ama a quem 
dá com alegria” (II Cor 9.7). 

JANTAR DE CASAIS – Próximo sábado, dia 15 de junho teremos um 
delicioso jantar de casais, aqui em nossa igreja, às 19h30. Faça suas ins-
crições com Pb. Márcio ou Marina. O valor do jantar por casal é de R$ 
50,00. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA – O Conselho convoca a 
Assembleia Geral Extraordinária para se reunir no domingo, dia 26 de 
Maio, às 19h, contando com o exercício devocional do culto público em 
nosso Templo, com a seguinte pauta: Venda de Imóvel. Para tal, se faz 
necessária Assembleia Extraordinária, de acordo com o Estatuto da 
Terceira IPB Rio Claro, Cap. III, §2º, letra “d”, a fim de: “adquirir, per-
mutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua proprie-
dade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer prévio 
do Conselho e, se este julgar conveniente também do respectivo Presbitério”. 
Ressalta-se o § 2º, onde diz que “Para tratar dos assuntos a que se referem 
as alíneas “c”, “d” e “f ” do parágrafo anterior, a assembleia deverá constituir-
se de membros civilmente capazes." Disposições Gerais: a) A lista dos 
membros civilmente capazes estará à disposição para ser assinada das 
19h às 19h45. b) Comissão responsável pela lista de presença: Pb. Már-
cio, Suzie Pasculli e Suzi Weissmann. c) Em segunda convocação, fica a 
Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 16 de Junho, nos 
mesmos horários e com a mesma comissão. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – A nossa EBF (Escola Bíblica de Fé-
rias) será na 3ª semana de julho; dos dias 17 a 20. A comissão responsá-
vel pelo trabalho é composta pelos seguintes irmãos: Cilmara, Maíra e 
Pb. Jefferson. 

REUNIÃO DA COMISSÃO DA EBF - A comissão deverá se reunir na 
próxima quarta-feira, dia 12 de junho, às 17h, na sala pastoral para pla-
nejamento de currículo e atividades. 

NOTA DE FALECIMENTO – Faleceu no dia 02 de junho p.p., nesta ci-
dade, a nossa irmã Celia Alves de Godoy Martins, com 76 anos de ida-
de. Deixa esposo Alfredo Julio Martins. Que o conforto do Espírito Santo 
seja abundante  nos  corações  enlutados. 

ANIVERSARIANTES 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

15.06 (Sáb) Jantar de Casais 19h30 

14.07 (Dom) 
Rev. Osni Ferreira 

Missionário no O.M. 
19h30 

18.08 (Dom) 
Rev. Amauri Vassão 
Missionário da MEAP 

9h 
19h30 

25.08 (Dom) 
Rev. Marcos Nicoli Nápoli Filho 

Missionário na Albânia 
  

No Chade, país localizado no centro-norte da África, os cristãos de ori-
gem muçulmana são rejeitados por suas famílias quando se convertem a 
Cristo. Eles são considerados traidores e vistos como indignos de com-
partilhar os segredos da família. Tal isolamento visa levá-los de volta ao 
islamismo. Este é o caso de Ousmane, que enfrenta a rejeição todos os 
dias como um lembrete de quão ofensiva foi sua decisão de seguir a Cris-
to para o resto de sua família. Ousmane, de 34 anos, converteu-se a Cristo 
em abril de 2017, após uma campanha evangelística de uma igreja local. 
“Depois que ouvi o evangelho, senti Deus me chamando. Eu atendi ao chamado.” 
Um pastor local ajudou-o ao longo do caminho. Quando sua família sou-
be, começou a dificultar as coisas. Ousmane enfrentou ameaças de todos 
os parentes. “Eles o insultam e o excluem das reuniões de família. Ninguém 
está disposto a compartilhar uma refeição com ele. Eles dizem que, como traidor, 
ele não tem direito aos segredos de família", explica o pastor que o acompa-
nha. “Eu sei que não foi um homem que me chamou para vir a Jesus. O próprio 
Deus fez, e eu vou permanecer firme até o fim, porque nada pode me separar deste 
amor de Jesus ", diz Ousmane. “Toda vez que meu pastor vem me visitar, sou 
encorajado. Eu recebo forças para perseverar em tudo isso. Eu gosto do trecho de 
Romanos 8:35-39 porque me diz que nada pode me separar do amor de Deus, 
nada, nem mesmo perseguição. Sempre que leio esta passagem, sou fortalecido”, 
afirma o cristão. (Missões Portas Abertas) 

09.06 - Edna Bueno 
10.06 - Solange Carvalho 
12.06 - Juliana Rodrigues 


