
 

VIRTUDES DE UMA MULHER FELIZ 
 

 ELA É PRECIOSA – Pv 31.10: essa mulher vale mais do que ouro. 
“A casa e os bens vêm como herança dos pais; mas do Senhor a esposa pruden-
te” (Pv 19:14). “O que acha uma esposa acha o bem, e alcançou a benevolência 
do Senhor” (Pv 18:22). Uma família pode ter riqueza, mas sem amor não 
há felicidade. Ninguém pode comprar o amor. O amor jamais está à ven-
da. Essa mulher vale mais do que herança, mais do que riqueza, mais do 
que apartamento de luxo, mais do carro requintado. Mais do que bens 
materiais. Comete terrível engano pensar que um bom partido para o 
casamento é apenas alguém que tem dinheiro. O dinheiro é bom, mas 
não faz ninguém feliz, mas um casamento onde há amor traz felicidade. 
 

 ELA É CONFIÁVEL – v. 11: ela era fiel ao seu marido. Ele nunca 
teve motivos de desconfiança. Ela era transparente, honrada, de conduta 
irrepreensível. Ela podia dizer: “Eu sou do meu amado e o meu amado é 
meu”. Ela era um jardim fechado, uma fonte selada, uma esposa fiel. Não 
há coisa mais desastrosa do que a infidelidade conjugal. É uma punhala-
da nas costas. A infidelidade abre feridas no coração. Hoje 75% dos ho-
mens e 63% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges. Há muitos mari-
dos quebrados e feridos pela infidelidade das esposas. Há muitas espo-
sas machucadas pela infidelidade dos maridos. Ela é confiável também 
na área das finanças. Essa mulher é uma hábil administradora. Ela sabe 
ganhar, economizar e investir da melhor forma o dinheiro. A área finan-
ceira é uma das que mais provocam contendas no casamento. Hoje há 
vários perigos na área financeira: 1) Gastar mais do que se ganha; 2) 
Querer ter um padrão mais alto do que se pode; 3) Estar insatisfeito com 
o que se tem; 4) Pensar que a felicidade está nas coisas e não na atitude 
do coração; 5) Contrair dívidas; 6) Comprar a prazo; 7) Comprar coisas 
desnecessárias; 8) Gastar o dinheiro naquilo que não satisfaz. 
 

 ELA É ABENÇOADORA – v. 12: ela era um bálsamo, um refrigério 
na vida do marido. Ela era aliviadora de tensões. Uma amiga, uma confi-
dente, uma auxiliadora idônea, uma consoladora. Ela era estável emoci-
onalmente. Não era uma mulher de veneta, que numa semana era ro-
mântica e noutra ranzinza. Num dia carinhosa e noutro rabujenta. Ela 
era uma bênção na vida dele e não um peso. Ela era refrigério para o 
marido e não amargura para a sua alma. Exemplo: Mary Todd Lincoln. 
Ela era uma alavanca na vida do marido – v. 23 – O sucesso do marido é 
devido à influência da sua mulher. Ao lado de um grande homem sem-
pre tem uma grande mulher. Ela colocava o seu marido para frente. Em-
purrava-o para o progresso. Seu marido desfrutava de um bom conceito 
na cidade e no trabalho, graças à magnífica influência da esposa. Tem 
homem que nunca progride na vida porque a esposa só puxa para trás. 
Só sabe criticar o marido. Só sabe desencorajá-lo. O sucesso dessa mu-
lher na vida profissional e familiar não é em detrimento da família – Es-
sa mulher é elo de ligação da família. Ela como sábia construtora está 
edificando a sua casa. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso 
do seu casamento ou da sua família ! 
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 ESCOLA DOMINICAL – 9h                     CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

João 6.66-69 

Hino 37 – “O Santo Nome” 

Oração        

 

Atos 4.12 

Hino 103 – “Salvação em Cristo” 

Oração      

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Oração com as crianças 

Agradecimento aos visitantes 

Avisos  

 

Ação de Graças  

“Tudo Para Ti” 

“Jesus Virá” 

  

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 
 

 

Poslúdio                                                               

   Hoje: Rev. Cloriovaldo                               Próximo (15):  Rev. Célio 

Prelúdio 

 
Adoração 

Salmo 34.1-3 

Hino 64 – “Grata Memória” 

Oração  

 

Contrição 

Salmo 62. 1-5 

Hino 130 – “Oração ao Senhor” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível        
 

 

Ação de Graças 

Cânticos Espirituais 

 “Teu Povo” 

 “Tu És Soberano” 

 “Meu Prazer” 

 “Maranata”  

 

Oração com as crianças  

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Hino  

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice  

 

Poslúdio 



AGENDA DE ORAÇÃO 
ENFERMOS: 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), Alaércio, Agenor e Elisabete Foresti, Ana Tersi, Lucas Figueiredo 
Araújo (tratamento), Cibele Saraiva (Prima da Michele Nardelli), Luiz 
(netinho da Maria Luiza). 
 

CUIDADOS COM CORONA VIRUS – Além dos cuidados que devemos 
ter, como: lavar as mãos com sabão após usar o banheiro, sempre que che-
gar em casa ou antes de manipular alimentos; devemos também orar pela 
recuperação dos afetados por este vírus em várias partes do mundo e rogar 
a Deus por Sua proteção. 
 

MISSIONÁRIOS – Oremos por nossos missionários que enfrentam os 
desafios culturais, religiosos e até econômicos, posto que, com a alta do 
dólar alto em nosso país, as dificuldades financeiras dos missionários que 
estão no exterior se tornam maiores.  

 

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 

 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA – Domingo passado (1º/03) tivemos a As-
sembleia Geral Ordinária para „ouvir, para informação, o relatório do movimen-
to da igreja, no ano anterior e tomar conhecimento do orçamento para o ano em 
curso, além de eleger um secretário de atas‟ (Art. 9 §1º, letra “d” CI/IPB).  
 

RELATÓRIO DE EXAME DE CONTAS – O Relatório da Comissão de 
Exames de Contas da Tesouraria, assinado pela comissão composta dos 
irmãos Pb. Claudinei (relator), Marcos Ricci e Iraídes, encontra-se afixado 
no quando de avisos.  
 

POSIONAMENTO DO CONSELHO QUANTO A CANDIDATOS – 
Considerando que estamos em ano de eleições municipais (para prefeito e 
vereadores) que acontecerá em 1º turno no dia 04 de outubro, o Conselho veda 
à palavra a qualquer um que se apresente como candidato, não permitindo 
campanha partidária dentro da igreja.  
 

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os membros 
do Conselho da Terceira Igreja Presbiteriana de Rio Claro, para a reunião a 
ser realizada no dia 16 de março, segunda-feira, às 19h30, nas dependências 
da própria igreja, com pauta fechada.  

Semana Passada 

03.03 - Leandro Rodrigo 

05.03 - Januário Neto 

07.03 - Ismael & Ivanilda 

Hoje - Rosemeire Bacciotti 

 

 

10.03 - Luiz Gramasco  

13.03 - Giovana Garcia  

13.03 - Maria Helena Manocchio  

13.03 - Carlos & Luciana  

 

Nesta Semana 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Terça-feira, às 19h30. Venha participar conosco! 
“Na minha angústia, 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). 
 

CULTO NOS LARES – a) Dia 11 de março, às 19h30, reunião de oração no 
lar da Rose Ventura. Também haverá a departamental da SAF.  

                                            b) Próxima será dia 25 de março, no lar de Antônio 
e Isaura Spika. Todos estão convidados. Saída em frente a igreja, às 19h.  
 

ESTUDO BÍBLICO – Quinta-feira, às 19h30. Venha participar conosco e 
convide também outras pessoas para esse momento de alimento espiritual 
através do Estudo da Palavra de Deus! 
 

UCP - No dia 28 de março, sábado, às 15h, teremos o primeiro encontro da 
nossa UCP  (União de Crianças Presbiterianas - até 11 anos). Pais, tragam seus 
filhos para esse momento de louvor, aula bíblica e brincadeiras!  
 

ENCONTRO DE JOVENS DO PRCL – No dia 28 de março, sábado, às 
19h30, teremos o Encontro de Jovens do Presbitério de Rio Claro aqui na 3ª 
IP. Venha e traga um visitante para esse momento de louvor e adoração! 
 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Pedimos aos irmãos e sociedades internas 
que reservem as seguintes datas para comemorarmos o aniversário de nossa 
igreja: 18 e 19 de Abril; 16 e 17 de Maio; 30 e 31 de Maio. 
 

ESCOLA DOMINICAL – Nesse mês de março, a abertura da nossa Escola 
Dominical estará sob a responsabilidade de nossa irmã Rose Ventura. Que 
Deus a abençoe!  
 

NOTA DE GRATIDÃO DA UPA – A presidente da UPA – União Presbite-
riana de Adolescentes – Giovana Garcia, em nome de todos os adolescentes, 
agradece ao Conselho por proporcionar o Acampamento da UPA nos dias 
16 a 19 de janeiro p.p. Graças a Deus pela vida de nossos adolescentes! 
 

NOTA DE GRATIDÃO DA MOCIDADE – A mocidade de nossa igreja 
agradece aos irmãos que fizeram doações financeiras e ao Conselho que 
custeou outras despesas, proporcionando a nós um bom retiro espiritual. 
Que Deus abençoe a todos! 
 

NOTAS PARA BOLETIM – Enviar via e-mail: terceiraipbrc@gmail.com 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 15 

Vilma e Naraianny Laís e Lucas  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 15 

Rafael Carvalho e Juliano Silas e Luis Gramasco 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Pb. Elias Rev. Célio 

NOTAS 


