
FAZER A DIFERENÇA 
 

“Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de 
Deus e Jesus, que estava à sua direita” 

(Atos 7.55) 
 
 

 Estevão foi um dos sete homens escolhidos pelos apóstolos 
para ajudar no cuidado e na assistência às viúvas da Igreja. Ele 
se dedicava de uma maneira muito especial à tarefa.  

 Sob a acusação de blasfêmia, ele foi levado ao Conselho 
Superior dos judeus e condenado ao apedrejamento. A 
intimidade de Estevão com o Senhor Jesus chama a atenção. Na 
iminência de sua morte, Estevão viu o céu aberto e Jesus ao lado 
de Deus. Após, ele entregou seu espírito a Jesus e pediu que seus 
executores fossem perdoados. 

 Você já teve vontade de ver o Senhor? Penso que talvez 
sim. Podemos contemplar o Senhor toda vez que oramos, lemos 
a Bíblia e somos abençoados por irmãos e irmãs. A intimidade 
de Estevão com o Senhor Jesus fez com que ele fosse um homem 
cheio do Espírito Santo, da vontade de Deus. Você almeja estar 
cheio da vontade de Deus? Você ouve o conselho do Senhor ou 
faz o que acha certo? Nem sempre o que achamos correto é a 
vontade de Deus.  

 Estevão não teve medo de morrer, pois havia entregado 
sua vida nas mãos do Salvador. Como cristãos, não precisamos 
temer a morte, pois o próprio Cristo prometeu a vida eterna às 
pessoas que confiam Nele.  

 Estevão pediu ao Senhor que perdoasse os seus malfeitores. 
Por mais difícil que seja, não devemos guardar rancor ou ódio 
das pessoas, pois somos chamados ao perdão e ao amor. Que 
vivamos conforme a vontade de Deus e façamos a diferença 
neste mundo! 

 Oração: Muito obrigado, Senhor Jesus, por poder ser tua 
testemunha. Que eu possa, a cada dia, conhecer-te melhor e honrar-te 
por meio de meus atos, pensamentos e minhas vontades. Ajuda-me nas 
minhas fraquezas e necessidades e dá-me forças para que eu possa 
prosseguir no teu caminho. Amém.  
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Assembleia Ordinária  

 

Prelúdio 

 

Abertura 

Salmo 133 

Hino 183 – “Benditos Laços” 

Oração 

 

Hebreus 11.1-6 

Hino 93 – “Firmeza na Fé” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Aliança” 

“A Alegria Está no Coração” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Assembleia Ordinária 

Eleição de Secretário 

Informação Financeira 

Encerramento 

 

Poslúdio                                                               

Assembleia Extraordinária 

 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 34.1-8 

Hino 64 – “Grata Memória” 

Oração  

 

Coro 

 

Contrição 

Provérbios 28.13 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos Espirituais 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Coro 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Hino  

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice  

 
Assembleia Extraordinária 

Verificação do Quórum e Votação 

Leitura e Aprovação da Ata 

Encerramento 
 

Poslúdio 

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Dc. Raphael Próximo (02): Pb. Jefferson 



 

27.05 - Cláudia Melo 
29.05 - Tarsila Ricci 

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 

Na última sexta-feira (17), fomos notificados sobre o clima de tensão 
no bairro de Kiamaiko, ao sul de Nairóbi, capital do Quênia. Jovens 
muçulmanos vandalizaram cinco igrejas, lojas e outros prédios. Vá-
rios veículos também foram danificados. A multidão de agressores 
supostamente acusava os pastores dessas igrejas de insultar o profe-
ta Maomé. Ano passado, o governo do Quênia alertou a população 
quanto à possiblidade de ataques do Al-Shabaab e de outros grupos 
radicais islâmicos no país durante o Ramadã. Um xeique moderado 
chegou a admitir o fato de que pessoas com uma visão radical acre-
ditam que “ataques feitos durante o Ramadã tenham grande recom-
pensa”. Por isso, continue orando pelos cristãos perseguidos que 
vivem em contexto de maioria muçulmana. Clame para que sejam 
guardados pelo Senhor e cheios de sabedoria e amor para responder 
aos seus vizinhos muçulmanos a razão de não observarem o jejum 
do Ramadã. (Missões Portas Abertas) 

NOTAS 

28.05 - Maurício & Luíza 
29.05 - José Euclides & Fátima 
29.05 - Paulo & Amélia 
30.05 - Eron & Denise 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

02.06 (Dom) 
Culto Noturno 

Rev. Carlos Machado 

Diretor do Seminário Presbiteriano do Sul 
19h30 

15.06 (Sáb) Jantar de Casais 19h30 

21.07 (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 
  

AGENDA DE ORAÇÃO 

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

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 02 

Selma e Priscila Letícia e Társila 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 02 

Rafael e Silas Rogério e Luisinho 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Pb. Dinael Rev. Célio 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – Hoje, logo após a Escola Domi-
nical, temos a Assembleia Geral Ordinária, com a seguinte pauta: 1) Elei-
ção do Secretário de Atas da Assembleia; 2) „ouvir, para informação, o rela-
tório do movimento da igreja, no ano anterior e tomar conhecimento do orça-
mento para o ano em curso’ (Art 9, letra ‘d’- CI/IPB). 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA – Hoje, às 19h, temos a 
Assembleia Geral Extraordinária, contando com o exercício devocional 
do culto público em nosso Templo, com a seguinte pauta: Venda de Imó-
vel. 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, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de 
sua propriedade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante pare-
cer 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 assi-
nada das 19h às 19h45. b) Comissão responsável pela lista de presença: 
Pb. Márcio, Suzie Pasculli e Suzi Weissmann.  

SAF - Amanhã, dia 27, às 19h30, a SAF estará realizando a sua Reunião 
Plenária em nossa igreja. Todas as mulheres e sócias estão convidadas. 

CULTO NOS LARES – A Reunião dos Lares desta quarta-feira, dia 29, 
será na casa de nossa irmã Rosângela Alves. Saída da igreja, com caronas, 
às 19h. 

PROJETO ANA - Próximo domingo, logo após o ensaio do coral, às 
18h50, no Departamento Infantil, nossas mães estarão orando pelos 
filhos. Todas as mulheres da igreja estão convidadas.  

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – A nossa Escola Bíblica de Férias será 
na terceira semana de Julho (15 a 20). Contamos com você para ajudar 
neste importante trabalho. Os interessados devem procurar nossa irmã 
Cilmara.  

AGRADECIMENTO - Agradecemos as pessoas que contribuíram com 
o Bazar, onde o valor arrecadado será revertido para as missões. Infor-
mamos que parte das roupas que restaram, será doada às entidades de 
recuperação.  

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

CESTA BÁSICA - Os irmãos que desejam contribuir com alimentos pa-
ra a cesta básica, favor entrar em contato com a Junta Diaconal, para que 
possamos realizar a divisão dos alimentos a serem doados. 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ANIVERSARIANTES 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 


