
QUE ENTREM AS CRIANÇAS 
“Deixai vir a mim os pequeninos” 

Lucas 18.16 
 

 

 

As lembranças de infância sempre ocupam um lugar em nosso 
coração. Desde as travessuras da meninice às peraltices da adolescência, 
temos histórias pra contar. Mesmo se tratando de uma infância difícil, a 
pessoa há de encontrar momentos nostálgicos, podendo se juntar ao 
poeta Casimiro de Abreu, ao dizer no poema Meus Oito Anos (1857): 
“Oh! Que saudades que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância 
querida...”.  

A vida infantil é muito intensa: sem o trabalho do dia-a-dia, sem as 
responsabilidades corriqueiras, sem os compromissos necessários e sem 
qualquer preocupação, vive-se a todo vapor. Nada interessa tanto às 
crianças quanto o dia livre para se divertir. A criançada só quer saber de 
brincar e mais nada! 

Como a vida não é feita de brincadeiras, os pais devem impor 
limites aos seus filhos. Também faz parte de uma boa educação familiar 
as exortações necessárias, tais como: „respeite os mais velhos‟, „obedeça sua 
mãe‟, „não mexa nisso‟, „não incomode as visitas‟, „vá brincar lá fora‟, „devolva 
isso de quem você pegou‟ etc. As correções servem para moldar as ações 
ou as omissões. Além do mais, é recomendação bíblica: “Ensina a criança 
no caminho que deve seguir” (Pv 22.6); “Não retires da criança a 
disciplina” (Pv 23.13); “Castiga a teu filho enquanto há esperança” (Pv 
19.18); “Corrige a teu filho, e te dará descanso” (Pv 29.17); e muitos outros 
textos. 

 Mais que uma infância saudável cheia de momentos bons ou 
ruins, a criança precisa de Jesus. De que vale ofertá-las o mundo e negá-
las o verdadeiro Senhor da Vida? Jesus é o verdadeiro tesouro da 
salvação e a verdadeira fonte da espiritualidade. Não podemos achar 
que a criança não aproveita de um momento espiritual. Se isso fosse 
verdade Jesus não teria dito -  “Deixai vir a mim os pequeninos e não os 
embaraceis” (Lc 18.16).  

 Vale lembrar aos pais os compromissos assumidos no batismo. O 
art. 11 do Princípio de Liturgia nos diz o seguinte: “Os membros da Igreja 
Presbiteriana do Brasil devem apresentar seus filhos para o batismo, não 
devendo negligenciar essa ordenança. § 1º- No ato do batismo, os pais 
assumirão a responsabilidade de dar aos filhos a instrução que puderem e zelar 
pela sua boa formação espiritual. Bem como fazê-los conhecer a Bíblia e a 
doutrina presbiteriana como está expressa nos símbolos de fé”. 

Portanto, oremos pelas crianças e zelemos pelos nossos filhos, a fim 
de que cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus 
Cristo! 

Rev. Célio Gomes de Azevedo 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Apocalipse 3.14-22 

Hino 209 – “Encorajamento” 

Oração  

 

Salmo 103.1-5 

Hino 63 – “As Muitas Bênçãos” 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Jesus, em Tua Presença” 

“Tributai ao Senhor” 

 

Estudo da Palavra 

Estudo no Templo 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 
Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Dep. Infantl Próximo (27):  Pb. Márcio 

Prelúdio 
 

Adoração 

Salmo 19.1 

Hino 22 – “Os Céus Proclamam” 

Oração 

 

Contrição 

Salmo 32.1-5 

Oração Silenciosa 

Hino 157 – “Segurança em Cristo” 

Oração Audível 

 

Coro 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Vinde, Vós, os Povos” 

“Estamos Reunidos” 

Dízimos e Ofertas 

Oração com as crianças 

Cânticos - “Além do Céu Azul” 

“Espírito Santo de Deus” 

 

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, Lu-
cas Figueiredo Araújo (cirurgia). 

 ANIVERSARIANTES 

20.10 - Jean Joaquim 

20.10 - Odivalda Gramasco 

22.10 - Edna Alvarez 

LOUVORZÃO NA FAZENDA – No dia 15 de Novembro os jovens e 
adolescentes estarão passando o dia na Fazenda Luana, em Ipeúna. 
Além do louvor e estudo da palavra, teremos gincana e brincadeiras. 
Inscrição com Marcelo, até o dia 03 de Novembro. Organizadores: Rapha-
el Florentino (Louvor); Pb. Márcio (Churrasco); Lívia e Marcelo (Recreação); 
Dc. Luiz Gramasco e Evaldo (Organização). Saída em frente à igreja às 8h. 

UMP - Próximo sábado, dia 26 de Outubro, às 19h30 teremos o encon-
tro de jovens do presbitério na 2ª Igreja Presbiteriana de Rio Claro. 
Saída da igreja às 19h. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 27 

Giulia e Giovana Cassab Maíra e Renata 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 27 

Rafael e Luiz Gramasco Jean e Gabriel 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Dc. Januário 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 

CLASSE DE CATECÚMENOS –  Se você deseja se tornar membros de 
nossa igreja, favor procurar o pastor ou um dos presbíteros. As aulas 
são ministradas pelo pastor por ocasião da Escola Dominical, às 9h. Não 
falte! 

LITURGIA – Hoje, por ocasião do culto noturno, às 19h30, teremos a 
participação das crianças na liturgia do culto. Queridos pais, não deixem 
de trazer seus filhos!  

DÍZIMOS E OFERTAS – Hoje, por ocasião do culto vespertino, teremos 
a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas como parte do culto que 
prestamos a Deus.  

SAF - Amanhã, dia 21, às 19h30, a SAF estará realizando a sua Reunião 
Departamental na casa de nossa irmã Luciana Tersi (Av. 10A , 210, Rua 26 e 
27 - Jd. São Paulo II - Condomínio Thebas). Todas as mulheres e sócias es-
tão convidadas. 

GRUPO CONVIVER - Próxima quarta-feira, dia 23, às 15h, teremos o 
encontro do Grupo Conviver em nossa igreja. Todos estão convidados! 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 
23, às 19h30, será na casa de nossa irmã Rose Ventura (Rua 2, 280 - Resi-
dencial Florença).  

BATISMO INFANTIL – Próximo domingo, dia 27, por ocasião do culto 
noturno, às 19h30, teremos o sacramento do Batismo da pequena Alice, 
filha de Aline e Diego. Deus seja louvado!  

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS – Dia 28 de novembro, quinta-feira, 
Dia Nacional de Ação de Graças, teremos culto, às 19h30, com a partici-
pação do Conjunto de Louvor. Todos estão convidados para participar 
deste momento de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Esperamos 
as doações dos irmãos nos seguintes termos: Homens – Arroz e feijão; 
Jovens e Adolescentes – Macarrão; Mulheres – Panetones; Crianças – 
Brinquedos. Após o culto, teremos uma deliciosa salada de frutas.  

BAZAR – A SAF está arrecadando roupas, calçados, brinquedos, utensí-
lios domésticos novos e usados, para a realização de um bazar, em No-
vembro. A renda será  revertida para os missionários. Esperamos a cola-
boração de todos. 

ACAMPAMENTO 2020 – Faça já sua inscrição! De 7 a 11 anos o valor é 
de R$ 100,00. Acima de 12 anos o valor é de R$ 200,00. Não deixem de 
participar! Reserve sua vaga dando o nome para Letícia ou Gabriel Trovó. 

ADOTE UM ACAMPANTE – Se você quiser e puder custear uma pes-
soa para o Acampamento 2020, nos dia 22 a 25 de fevereiro de 2020, é só 
falar com Letícia ou um dos presbíteros. Sabemos que nem todos podem 
pagar, por isso, nos ajude! O valor será mantido igual ao dos anos ante-
riores, ou seja, R$ 200,00.  

PLANEJAMENTO 2020 - Solicitamos aos departamentos e sociedades 
internos, que realizem suas eleições e apresentem planejamento para 
2020. Os ministérios internos deverão igualmente elaborar seu planeja-
mento e apresentá-los ao conselho, para gerenciamento de programa-
ções e evitar conflitos de datas.  

 

ASSEMBLÉIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA 

Eleição de Presbíteros 

O Conselho resolveu convocar Assembleia Geral Extraordinária para 
o dia 17 de novembro p.f., com a seguinte pauta: eleição de presbíte-
ro. (a) Oferecer à Igreja, dos dias 20 a 27 de outubro, a oportunidade de 
indicar nomes ao presbiterato através da FICHA DE INDICAÇÃO, 
que deverão ser depositadas no gazofilácio. (b) No dia 28 de outubro 
o Conselho examinará os nomes indicados e aqueles que forem consi-
derados aptos serão convidados para uma reunião com o Conselho, 
no dia 30 de outubro. (c) No dia 03 de novembro os candidatos ao 
pleito serão apresentados à igreja, bem como as demais informações 
para o processo eleitoral (número de vagas, mesa apuradora, etc.). (d) 
A solenidade de Ordenação e Instalação será no dia 1º de dezembro. 


