
O ANTÍDOTO PARA O PECADO 
“Façam todas as coisas com amor” 

1 Coríntios 16:14 
 

Quanto mais você ama a Deus, menos você irá pecar. 

As Escrituras e a experiência pessoal nos ensinam que o 

pecado sempre tem suas consequências. Quando você aceita o 

pecado não confessado, desonra a Deus e perde as bênçãos e a 

alegria que Ele deseja para você. O pecado prolongado pode até 

mesmo trazer Sua correção através do sofrimento e da doença. 

Foi o que aconteceu com os crentes coríntios que 

participaram da Mesa do Senhor de maneira pecaminosa (1 Co 

11.27-30). Paulo advertiu o restante da congregação a fazer uma 

cuidadosa análise espiritual para que evitassem incorrer em 

punição semelhante. No capítulo 13, ele revela a raiz do 

problema, dizendo, com efeito: “Alguns de vocês estão fisicamente 
doentes porque estão pecando. Comecem a amar a Deus e uns aos 

outros como deveriam, e suas doenças irão desaparecer”. 

O amor é o antídoto para o pecado. Quando um fariseu 

perguntou a Jesus qual era o maior dos mandamentos, Jesus 

respondeu: “Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda 

a sua alma e de todo o seu entendimento.” Este é o grande e 

primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: “Ame 

o seu próximo como você ama a si mesmo”. Destes dois mandamentos 

dependem toda a Lei e os Profetas” (Mt. 22.37-40). 

Se você ama o Senhor e o seu próximo, você não irá pecar 

contra eles. É por isso que Paulo disse: “Não fiquem devendo nada 
a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o 

próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: “Não cometa 
adultério”, “não mate”, “não furte”, “não cobice”, e qualquer outro 

mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: “Ame o seu 

próximo como você ama a si mesmo”. O amor não pratica o mal contra 

o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor.” (Rm. 13. 8-10). 

O amor é o seu maior chamado e a maior contribuição que 

você pode dar aos outros. Contudo, é possível negligencia-lo ou 

entender mal suas características. Ore para que o seu amor por 

Deus e pelos outros aumente a cada dia. 
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PRESBÍTEROS EMÉRITOS 
Elias Carvalho 

Juel Bacciotti 

Saulo Isler 
 

 

JUNTA DIACONAL 
 

Carlos Araújo 

Gabriel Trovó 

Januário Neto 

Jean Joaquim 

José Cremonesi 

Juliano Carvalho 

Luiz Gramasco 

Rafael Carvalho 

Raphael Faria 

Rogério Nardelli 

Silas Carvalho 

ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

João 10.14-16 

Hino 117 – “Pastor Divino” 

Oração  

 

Salmo 40.17 

Hino 120 – “Dependência” 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Tenho Dentro do Meu Coração” 

“Ele é Exaltado” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Samuel Próximo (13):  Rev. Célio 

Prelúdio 
 

Adoração 

Salmo 150 

Hino 10 – “A Criação e Seu Criador” 

Oração 

 

Contrição 

Salmo 139. 23-24 

Hino 152 – “Onisciência Divina” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Coro 
 

Ação de Graças 

Cânticos - “Calmo, Sereno e Tranquilo” 

“Estrela da Manhã” 

“Digno é o Senhor” 

Oração com as crianças 
 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 
 

Santa Ceia 

Hino 334 – “A Conversão” 

Instituição do Sacramento 

Distribuição dos Elementos 

Hino 296 – “Cristo Não Tarda” 

Bênção Apostólica 

Benção Antiga 
 

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, Pr. 
Paulo (Ministério Desafio ao Jovem). 

OSNI FERREIRA - Nesta semana, o missionário Osni Ferreira rela-
tou que o refugiado convertido, Manhal, seu companheiro de visitas,  
apanhou tanto dos terroristas que passou por 28 cirurgias. Nestes 
últimos dias fez a 29ª cirurgia e já estava pronto para novas visitas. O 
reverendo completa dizendo: “Muito bom servir a Deus ao lado de ser-
vos como esse. Fico olhando para nossas crianças e pensando: qual o futuro 
que está preparado para elas? Só Deus para mudar a realidade dessas famí-
lias e dar esperança de um futuro melhor.” Rev. Osni conclui pedindo 
para que continuemos caminhando juntos, porque de mãos dadas e 
joelhos dobrados podemos mudar a vida de muitos. A Ele seja toda a 
glória! (Osni Ferreira - APMT/O.M.) 
 

Também nesta semana, o missionário Osni Ferreira trouxe a notícia 
da realização de um culto ao ar livre em um vilarejo no Paquistão. O 
reverendo destaca que é muito perigoso esse tipo de trabalho, mas 
que os irmãos parecem não se importar tanto. Rev. Osni descreve 
todo momento, detalhando que as pessoas estão sentadas no chão, o 
que é comum em todos os cultos no Paquistão, também fica admira-
do com a dedicação no momento de louvor e com os instrumentos 
usados. Por fim, completa, dizendo: “Benção esse povo. Amo demais!” 
Oremos para que o Senhor esteja capacitando-o na pregação da Pala-
vra ao povo paquistanês. (Osni Ferreira - APMT/Oriente Médio)  

 ANIVERSARIANTES 

08.10 - Samuel Nunes 

09.10 - Priscila Foresti 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 13 

Áurea e Heloísa Giulia e Giovana Cassab 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 13 

Juliano e Rogério Carlos e Raphael 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Pb. Dinael  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 

SANTA CEIA – Hoje, por ocasião do culto noturno, teremos o privilé-
gio de participar da Mesa do Senhor. Não deixe de celebrar conosco! 

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

CLASSE DE CATECÚMENOS – Hoje, começa a classe de Novos. Se 
você deseja se tornar membros de nossa igreja, favor procurar o pastor 
ou um dos presbíteros. As aulas serão ministradas pelo pastor por oca-
sião da Escola Dominical, às 9h. Não falte!  

OFICINA DE ARTES - Nesta quarta-feira, dia 09, às 15h, a SAF promo-
verá uma tarde de comunhão e aula de artesanato na igreja. Venha e 
convide uma amiga! Inscrições na secretaria da igreja ou pelo WhatsApp 
(19) 99657.5047. 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 
09, às 19h30, será na casa de nossos irmãos Isaura e Antônio Spicka. Saí-
da de frente a igreja, para caronas, às 19h. Todos estão convidados.  

PASTOR VISITANTE – O Rev. Angelo Tavernari, missionário 
da Reformed Evangelistic Fellowship, em Bristol, Tennesse – USA, estará 
no próximo domingo, dia 13, ministrando a Palavra por ocasião da 
EBD, às 9h, e no Culto Noturno, às 19h30. Tema: A Santidade de Deus.  

LITURGIA – No dia 20 de outubro, por ocasião do Culto Noturno, às 
19h30, teremos a participação das crianças na liturgia do culto. Pedi-
mos ao departamento infantil auxilio nessa programação. E, queridos 
pais, não deixem de trazer seus filhos!  

DIA DA SECRETÁRIA – Parabenizamos a SAF de nossa igreja pela 
iniciativa de homenagear as secretárias do nosso bairro, devido ao Dia 
da Secretária, comemorado no dia 30 p.p., inclusive entregando “100” 
lembrancinhas nas diversas clínicas e escritórios. Que Deus continue 
abençoando a Sociedade Auxiliadora Feminina da 3ª IPB.  

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.  

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 po-
dem pagar, por isso, nos ajude! O valor será mantido igual ao dos anos 
anteriores, ou seja, R$ 200,00.  

NOVO SITE DA IGREJA - Informamos aos irmãos que já está dispo-
nível o novo site, onde poderemos acompanhar as notícias, liturgias e 
sermões, inclusive cultos online. www.3ipbrc.com.br 

12.10 - Thiago Marques 

12.10 – Esther da Silva 

QUERIDO VISITANTE – Seja bem-vindo à 3º Igreja Presbiteriana 
de Rio Claro. Se você veio pela primeira vez, não deixe de levar 
uma lembrancinha pra sua casa. É só falar com os recepcionistas, 
caso não tenham lhe entregado. E não esqueça, após o culto noturno 
há sempre um cafezinho e suco no espaço social.  


