
 

OFERTA EMERGENCIAL PARA OS MISSIONÁRIOS 
“Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação” 

Filipenses 4.14 
  

 

 Nessa passagem, vemos que a Igreja de Filipos demonstra sua 
sensibilidade diante da situação que Paulo estava enfrentando. No capí-
tulo 4 vemos o coração desse servo do Senhor falando sobre alegria e 
companheirismo. São dois sentimentos verdadeiros na vida desse evan-
gelista, compromissado em levar as pessoas a se reconciliarem com Deus 
através de Cristo. 
 Estamos vivendo uma onda fantástica na obra missionária trans-
cultural da IPB, através da APMT. Não existe um registro histórico do 
avanço do trabalho missionário no grau em que nos encontramos, em 
toda história de nossa denominação. Continuamos em franco crescimen-
to, chegando a 45 países este ano, a mais de 240 missionários e, ainda, 
mais de 200 candidatos que estão em diversas fases do preparo pré-
campo. Como sabem, continuamos atuando nas áreas de Plantação de 
igrejas, Evangelismo, Discipulado, Educação, Ensino Teológico, Ação 
Social, ações emergenciais em catástrofes, calamidades e em contextos 
de guerra. 
 Os nossos missionários dedicam as suas vidas para que a Glória 
de Deus se estenda aos lugares mais distantes e inóspitos da terra. Agra-
decemos profusamente todas as igrejas locais da IPB que têm participa-
do dessa história. 
 Entretanto, os desafios têm sido enormes! Ao mesmo tempo em 
que nos alegramos pelo avanço do trabalho, precisamos do companhei-
rismo de vocês neste momento. Algo grave hoje é a instabilidade econô-
mica global, com a variação das moedas no mundo todo. Por conta das 
variações cambiais, as perdas de sustento dos nossos irmãos têm trazido 
um alerta é por isso que precisamos de sua participação. Algumas famí-
lias, após os descontos cambiais em relação ao Real (R$), têm vivido com 
50% do que seria o orçamento oficial, o que tem trazido sérios proble-
mas. 
 Desafio os irmãos que considerem fortemente levantar uma oferta 
especial, entre abril e maio, em caráter de urgência, para atender a pre-
mente necessidade dessas famílias. As contribuições podem ser feitas via 
depósito em uma das contas da APMT com o código de centavos R$ 
0.03, ou por boleto e cartão de crédito em nosso site. 
 Banco do Brasil: Agência 5853-x (Vergueiro) – C/C: 7500-0. Bra-
desco: Agência 0119 (Cambuci) – C/C: 107965-4. CNPJ: 04.138.895/0001-
86.  
 Muito obrigado por associarem-se conosco nesse momento de 
tribulação. Em favor dos eleitos de Deus espalhados pelo mundo!  
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 ESCOLA DOMINICAL – 9h                     CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

I Samuel 7.12 

Hino 179 – “Saudação” 

Oração         

 

I Tessalonicenses 5.18 

Hino 62 – “Hino de Gratidão” 

Oração       

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Oração com as crianças 

Agradecimento aos visitantes 

Avisos  

 

Ação de Graças  

“Consagração” 

“Enche-me Espírito” 

  

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

 
 

Poslúdio                                                               

   Hoje: Rev. Célio                               Próximo (22):  Pb Jefferson 

Prelúdio 

 
Adoração 

Salmo 57.7-11 

Hino 104 – “Linda Melodia” 

Oração  
 

Contrição 

Salmo 33.18-22  

Oração Silenciosa 

Oração Audível        
 

Coro 
 

Ação de Graças 

Cânticos Espirituais 

 “Não Tenhas Sobre Ti” 

 “Salmos de Louvor” 

 “Nosso Deus é Soberano” 

 “Pela Fé”  
 

Dízimos e Ofertas 

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, 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 

NOTIFICAÇÕES – Pedimos aos irmãos que registrem em seus celulares o 
WhatsApp da 3 IPRC (019-99657-5047), a fim de receber notificações da pró-
pria igreja como, por exemplo, nota de falecimento.  
 

NOTA DE FALECIMENTO – Faleceu no dia 12 de março p.p., a nossa 
irmã Mercedes Bocces, mãe de nosso irmão Dinael, aos 86 anos de idade. 
Que o Senhor conforte os corações enlutados! . 
 

DÍZIMOS E OFERTAS – Hoje, por ocasião do culto noturno, 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). 
 

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.  
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Terça-feira, às 19h30. Venha participar conos-
co! “Na minha angústia, invoquei o SENHOR, gritei por socorro ao meu Deus. 
Ele do seu templo ouviu a minha voz” (Sl 18.6). 

Semana Passada 

10.03 - Luiz Gramasco  

13.03 - Giovana Garcia  

13.03 - Maria Helena Manocchio  

13.03 - Carlos & Luciana 

Nesta Semana 

 

GRUPO CONVIVER – Nesta quarta-feira, dia 18, às 15h, teremos o encon-
tro do Grupo Conviver em nosso salão social.  
 

PLENÁRIA DA SAF – Nesta quarta-feira, dia 18, às 19h30, na igreja.  
 

CULTO NOS LARES – 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! 
 

ACAMPAMENTO DE PÁSCOA – Nos dias 10, 11 e 12 de abril, teremos o 
Acampamento de Páscoa, em Limeira, sob a responsabilidade da Igreja 
Presbiteriana de Limeira (Jd. Aeroporto), através do grupo “Laranja Lima” e 
Pr. Flávio Gouvêa de Oliveira. O Valor do acampamento será de R$ 120,00. 
Maiores informações falar com o Conselheiro da UPA, Pb. Claudinei.  
 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA – (a) Dia 18 de abril, sábado, às 10h, teremos 
nossa Reunião de Oração (com a presença do ministério de música) e após um 
churrasco comunitário. (b) Dia 19, domingo, tanto na Escola Dominical (9h) 
quanto no culto noturno (19h30) teremos a presença do Rev. Marcos Nicolli 
Napoli, pastor na região de Bragança Paulista e ligado a Missão Frontiers. 
 

POSIONAMENTO DO CONSELHO QUANTO A CANDIDATOS – Con-
siderando que estamos em ano de eleições municipais (para prefeito e vere-
adores) 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. 
 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 22 

Laís e Lucas Giulia e Jonas   

DIÁCONOS 
HOJE DIA 22 

Silas e Luis Gramasco Raphael e Gabril 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Pb. Claudinei Rev. Célio 

NOTAS 

Hoje - Carlos Araújo   

18.03 - Helena Bazan   

18.03 - Ricardo Barbosa   

19.03 - Maurício da Silva  

20.03 - Margarida do Prado  

21.03 - Rafael de Carvalho  

21.03 - Nayara Ventura  


