
NAMORADOS E A BÍBLIA 
 

 Quais as principais características que devem ser vistas para 
começar um namoro? 

 1 – O que o pretendente (ou a pretendente) tem de Deus: existe um 
mal que ocorre em nossas igrejas e que não vem de hoje, estou falando 
de uniões mistas, namoros mistos.  Este mal vem sendo praticado desde 
o Antigo Testamento, e todas as vezes que havia estas uniões, Deus se 
irava e mandava que elas fossem desfeitas. Por quê? O descrente não 
consegue entender quem é o Deus que nós servimos. Eles não 
conseguem entender o que a Bíblia requer de nós. A Bíblia trata estas 
uniões como “jugo desigual” (2Co 6.14). Quando um crente unia-se com 
pessoas que não eram regeneradas, os crentes passam a participar das 
obras infrutíferas das trevas. A principal preocupação que o Antigo 
Testamento mostra com a união mista é a idolatria (Êx. 23.33). E assim, 
uma pessoa que não é regenerada não saberá da vontade de Deus para o 
casal de namorados. A Bíblia requer santidade no relacionamento e que 
este relacionamento seja entre dois regenerados, pois namoro com 
descrente não é um método de evangelismo.  

 2 – O seu caráter: nós vimos acima que se o pretendente (ou a 
pretendente) não professar a fé cristã, não devemos nos unir com ela. 
Então, nem adianta olhar o caráter que ela possui, pois mesmo sendo 
uma ótima pessoa, ela é boa sem saber o que a Bíblia fala o que é ser bom 
e porque tal pessoa faz coisas boas. No entanto, tratarei neste tópico com 
aqueles que viram no seu (sua) pretendente um ponto positivo segundo 
o ponto acima. Este caráter não pode ser analisado por sua frequência na 
igreja, por responder as perguntas levantadas na Escola Dominical ou 
por orar bonito. Mas este caráter deve ser analisado a partir do princípio 
de como esta pessoa aplica o conhecimento que ela tem de Deus em sua 
vida. 

 O que não se pode procurar para começar um namoro?  

 1 – Etnia: a Escritura é clara em mostrar de que Deus não faz 
acepção de pessoas;  

 2 – Condições financeiras: essa atitude envolve pecado. O pecado da 
avareza, da cobiça e do engano que é falta de amor ao próximo. Então, 
casar por causa de questões financeiras não é amor, tal relacionamento 
não provém de Deus.  

 3 – Estética: se um namoro começa sem amor, mas por atração 
física, este relacionamento não durará por muito tempo. E, assim, há 
uma grande possibilidade que traições aconteçam.  

Portanto, qual é o bom propósito do namoro cristão? Visar o 
casamento para a glória de Deus, que cumpre com o que Deus ordenou a 
Adão no Éden de se unir à sua esposa e contrair uma família. 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 
 

 

Abertura 

Romanos 12.9-21 

Hino 180 – “Amor Fraternal” 

Oração  

 

João 6.35-40 

Hino 110A – “Crer e Observar” 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Além do Céu Azul” 

“Quero Louvar-Te” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Dinael Próximo (23): Pb. Samuel 

Assembleia Extraordinária 

 
Prelúdio 
 

Adoração 

Êxodo 3.14-15 

Hino 21 – “Deus de Abraão” 

Oração 
 

Coro 
 

Contrição 

Salmo 130 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 
 

Coro 
 

Ação de Graças 
Cânticos - “Jesus em Tua Presença” 

“Grande Deus” 
“Revelação de Deus” 
 

Dízimos e Ofertas 

Oração com as crianças 
 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 
 

Consagração 
Cântico - “Enche-Me Espírito” 

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice  
 

Assembleia Extraordinária 

Verificação do Quórum e Votação 

Leitura e Aprovação da Ata 

Encerramento 
 

Poslúdio 



 

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 

NOTAS AGENDA DE ORAÇÃO 

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

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 23 

Áurea e Heloísa Giulia e Giovana Cassab 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 23 

Raphael e José Cremonesi Gabriel e Rafael 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO       

(Quinta-Feira) 

Pb. Samuel Rev. Célio 

DÍZIMOS E OFERTAS – Hoje, por ocasião do culto vespertino, tere-
mos a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas como parte do cul-
to que prestamos a Deus. Tal contribuição revela nossa alegria e grati-
dão pela providência divina. Vale lembrar a recomendação do apóstolo 
Paulo: “Deus ama a quem dá com alegria” (II Cor 9.7). 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA – O Conselho convoca a 
Assembleia Geral Extraordinária para se reunir no domingo, dia 26 de 
Maio, às 19h, contando com o exercício devocional do culto público em 
nosso Templo, com a seguinte pauta: Venda de Imóvel. 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, per-
mutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua proprie-
dade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer 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 assinada das 
19h às 19h45. b) Comissão responsável pela lista de presença: Pb. Már-
cio, Suzie Pasculli e Suzi Weissmann. c) Em segunda convocação, fica a 
Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 16 de Junho, nos 
mesmos horários e com a mesma comissão. 

GRUPO CONVIVER - Próxima quarta-feira, dia 19, às 15h, teremos o 
encontro do Grupo Conviver em nossa igreja. Todos estão convidados! 

CULTO NOS LARES – Próxima quarta-feira, dia 19, às 19h30, teremos 
a Reunião dos Lares na casa de nossa irmã Sirlaine. Saída da igreja, com 
caronas, às 19h. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – A nossa EBF (Escola Bíblica de Fé-
rias) será na 3ª semana de julho; dos dias 17 a 20. A comissão responsá-
vel pelo trabalho é composta pelos seguintes irmãos: Cilmara, Maíra e 
Pb. Jefferson. 

TRABALHO DA FEDERAÇÃO DA UPH – A Federação da UPH reali-
zará um culto no dia 10 de Agosto, às 19h30, na IP Brotas, e outro no 
dia 26 de Outubro, às 19h30, na IP Parque dos Jequitibás. Homens re-
servem essas datas! 

AGRADECIMENTO - Dona Noemi agradece aos irmãos que oraram 
por sua saúde, especialmente a Deus por Sua providência. 

ANIVERSARIANTES 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

14.07 (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 
  

No dia 29 de maio, a família de Quang foi para a lavoura trabalhar na 
terra deles para preparar a estação de plantação de arroz. Após um 
longo dia de trabalho, a família voltou para casa – e, então, descobriu 
que a casa não estava mais lá. Testemunhas contaram para eles que 
pessoas do vilarejo tinham colocado fogo na casa enquanto eles esta-
vam fora. Além da casa, duas toneladas de arroz que pertenciam à 
igreja deles também foram queimadas. A cultura da igreja é que eles 
cultivam a terra e plantam arroz durante o ano todo e uma porção da 
colheita é dada como dízimo. Esse arroz que é ofertado para a igreja é 
estocado na casa dos membros e, quando necessário, é distribuído aos 
membros que não têm comida. O valor total da perda soma cerca de 
3.400 dólares. Quang relatou o incidente às autoridades locais, mas 
não teve nenhum retorno. E agora a família dele tem que construir 
um abrigo temporário. Antes do incêndio, algumas famílias do vilare-
jo já tinham ameaçado a família de Quang, dizendo que se não paras-
se de seguir a Cristo e adorar a Deus no povoado, seria expulsa. Algu-
mas vezes, as pessoas iam até a casa dele e o impediam de ir à igreja. 
O cristão acredita que os vizinhos sabiam que ele guardava o arroz da 
igreja em casa e que, por isso, incendiaram a casa. Oremos por 
Quang, sua família e igreja, para que possam superar essa dificuldade 
juntos.  (Missões Portas Abertas) 

16.06 - Alice Nardelli 
16.06 - Carlos de Oliveira 
16.06 - Izabel de Souza 
17.06 - Helena Simão 
18.06 - Amélia de Souza 
18.06 - Vinícius Nardelli 

19.06 - Saulo & Marciene 
21.06 - André Rodrigues 
21.06 - Ângela Pelizza 
21.06 - Guilherme de Carvalho 
21.06 - Luiz Pelizza 
22.06 - Sinval Pereira 


