
ONDE A FELICIDADE NÃO ESTÁ PRESENTE 
 

 O rei Salomão entregue às cogitações de seu coração, numa conversa 
consigo mesmo, disse: “Vamos! Eu te provarei com a alegria; goza, pois, a felicidade; 
mas também isso era vaidade” (Ec 2.1). Salomão foi o homem mais rico de sua 
geração. Sua fama era notória. Seu poder era colossal. Seu reino era esplêndido. 
Mesmo cercado de tanta pompa e luxo, mesmo habitando no pináculo do 
sucesso, mesmo sendo o rei mais conhecido e famoso de sua geração, perdeu-se 
nos labirintos de sua própria alma. Enfastiado com o glamour do mundo, 
Salomão procurou a felicidade em fontes onde ela não estava presente. 
 Em primeiro lugar, Salomão buscou a felicidade na bebida (Ec 2.3). 
Pensou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa. Mas, a alegria do vinho 
é passageira e as consequências da embriaguez são danosas. Muitos ainda hoje 
entregam-se à bebedeira para a ruína de sua vida, para a destruição de sua 
reputação e para a dissolução de sua família. A alegria etílica evapora 
rapidamente. Não suporta as crises da vida. A verdadeira alegria está em Deus. 
Só na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. 
 Em segundo lugar, Salomão buscou a felicidade na riqueza (Ec 2.4-8a). 
Acumulou bens e granjeou fortunas colossais. Vestia-se regiamente. Estava 
cercado de ouro e pedras preciosas. Mas, o brilho da riqueza não passa de bolha 
de sabão, tem muito colorido, mas nenhuma consistência. Salomão mesmo sendo 
rico e o mais rico de sua geração não encontrou na riqueza a verdadeira 
felicidade. A riqueza material é ainda hoje a alavanca que move as pessoas e o 
vetor que governa muitos corações. Quantos relacionamentos são sacrificados! 
Quantas injustiças são feitas! Quantos crimes são praticados por causa do amor 
do dinheiro! 
 Em terceiro lugar, Salomão procurou a felicidade nas aventuras sexuais 
(Ec 2.8b). Proveu para si mulheres e mulheres. Teve setecentas princesas e 
trezentas concubinas. Mas, as aventuras românticas e as paixões carnais não 
preencheram o vazio do seu coração. Vivemos numa sociedade erotizada. O sexo 
é vendido como um produto vital para a felicidade humana. A indústria 
pornográfica move bilhões de dólares todos os anos. Quanto mais, porém, as 
pessoas se entregam às aventuras sexuais mais infelizes e vazias elas se tornam. O 
sexo é bom, puro e deleitoso, mas só é legitimamente usufruído no âmbito 
sacrossanto do matrimônio. Dentre suas mil mulheres, Salomão não encontrou 
nenhuma sequer, porque a felicidade não está na multiplicidade de parceiros 
sexuais, mas na fidelidade do casamento monogâmico. 
 Em quarto lugar, Salomão procurou a felicidade na fama. (Ec 2.9,10). 
Tornou-se grande, sobrepujou-se a todos os seus antecessores. Abasteceu seu 
coração com tudo o que desejou seus olhos, porém, no final reconheceu que todas 
essas coisas não passaram de vaidade (Ec 2.11). Multidões e multidões, ainda 
hoje, trafegam na passarela da fama sob as luzes da ribalta. Chegam ao topo de 
suas realizações e conquistas. Tornam-se famosos, são conhecidos e reconhecidos 
no mundo, mas todo esse glamour não preenche o vazio do coração, não satisfaz 
aos reclamos da alma, não produz verdadeira felicidade. Salomão transcendeu a 
todos os de sua geração em esplendor. O mundo inteiro olhava para ele com 
admiração. Todos apostavam que ele era o homem mais feliz do mundo. Porém, 
inobstante estar cercado de riqueza, fama e glórias humanas, nutria em seu 
coração uma tristeza crônica, pois a alegria que o mundo dá é rasa, passageira e 
insuficiente. 
 No final de sua vida, Salomão chegou à conclusão de que só o temor de 
Deus dá sentido à vida (Ec 12.13). Agostinho de Hipona disse que Deus nos criou 
para Ele e somente na presença dele encontraremos sentido para nossa vida. Você 
é uma pessoa feliz? Onde você está buscando a felicidade? Pare de correr de um 
lado para o outro. A verdadeira felicidade está em Deus, e nele somente! 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 
 
Abertura 
Salmo 113 
Hino 17 – “Deus Seja Louvado” 
Oração 
 
Salmo 18.1-3 
Hino 145 – “Refúgio verdadeiro” 
Oração 
 
Pastoral 
Aniversariantes da semana 
Agradecimento aos visitantes 
Oração com as crianças 
Avisos  
 
Cânticos Espirituais  
“Não Olho as Circunstâncias” 
“Estamos Nós Aqui” 
 
Estudo da Palavra 
Separação das Classes 
 
Encerramento 
Hino 
Oração final 
 
Poslúdio                                                               

Assembleia Extraordinária (19h) 
 
Prelúdio 
 
Adoração 
Apocalipse 7.9-12 
Hino 51 – “Cristo Coroado” 
Oração 
 
Coro 
 
Contrição 
Jeremias 29.12-14 
Hino 131 – “Vida Santificada” 
Oração Silenciosa 
Oração Audível 
 
Ação de Graças 
Cânticos Espirituais 
Oração com as crianças 
 
Edificação 
Coro 
Leitura Bíblica e Mensagem 
 
Assembleia Extraordinária 
Verificação de Quórum e Votação 
Leitura e Aprovação da  Ata 
 
Encerramento 
Hino 299 – “Renovação”  
Oração e Bênção Apostólica 
Amém Tríplice 
 
Poslúdio 

LITURGIA DO CULTO – 19h30 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 31 

Letícia e Társila Maíra e Denise Spicka 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 31 

Rogério e Silas Carlos e Luizinho 

LITURGIA 
HOJE DIA 31 

Dc. Jean Pb. Samuel 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Pb. Dinael Rev. Célio 



 

25.03 - Ferruccio Scotuzzi (3023.5550) 
25.03 - Glória Isler (99483.9562) 
27.03 - Raphael Florentino (3523.1326) 
27.03 - Sofia de Carvalho (3597.5049) 
28.03 - Nayah Gramasco (3023.2169) 

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 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ANIVERSARIANTES 

NOTAS AGENDA DE ORAÇÃO 
01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro (irmão de 
Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Célia Alves (Celinha), Dna. Rose (mãe da 
Magda), Vera (mãe da Meire), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, Creuza da Silva, 
Sr. Adilson (pai da amiga da Michele Nardelli). 

30.03 - JCremonesi & Magda (3557.2331) 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Hoje, às 19h, temos a Assem-
bleia Geral Extraordinária a fim de oferecer, pelo voto da assembleia, o título 
de Presbítero Emérito ao Pb. Saulo Isler, conforme Art. 57 da CI/IPB. A As-
sembleia contará com o exercício devocional do culto público. O Culto de 
Gratidão será no dia 14 de Abril.  

CULTO NOS LARES – Nessa quarta-feira, dia 27, a reunião de oração será 
na casa da nosso irmão Fernando, às 19h30. Todos estão convidados. Saída 
da frente da igreja, às 19h. 

ENCONTRO DE MULHERES –  Neste sábado, dia 30 de Março, será reali-
zado o nosso Encontro de Mulheres, no hotel Central Park, às 15h, com o valor 
de R$ 40,00. As irmãs que desejam participar devem procurar por Vilma Ca-
margo. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DE ABRIL – No mês de abril, por ocasião do ani-
versário de nossa igreja, os departamentos internos estarão responsáveis 
pela reunião de oração das terças-feiras, às 19h30. A saber: dia 05/04 – SAF; 
12/04 - UPH; 19/04 – UPA e 26/04 – UMP.  

GRUPO CONCERTO – Próximo final de semana, dias 06 e 07 de abril, o 
Grupo Concerto estará participando do culto de gratidão pelo aniversário de 
nossa igreja. Aqueles irmãos que puderem hospedar alguns dos integrantes 
do grupo musical, favor falar com Pb. Jefferson ou Marina. Desde já externa-
mos nossa gratidão ao Grupo Concerto: Gláucia, Gabi, Andréia, Cláudia, Sil-
mara, Iamara, Neide, Paty, Gabriel, Jef, Manoel, Abner, Alessandro, Elton, Gusta-
vo, Rodrigo, Fifi, William, Rebeca. 

CHURRASCO DIA 13 DE ABRIL - Após a Reunião de Oração do dia 13, às 
10h30, teremos um delicioso churrasco. Não deixe de participar deste mo-
mento de confraternização. O custo será de apenas R$10,00 (estarão isentas 
de pagamento as crianças até 10 anos).  

OFERTA DE GRATIDÃO – No dia 14 de abril p.f., por ocasião do culto no-
turno, teremos a oportunidade de fazer uma oferta especial de gratidão em 
comemoração ao  aniversário de nossa igreja. Porém, lembre-se: “Cada um 
contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade; 
porque Deus ama a quem dá com alegria”(2 Co. 9.7) 

NOITE MUSICAL – Sábado, dia 27 de abril, teremos em nossa igreja a pre-
sença do músico Stênio Marcius, autor e compositor de músicas cristãs bem 
conceituadas, devida à originalidade e ao denso conteúdo bíblico, teológico, 
poético e musical.  

DIA DA FAMÍLIA – No dia 04 de maio, sábado, convidamos toda a igreja a 
participar do Dia da Família no Acampamento de Limeira. Saída às 9h e 
retorno às 18h. O custo será de apenas R$ 20,00 (estarão isentas de pagamen-
to as crianças até 10 anos). Faça sua inscrição na secretaria ou com Dc. Luizi-
nho e Evaldo. Jovens, adolescentes e responsáveis pela organização acampa-
rão até o almoço do domingo, dia 5 de maio.   

 

DATA PROGRAMAÇÃO DE ABRIL HORÁRIO 

06.04 (Sáb) 
Grupo Concerto 

Rev. Flávio Viola 

Pastor da IP Campinas 
19h30 

07.04 (Dom) Grupo Concerto na EBD 9h30 

  

13.04 (Sáb) 
Reunião de Oração  

(Churrasco) 
10h30 

14.04 (Dom) 
Aniversário da Igreja 

Rev. Weslei Eller 
Pastor da IP de Assis 

9h30 

19h30 

  

21.04 (Dom) 
Culto da Ressurreição 

Rev. Paulo César Tomaz 
Capelão do Seminário Presbiteriano do Sul 

19h30 

      

27.04 (Sáb) 
Noite Musical 
Stênio Március 

19h30 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

04.05 (Sáb) 
Encontro da Família 

Acampamento de Limeira 
9h às 18h 

02.06 (Dom) 
Culto Noturno 

Rev. Carlos Machado 

Diretor do Seminário Presbiteriano do Sul 
19h30 

15.06 (Sáb) 
16.06 (Dom) 

Jantar de Casais 

Culto Noturno 
  

Rev. Ivan Gomes Pereira 

IP São João da Boa Vista – SP 

19h30 

19h30 

21.07 (Dom) 
Rev. Osni Ferreira 

Missionário no O.M. 
19h30 

25.08 (Dom) 
Rev. Marcos Nicoli Nápoli Filho 

Missionário na Albânia 
  


