
ORAÇÃO E SUBMISSÃO 
“Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis 

em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e,  

de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; 
contudo, não se faça a minha vontade, e sim a Tua” 

Lucas 22.40-42 
 

 

A cruz revela a natureza da relação de Jesus com o Pai. É 
no momento de sofrimento, agonia e angústia que mostramos 
os alicerces da nossa fé, os fundamentos das nossas relações. A 
confiança de Jesus no amor e cuidados do Pai o leva a entregar-
se sem reservas: “Não se faça a minha vontade, e sim a tua”. Negar 
a Sua vontade e optar pela do Pai não era, como muitos 
pensam, um ato doloroso de renúncia, mas uma resposta de 
amor. Ele sabia que o Pai o amava, que tinha para Ele os mais 
belos e perfeitos propósitos. 

Muitos em suas orações demonstram uma enorme 
desconfiança de Deus; oram com uma sensação de que Deus 
acalenta os mais perversos e mesquinhos planos para nós. 
Aceitar a Sua vontade e negar a nossa parece um péssimo 
negócio, uma troca absurda. Muitos livros sugerem que orar 
dizendo “faça-se a sua vontade, e não a minha” é falta de fé, de 
ousadia. Temos que impor nossa vontade, reclamar nossos 
direitos, exigir providências divinas, reivindicar bênçãos. Jesus 
não pensava assim. Para ele, fé é sujeitar-se, obedecer, aceitar. 
Reconhecer que o Pai nos ama e Seus planos são plenos de 
propósitos de vida e paz. 

Que sentimentos você tem em relação à vontade de Deus? 
Por que renuncia a sua vontade para aceitar a Dele é tão difícil? 

“Cristo fiel, faze-nos seguir a Ti, homens fracos que 
somos. Dá-nos um espírito corajoso e pronto para obedecer, 
um coração sem temor, munido de fé verdadeira e esperança 
firme. E, se formos fracos, que Tua graça nos abra o 
caminho” (Jan Hus, 1369-1415). 

Oração: Senhor, somos pessoas desconfiadas, já sofremos 
muitos abusos, fomos vítimas de promessas não cumpridas, de 
pessoas autoritárias que impuseram sobre nós seus desejos e vontades 
perversos. Temos medo de nos submeter, de renunciar, de aceitar 
outra vontade que não seja a nossa. Quebranta-nos, Senhor. Dá-nos 
um coração que aceite e reconheça o Teu perfeito amor por nós. 
Amém. 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Salmo 95. 1-6 

Hino 17 – “Deus Seja Louvado” 

Oração  

 

1 Samuel 7.12 

Hino 179 – “Saudação” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Dentro do Meu Coração” 

“Enche-me Espírito” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Jefferson Próximo (04): Pb. Claudinei 

Prelúdio 

 

Adoração 

João 10. 11-14 

Hino 117 – “Pastor Divino” 

Oração 

 

Contrição 

Mateus 11. 28-30 

Hino 205 - “O Amor que Chama” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Salmo 103. 1-5 

Cânticos - “Quebrantado” 

“É Tua Graça” 

“Meu Prazer” 

“Eu Te Exalto” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 
 

Consagração 

Hino 

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice  

 

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 
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Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 
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Claudinei de Paula 
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Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 

 ANIVERSARIANTES 

AGENDA DE ORAÇÃO 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro 
(irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Nancy Reis (cirurgia), 
Luiz Reis, Creuza da Silva, Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), Ala-
ércio, Roberto Zacconi, Agenor e Elisabete Foresti, Ana Tersi  

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 04 

Maíra e Isabela Garcia  Aurea e Heloisa  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 04 

Carlos e Silas Luiz Gramasco e Jean 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO       

(Quinta-Feira) 

Pb. Elias Rev. Célio Azevedo 

SAF - (a) Amanhã, dia 29, às 19h30, a SAF estará realizando a sua Reuni-
ão Plenária em nossa igreja. Todas as mulheres e sócias estão convidadas 
(b) Próximo domingo, dia 04 de agosto, às 8h, a SAF oferecerá um café 
da manhã a todos os oficiais e suas famílias, em comemoração ao Dia dos 
Presbíteros e Diáconos. Confirmem a presença com Vilma. 

GRUPO CONVIVER - Próxima quarta-feira, dia 31, às 15h, teremos o 
encontro do Grupo Conviver em nossa igreja, em comemoração ao ani-
versário do grupo. Todos estão convidados! 

MÊS DE ORAÇÃO PELAS MISSÕES – No mês de agosto, cada depar-
tamento interno de nossa igreja será responsável pela Reunião de Ora-
ção, que ocorre toda terça-feira, às 19h30. Calendário: 06/08 –
 SAF; 13/08 – UPH e JD; 20/08 – Adolescentes; 27/08 – Jovens.  

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, reservem 
essas datas! 

OFERTA MISSIONÁRIA – No dia 11, segundo domingo de Agosto, 
faremos o levantamento de oferta missionária por ocasião do culto no-
turno. Aqueles que desejam colaborar conosco, favor utilizar os envelo-
pes que estarão disponíveis nos bancos da igreja. 

CALENDÁRIO MISSIONÁRIO – Em agosto, estarão presentes em nos-
sa igreja ministrando a Palavra, os seguintes missionários: dia 18 - Rev. 
Amauri Vassão (Missionário da MEAP) e dia 25 - Rev. Marcos Nápoli 
Filho (Missionário na Albânia). 

CONFERÊNCIA 2019 – REVITALIZAR – Será nos dias 20, 21 e 22 de 
agosto no Centro de Convenções e Exposições de Campinas, localizado 
anexo ao Parque Dom Pedro Shopping. Nessa conferência serão abor-
dados temas relacionados ao ministério pastoral e liderança, com prele-
tores nacionais e internacionais.  

COMISSÃO DE EXAME DE CONTAS DA TESOURARIA – A Co-
missão de Exame de Contas, composta pelos seguintes membros: Mar-
cos Ricci, Pb. Claudinei (relator), Pb. Jefferson e a irmã Iraídes, se reuniu no 
dia 17 p.p. para o devido exame. Agradecemos a dedicação da referida 
comissão. 

PROJETO DE BOMBEIRO – A Comissão de Regularização de Imóveis 
finalizou a parte concernente ao Projeto do Bombeiro, que inclui planeja-
mento técnico de engenheiro e Corpo de Bombeiro. A nossa parte agora 
é executar o projeto que custará à igreja em torno de R$ 50.000,00. Por-
tanto, rogamos aos irmãos que não deixem de contribuir com seus dízi-
mos e ofertas. 

GRUPO DE LOUVOR – O novo coordenador do Grupo de Louvor é o 
nosso irmão Raphael Florentino. Estabelece-se que o ensaio será todo do-
mingo após a Escola Dominical. Requer-se dos componentes: presença 
nas programações da igreja; pontualidade nos ensaios e frequência nas 
apresentações do grupo. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Eleição Pastoral 

O Conselho resolve convocar a Assembleia Geral Extraordinária para o 
dia 1º de setembro de 2019, às 19h, em nossa sede, para Eleição Pasto-
ral, nos termos do artigo 9º, §1º, alínea (a), da Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, e do Capítulo III, artigo 4º, § 2º, alínea “a”, 
dos Estatutos da 3ª Igreja Presbiteriana de Rio Claro. O processo elei-
toral se dará da seguinte maneira:  

 Oferecer à igreja, dos dias 21 de julho a 04 de agosto, a oportunidade 
de indicar um ou mais nomes, através de CÉDULA DE INDICA-
ÇÃO, desde que o candidato seja pastor da Igreja Presbiteriana do 
Brasil. 

 As cédulas de indicação estarão à disposição com os presbíteros, 
que são os responsáveis tanto pela entrega quanto pelo recolhimen-
to das mesmas. 

 Os nomes indicados serão analisados pelo Conselho e, uma vez 
aprovados e que aceitaram participar da eleição, serão convidados 
a uma reunião com o Conselho e apresentados à igreja. 

 O Conselho consultou o atual pastor da igreja, Rev. Célio Gomes 
de Azevedo, e indica seu nome como candidato à reeleição. 

 As demais informações serão dadas à posteriori (escrutínio, mesa 
apuradora, modelo de cédula etc.). 

01.08  - Jefferson Pasculli 02.08 - Ricardo Santana / Ana Paula Santana 

02.08 - Ana Paula Santana 

IMÓVEL À VENDA – A Assembleia Geral Extraordinária aprovou por 
unanimidade a venda de uma casa localizada no Jardim Portugal. A 
mesma está disponível nas imobiliárias. Caso algum irmão se interesse 
em adquirir o imóvel, favor falar com um dos presbíteros. 


