
NA HORA EXATA 
“Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; 

pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que  

nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento” 

2Pedro 3.9 
 

Nem um minuto antes nem um minuto depois. Nem 
antes da hora nem depois da hora. Nem com adiantamento 
nem com atraso. Na ocasião certa, no tempo certo, no ano 
certo, no mês certo, no dia certo, na hora certa. Essa 
pontualidade é característica de Deus, e não dos seres 
humanos. 

O Salmo 107 conta que os cativos da Babilônia, depois de 
perder toda a esperança, no seu desespero, clamaram ao 
Eterno e “ele os livrou na hora exata” (v.6). 

Na hora exata, Abraão viu um carneiro preso pelos 
chifres no meio de uma moita e o ofereceu em sacrifício no 
lugar de Isaque (Gn. 22.13), prefigurando o que, no futuro, no 
tempo certo, seria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. 

Na hora exata, a filha de Faraó foi tomar banho no rio 
Nilo e viu a cesta na qual estava Moisés. Na hora exata, Miriam 
se encontrou com a princesa e ofereceu os préstimos de sua 
mãe para cuidar do menino (Êx. 2.1-10). Tudo convergiu em 
favor do plano de Deus. 

Na hora exata, Deus abriu o Mar Vermelho, enviou uma 
coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante 
a noite, e começou a fazer chover maná todas as manhãs (Êx. 
14.19-31;16.4), alimentando assim o seu povo com doses exatas 
de comida. 

Na hora exata, Deus enviou ao mundo pela primeira vez 
o seu Filho em forma humana (Gl. 4.4), cumprindo assim os 
eternos propósitos do Pai e “derrubando a parede de separação que 
estava no meio, a inimizade” (Ef. 2.14). Na “dispensação da 
plenitude dos tempos” (Ef. 1.10), no dia e na hora exatos e não 
revelados, Deus o enviará pela segunda vez, com poder e 
muita glória (Mt. 25.13), para concluir, em definitivo, a obra 
que ele começou desde a “fundação do mundo” (Ef. 1.4). 

Oração: Senhor, que eu não seja dominado nem pela ansiedade 
nem pela passividade, mas sim pela segurança de que tudo acontece 
segundo o teu propósito. 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Salmo 128 

Hino 395 – “Amor no Lar” 

Oração 

 

Jeremias 29.7 

Hino 376 – “Intercessão pela Pátria” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Louvado Seja” 

“Minha Alma Engrandece” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Claudinei Próximo (07): Pb. Jefferson 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 122 

Hino 17 – “Deus Seja Louvado”  

Oração 

 

Contrição 

Salmo 120.1 

Hino 68 – “Necessidade”  

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Vem Louvar” 

“Reina o Senhor” 

“Teu amor não falha” 

“Rei das Nações” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica 

Mensagem - Pb. Dinael Bocces 
 

Consagração 

Hino 

Oração 

Bênção Antiga 

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 

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 

 ANIVERSARIANTES 

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, Sérgio Antônio Michelin (Saúde). 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 07 

Maíra e Isabela Garcia Laís e Giovana Garcia 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 07 

Jean e Rogério Rafael e Gabriel 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO       

(Quinta-Feira) 

Pb. Januário Dc. Carlos 

FEIJOADA - Hoje, às 11h30, haverá a feijoada realizada pela SAF, com 
o intuito de arrecadar fundos para o apoio aos missionários. O valor é 
de R$25,00 por pessoa. 

GRATIDÃO - Agradecemos as pessoas que contribuíram com a Feijoa-
da Missionária, onde o valor arrecadado será revertido para as missões.  

PROJETO ANA - Próximo domingo, às 18h50, no Departamento In-
fantil, nossas mães estarão orando pelos filhos. Todas as mulheres da 
igreja estão convidadas.  

SANTA CEIA - Próximo domingo, por ocasião do culto noturno, tere-
mos o privilégio de nos aproximar da Mesa do Senhor. 

FÉRIAS PASTORAIS – Rev. Célio está de férias até o dia 08 de julho de 
2019. Desejamos um bom descanso ao pastor e sua família. Estarão pre-
gando em nossa igreja: hoje, o Pb. Dinael e dia 07 de julho, o Rev. Clorio-
valdo. 

CULTO NOS LARES – Informamos que, por ocasião das férias escola-
res, nossas Reuniões nos Lares voltarão às atividades no mês de agosto. 
Aqueles irmãos que desejam uma reunião de oração em sua casa, por 
favor, entrar em contato diretamente com o nosso irmão Dc. Januário, 
coordenador desse ministério, ou com algum dos presbíteros. 

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: Maíra, Cilmara e 
Pb. Jefferson. 

MISSIONÁRIO EM NOSSA IGREJA – No dia 14 de julho, por ocasi-
ão do culto noturno, às 19h30, estará conosco o missionário Rev. Osni 
Ferreira, pregando a Palavra e compartilhando de sua experiência no 
Oriente Médio. Desde já, expressamos nossa gratidão a Deus pela vida 
do pastor Osni. 

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! 

SAF - A SAF está arrecadando itens para a confecção de cestas de be-
bês. Os irmãos interessados, devem procurar Vilma ou Marina para fa-
zer as doações. 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

18.08 (Dom) 
Rev. Amauri Vassão 
Missionário da MEAP 

9h 
19h30 

25.08 (Dom) 
Rev. Marcos Nicoli Nápoli Filho 

Missionário na Albânia 
  

Mojtaba é um cristão que fugiu o Irã por causa de sua fé. Após conhe-
cer a Jesus assistindo um filme, ele decidiu visitar uma igreja. Porém, 
os membros, por não saberem se ele era cristão ou alguém da polícia 
secreta, não o aceitaram. Pela lei, as igrejas não têm permissão para 
deixar cristãos ex-muçulmanos entrarem. Apesar disso, um dos mem-
bros da igreja deu uma Bíblia para Mojtaba secretamente. “Ela foi im-
pressa em uma gráfica clandestina, por isso a qualidade não era boa. Alguns 
versos foram impressos tão obscuros que eu não conseguia lê-los. Mas era tudo 
que eu tinha”. Crescendo em isolamento, anos solitários se seguiram. 
“Eu não tinha ninguém para me ensinar sobre Cristo”, conta. Mojtaba guar-
dou a Bíblia que recebeu do membro da igreja, às vezes, ele passava 10 horas 
lendo a Bíblia, tentando entender o significado daqueles escritos”. No parque 
ou no quarto, Mojtaba lia a Bíblia em qualquer lugar. Mas decidiu 
manter sua fé escondida. Ninguém podia ver o que estava fazendo. 
Não falou nem mesmo para sua família, ainda solteiro, vivia com os 
pais. “Sempre que alguém se aproximava, eu fechava rapidamente minha Bí-
blia”, disse. Sem uma igreja, o cristão não tinha lugar para cultuar, mas 
acabou encontrando uma solução para isso: “Meu irmão comprou um 
computador e, quando ele não estava em casa, eu ouvia canções cristãs onli-
ne”. A cada dia a fé de Mojtaba crescia e ele passou a se sentir mais pre-
parado para compartilhar o evangelho com outras pessoas. (Missões 
Portas Abertas) 

01.07 - João Eduardo Azevedo 
02.07 - Michele Nardelli 
02.07 - Yolanda Brasileiro 
04.07 - Jefferson Isler 
05.07 - Daniel Takaoka 


