
SETE RAZÕES PARA A CERTEZA DA SALVAÇÃO 
 

 

O Rev. José Martins, em seu livro O Homem e a Salvação, aponta 
sete razões bíblicas para a nossa segurança de salvação. Duas se 
relacionam com o Pai, três com o Filho e duas com o Espírito Santo. 
Estas razões são as seguintes: 

 

a) O propósito e o poder do Pai garantem a nossa salvação.  
 

Paulo escreveu aos efésios que "fomos também feitos herança, 
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o 
conselho da sua vontade" (Ef 1.11). E João escreveu: "Filhinhos, vós sois de 
Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que 
está em vós do que aquele que está no mundo" (1 Jo  4.4). O Pai tem o 
propósito de nos salvar. Como ele não muda, podemos ter segurança da 
salvação. Nós somos por demais frágeis, mas o poder do Pai garante a 
nossa salvação. Nós venceremos porque maior é aquele que está em nós 
do que aquele que está no mundo. 

 

b) A morte, a ressurreição e a intercessão de Cristo garantem a 
nossa salvação.  

 

O apóstolo Paulo escreveu: "Quem intentará acusação contra os eleitos de 
Deus? [...] Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem 
ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós" (Rm  
8.33,34). Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou como prova de que o 
Pai aceitou o seu sacrifício e está constantemente intercedendo por nós. 
Ele é o nosso advogado diante do Pai. Por isto podemos ter a certeza da 
salvação. 

 

c) O selo e o penhor do Espírito Santo garantem a nossa salvação.  
 

O apóstolo Paulo ensinou também que "depois que ouvistes a palavra da 
verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados 
com o Santo Espírito da promessa; o qual é o penhor da nossa herança até ao 
resgate da sua propriedade, em louvor da  sua glória" (Ef 1.13,14). Na 
antiguidade uma das funções do selo era garantir a propriedade de um 
objeto ou de um escravo. O selo era uma marca ou uma tatuagem, e o 
penhor era um objeto que garantia o pagamento de uma dívida. O 
Espírito Santo vem habitar em nós, a partir do momento em que 
recebemos Jesus como Salvador, assim ele nos sela como propriedade de 
Deus e, ao mesmo tempo, é o penhor de que o Pai cumprirá a promessa 
de nos salvar.  

 

A nossa salvação depende da graça divina, e não dos esforços 
humanos. Por isto, embora fracos, imperfeitos, instáveis, podemos ter 
segurança da salvação. “Quando o próprio Deus é o guardião de nossa 
alma, podemos ficar tranquilos, na certeza de que estamos de fato 
seguros sem o mínimo resquício de dúvida”.  

 
Rev. Adão Carlos do Nascimento 

Pastor da 1ª IP de Governadores Valadares – MG 
(Texto Extraído) 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

Lucas 15.3-7 

Hino 339 – “Dia Feliz” 

Oração   

 

Lucas 19.1-10 

Hino 102 – “O Céu com Cristo” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“A Vitória” 

“Água Cristalina” 

 

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 
Poslúdio                                                               

Hoje: Sem. Mizael Próximo (24):  Pr Célio 

Prelúdio 
 

Adoração 

Romanos 11.36 

Hino 38 – “Louvores Sem Fim” 

Oração 

 

Contrição 

Lucas 15.8-10 

Hino 335 – “Júbilo no Céu” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível   
 

Coro 
 

Ação de Graças 

Cânticos - “Jesus em Tua Presença ” 

“Amigo de Deus ” 

“Aclame ao Senhor ” 

Dízimos e Ofertas  

Oração com as crianças 
 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 
 

Consagração 

Hino  

Oração 

Bênção  Apostólica 

Amém Tríplice 
 

Assembleia Extraordinária 

Encerramento  

Poslúdio 



AGENDA DE ORAÇÃO 
ENFERMOS: 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, Roberto Zacconi, 
Agenor e Elisabete Foresti, Ana Tersi, Lucas Figueiredo Araújo 
(tratamento). 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 24 

Selma e Priscila C. Maíra e Isabela Garcia  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 24 

Januário e Raphael F. Juliano e Rogério 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Pr Célio Pr. Célio 

DÍZIMOS E OFERTAS – Hoje, teremos a oportunidade de entregar os dízi-
mos e ofertas como parte do culto que prestamos a Deus. Lembre-se da reco-
mendação do apóstolo Paulo: “Deus ama a quem dá com alegria” (II Cor 9.7) 
 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 20, às 
19h30, será na casa de nossa irmãos Luiza e Maurício. Saída da igreja, com 
caronas, às 19h.  
 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL – O presidente da Junta Diaconal con-
voca os diáconos para se reunirem no próximo domingo, dia 24, após a Es-
cola Dominical, com o propósito de eleger a nova diretoria para 2020. Conta-
mos com a presença de todos os diáconos.  
 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS – Dia 28, quinta-feira, Dia Nacional de 
Ação de Graças, teremos culto, às 19h30, com a participação do Conjunto de 
Louvor. Todos estão convidados para participar deste momento de gratidão 
a Deus pelas bençãos recebidas. Esperamos as doações dos irmãos nos se-
guintes termos: Homens – Arroz e feijão; Jovens e Adolescentes – Macarrão; 
Mulheres – Panetones; Crianças – Brinquedos. Após o culto, teremos uma 
deliciosa salada de frutas.  
 

JANTAR COM A LIDERANÇA – Dia 30, sábado, às 19h30, teremos um mo-
mento social em nossa igreja com as diretorias de todas as sociedades inter-
na, para um momento não só de confraternização, mas também para falar 
sobre objetivos e alvos para 2020.  
 

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – O Conselho informa à igreja que já 
foi assinada a escritura de compra do estacionamento em nome da 3ª IPRC. 
Damos graças a Deus que providenciou os meios e os recursos para tal aqui-
sição. A Ele seja toda a glória!  
 

NOTA DE AGRADECIMENTO – Agradecemos a equipe de organizadores 
que trabalharam na realização do Louvor na Fazenda ocorrido no feriado do 
dia 15. Graças a Deus por vocês! Que o Senhor continue abençoando e forta-
lecendo a cada um!  
 

DIRETORIA DA SAF 2020 – A nova Diretoria da SAF para 2020 ficou assim 
formada: Presidente – Luciana Tersi; Vice-presidente – Ana Virgínia; 1° Se-
cretária – Maíra; 2ª secretária – Magda Cremonesi; Tesoureira: Marina. Que 
o Senhor derrame suas bençãos sobre a nova diretoria da SAF que se formou 
para o próximo ano!  
 

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os membros do 
Conselho da Terceira Igreja Presbiteriana de Rio Claro, para a reunião a ser reali-
zada no dia 18 de novembro, segunda-feira, às 19h30, nas dependências da pró-
pria igreja. 
 

NOTAS PARA BOLETIM – Pedimos aos irmãos e departamentos internos que 
enviem suas notas para o boletim da igreja, via e-mail: terceiraipbrc@gmail.com  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Eleição de Presbíteros 

Considerando que vence o mandato do Pb. Márcio e do Pb. Juel, o Conselho 
resolveu convocar Assembleia Geral Extraordinária para o dia 17 de no-
vembro p.f., (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), com a seguinte or-
dem do pleito: 

a. A Assembleia terá início às 8h45, contando com o exercício devocional 
da Escola Bíblica Dominical, em nosso templo, com interregno das 11h às 
19h. 

b. A recepção dos votos se dará das 8h45 às 11h e das 19h às 20h30. O resul-
tado será declarado ao final do culto noturno, através da Comissão de 
Recepção e Apuração dos Votos. 

c. Só poderão votar os membros comungantes da Igreja, constantes na lista 
de presença da Assembleia.  

d. Os candidatos avaliados e considerados aptos pelo Conselho e que acei-
taram concorrer, são: Dc. Raphael Florentino, Dc. Jean Wesley, Dc. Rogério 
Nardelli e Pb. Márcio Contato. 

e. A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candi-
datos de acordo com sorteio realizado:  

   Pb. Márcio Contato   Jean Wesley 

   Rogério Nardelli    Raphael Florentino 

a. Dentre os candidatos acima citados, cada eleitor poderá votar em até 
“02” (dois) nomes, sendo considerada nula a cédula com mais indica-
ções.  

b. Para ser eleito o candidato deverá ter a maioria dos votos válidos na 
Assembleia. Não serão considerados como votos válidos os votos nulos.  

c. No caso de mais de “02” candidatos atingirem o quórum necessário para 
sua eleição, apenas os “02” mais votados serão considerados eleitos. Em 
caso de empate dos candidatos, o que tiver mais idade será considerado 
eleito. 

d. A solenidade de Ordenação e Instalação será no dia 24 de Novembro. 

e. Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: Pb. 
Samuel (relator), Suzie Cristina Guzman Pasculli e Suzy Helena Weissmann.  

f. A Assembleia será em escrutínio único. Caso a Assembleia não haja al-
cançado o quórum necessário, fica em segunda convocação, para o dia 1º 
de dezembro p.f., com os mesmos horários e a mesma comissão apura-
dora de votos. 

ANIVERSARIANTES 

19.11 - Rosangela Alves 

20.11 - Alaide Hartmann 

23.11 - Bruna Barbi 

24.11 - Célia Marcondes 

20.11 - Ariane & Rafael 

24.11 - Ricardo & Denise 

 

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 


