
OS CRISTÃOS DEVEM CELEBRAR O NATAL? 
 

As Escrituras não ordenam especificamente que os crentes 
celebrem o Natal — não há ―Dias Sagrados‖ prescritos que a igreja 
deva celebrar. De fato, o Natal não era observado como uma 
festividade até muito após o período bíblico. Não foi antes de meados 
do século V que o Natal recebeu algum reconhecimento oficial. 
 Nós cremos que o celebrar o Natal não é uma questão de certo 
ou errado, visto que Romanos 14:5-6 nos fornece a liberdade para 
decidir se observaremos ou não dias especiais: 
 Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os 
dias.  Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. 
Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o 
Senhor come, porque dá graças a Deus; e quem não come, para o 
Senhor não come, e dá graças a Deus (Romanos 14: 5-6). 
 De acordo com esses versos, um cristão pode, legitimamente, 
separar qualquer dia — incluindo o Natal — como um dia para o 
Senhor. Cremos que o Natal proporciona aos crentes uma grande 
oportunidade para exaltar Jesus Cristo. 
 Primeiro, a temporada de Natal nos lembra das grandes 
verdades da Encarnação. Recordar as verdades importantes sobre 
Cristo e o evangelho é um tema prevalecente no Novo Testamento (1 
Coríntios 11:25; 2 Pedro 1:12-15; 2 Tessalonicenses 2:5). A verdade 
necessita de repetição, pois nós facilmente a esquecemos. Assim, 
devemos celebrar o Natal para recordar o nascimento de Cristo e nos 
maravilhar ante o mistério da Encarnação. 
 O Natal também pode ser um tempo para adoração reverente. 
Os pastores glorificaram e louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus, 
o Messias. Eles se regozijaram quando os anjos proclamaram que em 
Belém havia nascido um Salvador, Cristo o Senhor (Lucas 2:11). O 
bebê deitado na manjedoura naquele dia é nosso Senhor, o ―Senhor dos 
senhores e Rei dos reis‖ (Mateus 1:21; Apocalipse 17:14). 
 Finalmente, as pessoas tendem a serem mais abertas ao 
evangelho durante as festividades de Natal. Devemos aproveitar desta 
abertura para testemunhar a eles da graça salvadora de Deus, através 
de Jesus Cristo. O Natal é principalmente sobre o Messias prometido, 
que veio para salvar Seu povo dos seus pecados (Mateus 1:21). A 
festividade nos fornece uma maravilhosa oportunidade para 
compartilhar esta verdade. 
 Embora nossa sociedade tenha deturpado a mensagem do Natal 
através do consumismo, dos mitos e das tradições vazias, não 
devemos deixar que estas coisas nos atrapalhem de apreciar o real 
significado do Natal. Aproveitemo-nos desta oportunidade para 
lembrar dEle, adorá-Lo e fielmente testemunhar dEle. 

 
John MacArthur 

  Pastor da Grace Community Church, Califórnia - USA 
Fonte: voltemosaoevangelho.com  
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ESCOLA DOMINICAL – 9h CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

Salmo 133 

Hino 183 – ―Benditos Laços‖ 

Oração    

 

João 10.14-16 

Hino 250 – ―A Voz de Jesus‖ 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

―Os Meus Lábios Te Louvam‖ 

―Ministrar-Te-ei‖ 

 

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 
Poslúdio                                                               

Hoje: Dc Jean Próximo (08):  Pb Elias 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 145.1-3 

Cântico – ―Ao Deus Grandioso‖ 

Oração 

 

Contrição 

Salmo 32.1-6  

Oração silenciosa 

Oração audível    
 

Coro 

 

Ação de Graças 

―Minh ’alma Engrandece ao Senhor” 

“Coroado Senhor” 

“Porque Ele Vive” 

 

Oração com as crianças 
 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Santa Ceia 

Hino  260 – ―Amor que Vence‖  

Instituição do Sacramento 

Distribuição dos Elementos 

Hino  266 – ―Rude Cruz‖  

Bênção  Apostólica 

Bênção Antiga 
 

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, Agenor e Elisabete 
Foresti, Ana Tersi, Lucas Figueiredo Araújo (tratamento). 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 08 

Aurea e Giovana Garcia   Maíra e Renata  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 08 

Carlos e Gabriel Silas e Jean 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Rose Ventura Rev. Célio 

 

CEIA – Hoje, por ocasião do culto noturno, teremos o privilégio de participar da 
Mesa do Senhor. Não deixe de celebrar conosco 

 

REUNIÃO DA SAF – Reunião Departamental da SAF, amanhã, dia 02, às 19h30, 
na igreja.  

 

DIRETORIA DA MOCIDADE|2020 – A nova Diretoria da mocidade para 2020 
ficou assim constituída: Presidente – Laís; Vice-presidente – Gabriel Trovó; Se-
cretário – Marcelo Reis; Tesoureira: Michely Ferreira. Felicitamos a nova direto-
ria. Que Deus os abençoe! 

 

DIRETORIA DA JUNTA DIACONAL|2020 – A nova Diretoria da Junta Diaco-
nal para 2020 fica assim constituída: Presidente – Rafael Mancuso; Vice-
presidente – Januário; 1° Secretário – Gabriel Trovó; 2° secretário – Jean; Tesou-
reiro: Rogério Nardelli. Felicitamos a nova diretoria. Que Deus os abençoe! 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Venha participar conosco da Reunião de Oração, 
terça-feira, às 19h30. Vamos juntos clamar a Deus – “Na minha angústia, invoquei o 
SENHOR, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu 
clamor lhe penetrou os ouvidos‖ (Sl 18.6). 

 

ESTUDO BÍBLICO |5ª FEIRA – Venha participar conosco do estudo bíblico, 
quinta-feira, às 19h30. Convide também outras pessoas para esse momento de 
alimento espiritual através do Estudo da Palavra de Deus!  

 

RELATÓRIO DOS DEPARTAMENTOS INTERNOS – Todos os departamen-
tos e sociedades internas de nossa igreja devem apresentar seus respectivos rela-
tórios de atividades referentes o ano de 2019. Favor enviar por e-mail: tercei-
raipbrc@gmail.com.  

 

PROGRAMAÇÃO DO CORAL PRESBITERIANO – O Coral Presbiteriano 
estará apresentando os cânticos de Natal, conforme a seguinte programação:  

04/12 – 19h30: Presídio Masculino. 07/12 – 7h: Laboratório São Lucas. 10/12 – 
19h30: Feira do Agricultor. 11/12 – 19h30: Hospital Unimed. 13/12 – 19h30: Presí-
dio Feminino. 17/12 – 19h30: Janelões da Sociedade Italiana. 19/12 – 19h30: Super-
mercado Enxuto. 20/12 – 19h30: Rua 7 Particular.  

 

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 09 de dezembro, segunda-feira, às 19h30, nas dependências da própria 
igreja.   

ANIVERSARIANTES 

01.12 - Marly da Silva  

02.12 - Ana Lucia de Paula 

03.12 - Angela Bocces 

03.12 - Eny Xavier  

06.12 - Emerson Barbosa 

08.12 - Rosa Maria Escher 

05.12 - Gilson & Cilmara 

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 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

Terremoto na Albânia – ―Queridos, passamos bem a noite. Os pequenos 
tremores, os ecos ainda continuam. Ontem tiveram dois grandes tremores. 
Um perto da ilha de Creta pela manhã e outro às 17h00 perto de Durrës. 
Até as buscas foram suspensas com a possiblidade de mais prédios caindo. 
De noite o governo resolveu desmontar o acampamento. Vários ônibus 
vindo do Kosovo levaram pessoas para o Kosovo. Outras, o governo estava 
realocando para hotéis, escolas e outros lugares. Como estamos no outono, 
quase entrando no inverno, além do frio, começou a chover e a previsão é 
de chuva para os próximos dias. Portanto, por enquanto, vamos esperar 
um posicionamento do governo para voltarmos a ajudar os desabrigados e 
necessitados. Esse evento abalou a nação. Estamos vendo nos noticiários 
como todos estão. Hoje (28/11) e amanhã são os principais feriados nacio-
nais. O dia da independência e o dia da bandeira. Orem para que desse 
evento trágico, o governo possa tomar melhores decisões e realmente tra-
balhar para o bem do povo e tomar medidas que vão prevenir novas tragé-
dias no futuro e mais ainda, a gente veja uma nação se rendendo ao Rei dos 
Reis! Estamos todos bem! Estamos em alertas! Continuemos em oração!‖.  
 

Rev. Marcos Nicoli Nápoli Fº - Albânia 
 

NOTAS 
 

QUERIDO VISITANTE – Seja bem-vindo à 3º Igreja Presbiteriana de Rio 
Claro. Se você veio pela primeira vez, não deixe de levar uma lembranci-
nha pra sua casa. É só falar com os recepcionistas, caso não tenham lhe en-
tregado. E não esqueça, após o culto noturno há sempre um cafezinho e 
suco no espaço social.  
 

COREDI – A Comissão de Regularização de Imóveis informa que recebeu 
novos orçamentos sobre Projeto do Corpo de Bombeiro e que está prestes a 
concretizar a devida regularização. Agradecemos o trabalho da comissão e 
rogamos aos irmãos que nos ajudem com suas ofertas.  
 

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


