
DIA DA BÍBLIA 
 

“Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será 
comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha” 

Mateus 7.24 
 
 Dia da Bíblia| 08 de dezembro 
 
 A campanha deste ano, Ler, Viver e Compartilhar a Bíblia 
tem o intuito de incentivar e estimular a realização de uma série de 
eventos em todo o País. Além de motivar igrejas e cristãos para 
celebrar a data, o objetivo é colocar a Bíblia em evidência 
chamando a atenção dos brasileiros para a importância do Livro 
Sagrado para a vida e a sociedade. 
 Nesta edição, a SBB buscou inspiração em Mateus 7.24: 
“Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como 
um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.” 
 
 História do Dia da Bíblia 
 
 Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da 
Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha pelo Bispo Cranmer, 
que incluiu a data no livro de orações do Rei Eduardo VI. O Dia da 
Bíblia é um dia especial, e foi criado para que a população 
intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil a data 
começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e 
EUA os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a 
primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a 
Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, 
em São Paulo (SP). 
 E, graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, 
desempenhado pela entidade, o Dia da Bíblia passou a ser 
comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas 
também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde 
dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a 
integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal 10.335, 
que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território 
nacional. 
 Hoje, as celebrações se intensificaram e diversificaram. 
Realização de cultos, carreatas, shows, maratonas de leitura bíblica, 
exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e 
distribuição maciça de Escrituras são algumas das formas que os 
cristãos encontraram de agradecer a Deus por esse alimento para a 
vida. 
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Jefferson Pasculli 

Juel Bacciotti 

Márcio Contato 

Samuel Nunes 

Saulo Isler 
 

 

PRESBÍTEROS EMÉRITOS 
Elias Carvalho 

Juel Bacciotti 

Saulo Isler 
 

 

JUNTA DIACONAL 
 

Carlos Araújo 

Gabriel Trovó 

Januário Neto 

Jean Joaquim 

José Cremonesi 

Juliano Carvalho 

Luís Gramasco 

Rafael Carvalho 

Raphael Faria 

Rogério Nardelli 

Silas Carvalho 

ESCOLA DOMINICAL – 9h CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

II Timóteo 3.16-17 

Hino 354 – “A Escola Dominical”  

Oração    

 

João 5.39 

Hino 352 – “Leitura Bendita” 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Revelação de Deus” 

“Não Olho as Circunstâncias”  

 

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 
Poslúdio                                                               

Hoje: Pb. Elias Próximo (08):  Pb. Márcio 

Prelúdio 

 

Adoração 

Lucas 2.8-14 

Hino 230 – “Adoração” 

Oração  

 

Contrição 

Salmo 130 

Cântico – “Ministrar-te-ei” 

Oração silenciosa 

Oração audível    
 

Coro 
 

Ação de Graças 

“Eu Não Temerei” 

“Brilha Jesus” 

“Deus Tremendo És”  

 

Oração com as crianças 

Gratidão pelos 50 anos de Presbiterato 

Solenidade de Instalação de Presbítero  
 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Oração 

Hino 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice  
 

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 15 

Maíra e Renata   Giulia e Jonas   

DIÁCONOS 
HOJE DIA 15 

Silas e Jean J. Cremonesi e Rafael C. 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Aline Carvalho Rev. Célio 

 

DÍZIMOS E OFERTAS – Próximo domingo, teremos a oportunidade de entre-
gar os dízimos e ofertas como parte do culto que prestamos a Deus. Lembre-se 
da recomendação do apóstolo Paulo: “Deus ama a quem dá com alegria” (II Cor 9.7) 
 

50 ANOS DE PRESBITERATO – Hoje, dia 08, por ocasião do culto noturno, 
teremos a grata oportunidade de agradecer a Deus pela vida do Pb. Juel Bacciot-
ti, por seus 50 anos de presbiterato. Deus seja louvado! 
 

INVESTIDURA DE OFICIAL – Hoje, por ocasião do culto noturno, às 19h30, 
temos a solenidade de instalação do presbítero reeleito, Pb. Márcio Contato,  
conforme artigos 83 letra „d‟, 109, 113 e 114 da CI/IPB e o capítulo XII dos Princí-
pios de Liturgia. 
 

DOAÇÕES ARRECADADAS – Agradecemos aos irmãos que fizeram suas doa-
ções no culto de ação de graças, quinta-feira passada dia 28 de novembro. Foram 
arrecadadas: 55 panetones, 77 kg de arroz, 10 kg de feijão, 10,5kg de macarrão e 
28 unidades em brinquedos.  As doações foram destinadas à casa de recuperação 
Desafio ao Jovem.  
 

ADOTE UM ACAMPANTE – Se você quiser e puder custear uma pessoa para o 
Acampamento 2020, nos dia 22 a 25 de fevereiro de 2020, é só falar com Dc. Luís 
Gramasco. Sabemos que nem todos podem pagar, por isso, nos ajude! O valor 
será mantido igual ao dos anos anteriores, ou seja, R$ 200,00. 
 

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:  

10/12 – 19h30: Feira do Agricultor. 11/12 – 19h30: Hospital Unimed. 13/12 – 19h30: 
Presídio Feminino. 17/12 – 19h30: Janelões da Sociedade Italiana. 19/12 – 19h30: 
Supermercado Enxuto. 20/12 – 19h30: Rua 7 Particular.  

 

 
ANIVERSARIANTES 

08.12 - Rosa Maria Escher  

10.12 - Saulo Isler 

11.12 - Débora Toledo 

12.12 - Márcio Contato  

13.12 - Adriane de Oliveira 

13.12 - Juliana de Carvalho 

09.12 - Jean & Karina 

14.12 - Ricardo & Ana Paula 

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 

Você já imaginou sua vida sem internet? Sem e-mail, sem WhatsApp, sem 
Instagram, sem Facebook? Sem transações bancárias online, sem websites 
de Igrejas? Quando pensamos em tudo que fazemos na internet, quantas 
pessoas temos contatos, quantas reuniões marcadas, tudo em questão de 
minutos, parece impossível pensar em viver sem internet. 

Você consegue imaginar sua vida sem celular? Sem poder comunicar se 
com as pessoas de forma rápida? Sem poder avisar que está atrasado para 
um encontro ou com o carro quebrado em uma estrada? Parece que nem 
conseguimos imaginar mais nossa vida sem essa tecnologia. 

A tecnologia veio para facilitar nossa vida e esses instrumentos nos ajudam 
muito, principalmente na área da nossa comunicação diária. Além de nos 
comunicar com as pessoas, podemos enviar ou receber e-mails com pala-
vras de encorajamento e reflexões acerca da Palavra de Deus. No entanto, 
isso não é privilégio de todos. 

Ter um telefone ou acesso na internet na Coreia do Norte é um privilégio 
de uma pequena elite do país. Além disso, a censura de textos religiosos 
acessados na internet é altamente restritiva na Coreia. Para que o destinatá-
rio receba os e-mails enviados a ele, precisa que cada título seja aprovado 
pelo Comitê Estadual. Já se imaginou nessa situação? 

A tecnologia deve ser disponível a todos, pois Deus nos fez seres livres. O 
Projeto Abraão crê nisso, por isso, que buscamos intercessores em favor da 
Coreia do Norte, para vermos esse país transformado. É tempo de mudan-
ça. É tempo de agir. A Coreia do Norte está mudando e vai mudar mais. 
Vamos perseverar em oração. 
 

NOTAS 

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

terceiraipbrc@gmail.com 
 

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os membros 
do Conselho da Terceira Igreja Presbiteriana de Rio Claro, para a reunião a 
ser realizada amanhã, dia 09, segunda-feira, às 19h30, nas dependências da 
própria igreja.   


