
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 1041 – 12 de Maio de 2013 

SER UMA IGREJA MISSIONÁRIA - NOSSO PROPÓSITO MAIOR. 

Missionários da JMM 
adotados em outros Países 

 

ÁFRICA DO SUL - Pr. Gilberto Campos (Sustento 
integral) 

INDONÉSIA - Pr. Roberto Romão  

LETÔNIA - Pr. Hans Gilson Behrsin  

 
Parcerias com Missionários 

em outros Países 
 

MOÇAMBIQUE – Pr. Carlos Nogueira  

(Palavra da Vida Moçambique)  

ÍNDIA -  Miss. Cláudia e Pr. Shaji - Nova Delli 
ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA – Pr. MZ. 

ÁFRICA – “Projeto Descendentes de Ismael” 
PERU - Missionária Rosimeri e Pr. Griff 

ITÁLIA – Missionários Edilberto Junior e Pricila Busto – 

Cidade de Mantova 

 

Missionários adotados 
em outros Estados do Brasil 

 

AMAZONAS – Missionário Zevaldo                   

Aldeia Indígena Sateré-Mawé.  

RONDONIA – Pr. Nivaldo e Janeci                            
Porto Velho – Asas de Socorro. 

TOCANTINS – Pr. Robson Rocha   

Lar Batista F. F. Soren – JMN 

RIO GRANDE DO SUL – Pr. Milton Campos       

Cidade de Canela 

RORAIMA – Missionários Vicente e Marcele        
Boa Vista – MEVA – Miss. Evang. Amazônia  
    

 

Parceria Missionária com a  
Igreja Batista Filadélfia na Cidade 

de Maranguape - CE 
 

CEARÁ - Missionário João Romano 

Missão da IBPSB no RJ 
Campo Grande – Jardim das Hortênsias 

Pastor Paulo Roberto  

Parcerias com Org. Missionárias 
CRUZADA ESTUDANTIL PARA CRISTO  

Missionária Liege Lopes – Alfa & Ômega 
MISSÃO PORTAS ABERTAS – Igreja Sofredora 

MISSÃO EVANG. OPERAÇÃO REDENÇÃO 

CRISTOLÂNDIA RJ – JMN 
 

Formação Missionária 
Apoiada pela IBPSB 

JMM - CIEM - Pr. Thiago Rosendo e Alline Rosendo               

Missões Urbanas da IBPSB 
Capelania Hospitalar e Mortuária 

HOSPITALAR - Capelã Adail Freitas Bastos   

Hospital Estadual Rocha Faria                 

MORTUÁRIA – Rita Lago, Alcir de Queiroz e José Ferreira  

Capela Senhor do Bonfim e Cemitério de Cpo. Grande. 

 

   DA MESA DO PASTOR – CORREÇÃO POR AMOR A ELE, O SENHOR. 
O tornar as realidades públicas tem o seu lugar, a sua importância mas também os seus senões. Há situações que precisam, 

às vezes, algumas vezes e até muitas vezes serem logo expostas para se evitar que males graves aumentem ou assumam 

proporções irreversíveis. Há outras que não. Há as que se tratadas de forma particular evitam desgastes, permitem correções 

e, nas orientações do Senhor Jesus, encontramos o que favorece isso e, como cristãos, o que nos interessam são essas 

orientações. 

O uso da internet hoje em relação à Igreja tem sido um dos meios mais comuns de se tornar situações, boas ou ruins, 

públicas e, isso, tem mostrado o seu lado bom mas também tem revelado suas falácias porque acima do direito de expor, 

para os que se dizem cristãos, há de se ter aquela prudência recomendada por Jesus, a da serpente (Mateus 10.16), que não é 

prudente por causa de suas picadas não, mas é prudente por ser um dos animais que melhor sabem se esconder para fugir ao 

que eles consideram ameaças. A serpente é um desses animais. A ideia de Jesus é essa por Ele isso falou da prudência da 

serpente em fugir às ameaças, junto a mansidão da pomba. Não disse que é para picarmos como a serpente. 

Infelizmente um fato envolvendo membros da Igreja se tornou motivo de comentários na internet. Mais uma vez estamos 

às voltas com isso. Bem, a questão tonou-se pública por parte de alguns e, por isso, tenho de tratá-lo de forma pública, 

desgastado porque se há algo que me adoece e essa facilidade de expor a Igreja da qual sou parte a situações que, muitas 

vezes, são tão somente questões particulares, específicas as quais todos nós estamos sujeitos de praticar. Esquecemo-nos de 

quando nos juntamos aos que criticam os membros da igreja em público estamos nos expondo? Afinal, se toda igreja for 

exatamente como eu sou, será que valeria ela estar aberta hoje? 

Um dos nossos membros precisou recorrer ao atendimento de um dos nossos postos de saúde. Em lá chegando percebeu 

que um dos médicos listados para o plantão do dia é membro da nossa Igreja, mas o profissional estava ausente. Não sei tipo 

de informação que a pessoa recebeu porque tal profissional estava em Montevidéu participando de um congresso da sua 

especialidade, por conta própria e não recebendo remuneração na sua ausência. 

  Mas ao paciente, ao enfermo, se dá consideração especial. Quem está doente torna-se vulnerável aos próprios 

posicionamentos e tem o direito de se chatear, de espernear, de perder o referencial, levando juntos os parentes mais 

próximos. Entende-se e se aceita a reação de “por a boca no mundo” e, aí, a internet entrou para dar “voz a quem vê nisso 

um meio de desabafar contra o que primeiro está lhe sendo atingindo - a saúde”. O que não se justifica é que em nome da 

solidariedade, faltou entre aos que foram comunicados, aquele ou aquela que dissesse: “ôpa, pera aí. Devagar, gente.! Nossa 

Igreja vai ser citada e aí onde está  a nossa solidariedade com a comunidade da qual participamos, a qual damos o nosso 

nome e que tem o nosso nome? Por que essa facilidade em, apontando falhas que achamos aconteceram , incluímos nelas a 

Igreja das quais eu e vocês fazemos parte, da qual o doente faz, junto ao  profissional médico, parte e, portanto, falha como 

Igreja por causa também das minhas falhas? Ora, em nome de uma possível “injustiça ou irresponsabilidade que antes de se 

tornar fato precisava se encaixar no que diz o oráculo divino em Tiago 1.19: “todos sejam tardios para falar” (demorem, 

pensem antes de falar) cometeu-se a irresponsabilidade de não se aferir primeiro se a acusação era pertinente e isso não para 

criticar-se o enfermo por sua reação, mas sim para consolá-lo de forma a ele não ter de acrescentar a sua doença, uma outra - 

a da decepção injustificável. 



Com certeza não me faltarão críticos. Dirão que falto com 

a ética porque, nesta situação, o profissional é minha 

parenta. Não, posso, porém, em nome das ideias que se 

possam ter de ética fugir à obediência à Palavra que afirma 

“Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente 

dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um 

descrente. . Eu tenho de cuidar dos parentes. 

Na Igreja tenho dois tipos de parentes. Os que são meus 

irmãos em Cristo, isto é, todos os que estão sob o senhorio 

absoluto de Jesus Cristo e, aí, não posso saber quais, entre os 

membros da Igreja, realmente são meus irmãos em Cristo, 

porque não sei quantos realmente têm Jesus como Senhor e 

Salvador Absoluto. Esta é prerrogativa do Espírito Santo. A 

princípio, considero todos nessa situação. Mas tenho os que 

estão na igreja como irmãos em Cristo e como parentes por 

afinidades familiares. Na verdade tenho parentes desde os 

tempos de Missão, antes de sermos IGREJA e eles têm e, 

muito, a ver com meu ministério. Se acerca desses não posso 

ter certeza quantos são, realmente, irmãos em Cristo, posso, 

porém, ter a certeza quanto ao parentesco familiar e, a luz da 

Palavra, preciso cuidar deles não só como membros mas 

como parentes. É o que está escrito. Cuidar deles na Igreja é 

chamar a atenção quando se equivocam, é de se opor a seus 

posicionamentos quando, a meu ver, não se coadunam com o 

que creio como cristão batista, é ter de pedir, como já fiz, 

que deixem seus cargos e que até saiam da membresia da 

Igreja, mas cuidar deles é também agradecê-los quando são 

bênçãos, é tomar o lado deles quando são injustiçados, é 

abençoá-los, é declarar meu amor por eles quando os 

percebo vulneráveis, sofrendo as vicissitudes da vida porque 

nenhum deles são super-humanos. Não é porque são meus 

parentes que podem ser injustiçados diante do meu 

silêncio. Isso não é justo e quando não se é justo com uns 

não se é justo com outros. 
Recebo e-mails que me falam de membros da Igreja. 

Citarei alguns nomes porque isso é justo (Romanos 13.7). 

São E-Mails de membros e não membros. Recebo E-mails 

com muitos elogios a Gilberto Nobre, ao pastor Thiago e 

Aline, a Renata Lia e seu esposo, a Edmar Borges, a Adail 

(um católico referiu-se a Adail como “Santa Adail”). 

Recentemente alguém não membro da Igreja manifestou sua 

admiração por um policial membro da nossa Igreja falando 

da sua postura correta, dura mas terna. Disse do quanto essa 

pessoa o impressionou como cristão. Recebo E-Mails de 

pessoas agradecidas aos médicos membros da Igreja, pelo 

carinho deles, pela ajuda, pelas repreensões, às vezes 

necessárias e entre eles está Larissa. Tenho E-Mails com 

comentários muito bons sobre ela que me enchem de alegria. 

Tenho E-Mails sobre a doutora Leia. Dizem que há menos 

de 1000 médicos para geriatria em todo o Brasil e a Leia é 

uma delas e ela membro da nossa Igreja. São E-Mails de 

filhos e netos agradecidos, de velhinhos agradecidos, de 

forma que quando há os que encontram defeitos nessas 

pessoas (e em outras sobre as quais tenho E-Mails bonitos 

como são os que me mandam em relação aos que trabalham 

no Servindo como Sou) eu leio tais E-Mails falando bem 

deles e digo comigo mesmo. “Quem apontou o defeito dessa 

pessoa não sabe as coisas boas que tenho sobre eles. Mas 

Deus sabe”. Ah, claro, tenho membros da Igreja sobre os 

quais não recebi nem um E-Mail até hoje mas eu os conheço 

e sei que estão chegando E-Mails nas contas deles lá no céu. 

Então, da próxima vez, quando um membro da Igreja for 

motivo de críticas, antes de as endossarmos vamos conferi-

las. Se as críticas forem pertinentes procuremos tal pessoa; 

escrevamos um E-Mail (não no Facebook) falando da nossa 

Agenda do mês de Maio de 2013 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

18 Sábado Passeio da 3ª Idade 

19 Domingo Culto Administrativo 

23 Quinta Distribuição das Bolsas 

25 Sábado Encontro dos Recém Casados 

26 Domingo 
Culto de Renovação dos Votos e Ceia 
do Senhor 

Escala de plantões 

 
 
 

 
Recepção 

INTERNA/HOJE: Elenir Bastos, Zenilda, Vilma 
Nunes e Jaleci.                                                                               
INTERNA/PRÓX.DOM.: Ivanete, Sônia Regina, 
Juliane e Gisélia.                                                                 
EXTERNA/HOJE: Brum, Clayr, Gabriel, 
Marcondes, Jorge Seixas e Antonio Souza. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Maurílio, Getúlio, 
Altamiro, Ubiratan, Hélio Filho, Gilson Soares e 
José Cassiano. 

Dep. Infantil 

3-4 anos – Rafaela e Fabiana.                            
5-6 anos – Andréa e Laís. 
7-9 anos – Sulian e Thiago. 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Lucimar e Juracy.                                                                                                              
Berçário 1 prox. dom.: Kelly, Virgínia, Adriana 
e Célia.                                                                                                   
Berçário 2   Hoje:  Ester, Michele, Úrsula e 
Márcia. 
Berçário 2 prox. dom.:  Lurdes, Rosemere, 
Viviane e Viviane Fragoso. 

 
Diaconato 

Hoje: Eliseu, Donira e Deilton.                                                                                                            
Próx. Dom: Manoel, Carlos e Lérida. 

 
Deson 

Hoje: Ronaldo Villaça, Maycon e Ana Beatriz. 
Próx. Dom: Guto, Jeferson, Ueslen e Felipe 
Belisário. 

 
Datashow 

Hoje: Equipe 2. Patrícia, Diego e Karine.                          
Próx. Dom.: Equipe 3. Junior, Renato e 
Ériton.                                                      

 
Culto Online 

Hoje: Equipe 2. Mateus, Victor e Marlon.                          
Próx. Dom.: Equipe 3. Marcelo Moreira, 
Andrea e Marlon.                                                      

Aconselh. Pr. Harley Wondracek. 

************************************ 
motivo de críticas, antes de as endossarmos vamos conferi-

las. Se as críticas forem pertinentes procuremos tal pessoa; 

escrevamos um E-Mail (não no Facebook) falando da nossa 

tristeza pelo que está sendo falado a respeito dela mas do 

quanto queremos que ela não seja mais merecedora daquilo. 

Se as críticas não procederem, vamos dizer que estamos do 

lado dela. Antes de alardear defeitos abracemo-nos para nos 

corrigirmos e dizermos que não fazemos parte dessa 

cristandade falida. Denunciar erros, às vezes publicamente, 

dos que denigrem a Igreja, as causas da Igreja, o ensino da 

Igreja até podem e devem ocorrer mas quando tais pessoas 

assumem, conscientemente, posturas que, de propósito, elas 

usam para benefícios próprios e não estão “nem aí” para a 

Igreja. 

De qualquer forma, amo todos vocês e agradeço a Deus as 

condições, as forças e as orientações que Ele, em Jesus Cristo 

e por causa do Espírito Santo nos dá para “nos corrigirmos 

por Amor a Ele”. 

************************************ 
 

“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na  
tribulação, perseverai na oração.” (Romanos 12:12) 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.clipartsdahora.com.br/cliparts_imagens/12Musica//fone_de_ouvido.jpg&imgrefurl=http://www.clipartsdahora.com.br/cliparts_categorias/musica/index.asp?pagina=3&usg=__wMZY3JKRoxiGe2Tm4Ci3TlRrvJo=&h=225&w=195&sz=12&hl=pt-BR&start=5&zoom=1&tbnid=oVyjjFdE8q6mOM:&tbnh=108&tbnw=94&ei=OE4DT9GUIsKGgwf8_tHDDQ&prev=/search?q=desenho+de+fone+de+ouvido&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ajudacomputador.org/wp-content/uploads/2010/07/computador_ajuda.gif&imgrefurl=http://www.ajudacomputador.org/&usg=__dvTYGyflMwz5pIdk_kQQknRKAaw=&h=300&w=337&sz=43&hl=pt-BR&start=5&zoom=1&tbnid=GWnG6nd0LoWHcM:&tbnh=106&tbnw=119&ei=Wz8DT4aFIoboggeDwIikAg&prev=/search?q=computador&hl=pt-BR&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Contas da Igreja 
ITAÚ – Ag. 6286 BRADESCO – Ag. 2751-0  

Conta Corrente   15692-9 
Conta Poupança 15025-2-500 

Conta Corrente 15107-6 

Em nome da Igreja Batista do Parque S. Basílio 

Aniversariantes 
12- Carlos Ribeiro Neto 
       Rafael dos Santos Maia 
       Rafaella Cristina de Queiroz Durval 
13- Arminda Pereira dos Santos 
       Jairo da Costa Pereira Filho 
       Thayssa Juliana Gomes Ferreira 
14- Clézia Bernardo Freires da Silva Moreira 
15- Andréia Ramalho de Souza Freitas 
       Elizângela Silva dos Santos 
       Graciete dos Santos de Almeida 
       Olzimar dos Santos de Oliveira 
       Talita Dias Bastos Nascimento 
16- Mário de Araújo Alcântara 
       Mauro Sérgio Rangel dos Santos 
       Silas Pego Dias 
17- Daniele Duarte de Souza Mello 
       Neiva Maria Euzébio de Queiroz 

              Casamento 
12- Jairo e Edna                                                             51 anos 
       Emerson e Tâmara                                                 12 anos 
15- Gerardo e Lucimar                                                  14 anos 
17- Anderson e Valéria                                                17 anos 
       Alexander e Vanessa                                             11 anos 
 ************************************ 

 

Escola Bíblica Dominical 

Inclusiva 

A nossa Igreja oferece uma 
Classe de Catecúmenos com 

recursos especiais. Você que é 
portador de necessidades 

especiais é nosso convidado. 
Todos os domingos às 9:00h. 

************************************ 

Batismo: Foram imersos nas águas batismais no 

último domingo (05/05) os irmãos Juliana Novaes dos 
Santos, Júlio de Oliveira Neto, Katheleen Toledo 
Tarden, Matheus de Andrade Santos, Nathália Marcele 
Araújo de Oliveira e Thiago Santos de Araújo. Oremos 
pelos novos irmãos!!! 
************************************ 

Passeio da União de Casais 
Será em Teresópolis nos dias 01, 02 e 03 de 
novembro. Restam apenas 8 vagas. Faça sua  

inscrição com o irmão Alexandre Costa. 

************************************ 

Falecimento: Foi chamada as mansões celestiais 

na última quarta-feira (08/05) a irmã Doralice Rocha de 
Assis de Sá - 77. Oremos pelos familiares enlutados. 

 
 

Missões – “A Grande Comissão” 
Tema: "Eu faço parte da grande comissão." 
Divisa: ““EE  eeuu  ffaaççoo  iissttoo  ppoorr  ccaauussaa  ddoo  eevvaannggeellhhoo,,  ppaarraa  sseerr  ttaammbbéémm  

ppaarrttiicciippaannttee  ddeellee””  I Coríntios 9.23 

  

Culto de Oração – quarta-feira 15/05/2013 

Tema: “Graças ao Senhor” 

Direção...........................................................Carlos e Elenir 
Leitura Bíblica.............................................Salmos 107:1-15 
Oração Individual.....................................“Ação de Graças” 
Interlúdio.......................................................................Piano 
Cântico Congregacional..........................................HCC 416 
Oração individual...................................“Clamor e Súplica” 
Interlúdio........................................................................Piano 
Cântico Congregacional..........................................HCC 580 
Oração em Grupos...................“Orando uns pelos outros” 
Louvor................................................................Kate e Emily 
Estudo Continuado..................Pr. Valdemir Alves da Silva 

Oração Pelos Enfermos - Membros 
 

************************************ 
Helena Pedrosa, Edir Antunes Marinho, Marlene Câmara Soares (internada), 
Maria Correa, Glória Ferreira, Izabel Pereira, Zélia Ferreira, Maria de 
Lourdes de Oliveira, Ananias de Mattos, Graça Lago, Élson Cardoso, Durval 
Ramos, Zenil Reis, Scyllas Vicente, Ester de Oliveira Vieira, Rosangela 
Fontaim, Jorgina Francelina, Aurora de Jesus, Paulo R. A. Pereira Junior, 
Leonisse Cosso, Enedina Videira, Jandira Santos, Jane Machado, Mercedes 
Alvim, Izaura Bandeira Ramiro, Jair Thimóteo, Ivanete Souza de Almeida, 
Marcela Barros, Neuza Alves (Mãe do nosso pastor), Otelício Veiga, Jair 
Moreira, Moacir Fernandes de Lima, Sebastião André, André Luiz 
(Bombom), Doralice Rocha de Assis Sá, José Reinaldo Pimentel, Getúlio 
Gabriel Santana, Lucimar Estevão de Marins (Operada). 
Internado: Antônio Carlos Soares. 

Oração Pelos Enfermos - Não Membros 
 

************************************ 
Ana Paula Fernandes e Lourdes Fernandes (Parentes da irmã Maria Fernandes); 
Enzo de Moura (Parentes da irmã Leida Barreiro); Carla Cristina (Sobrinha da 
irmã Eliane Vasconcelos); Jomar, Bianka, Edna e Eduardo (Amigos e parentes da 
irmã Jucélia Ferreira); Tereza Cristina (Filha da irmã Helena Pedrosa); Leandro 
Bruno (Filho da irmã Dulcinéia Fonseca); Antônio e Sirlene Bastos (Irmãos do 
irmão Carlos Bastos); Rafael Fernandes Mendes (Foi membro de nossa igreja); 
Tais (Amiga da Irmã Vera Lucia Pereira): Antônio Pinto (Irmão do irmão Darci 
Pinto); Eliane Duarte (Irmã da irmã Adriana Duarte); Luis Cláudio Alves e Juracy 
(Primo e Amiga da irmã Luzinete Nogueira); Luis Fernando (Filho da irmã 
Marlene Correa); Mariene Gonçalves e Aurinea Corrêa (Amigas da irmã Albertina 
Pires); João Carlos (Filho da irmã Rita da Costa); Alessandra (Esposa do 
missionário Lázaro); Bruno Maciel (Servindo Como Sou); Letícia (Filha do irmão 
Cleber Bernardo); Moacyr Cavaleiro (Pai do irmão Deilton Cavalleiro); Jonathan 
Sias (Filho dos irmãos Eber e Ester Sias); Débora e Rose (Mission Tierra Nueva - 
Peru); Rafael (Bisneto da irmã Alda Estevão); Gabriela (Sobrinha da irmã Rita 
Guedes); Glória Miguel (Mãe do irmão Isaias Miguel). 
 

Pedimos aos irmãos que nos mantenham informados do estado  
de saúde dos enfermos não membros!  

Dízimo: UMA QUESTÃO DE OBEDIÊNCIA, FÉ E GRATIDÃO. 
Não deixe de devolver ao Senhor o que a Ele pertence!  
Relação das contribuições da 1ª semana de Maio: 
Dízimo= 123 contr./ Missões= 147 contr./ Obras= 03 contr./ 
D.A.S.= 31 contr./ Outras= 16 contr. 

************************************* 

VEM AÍ O jantar dos namorados 
Será realizado no Salão de Festas Don Juan no sábado 

(15/06) às 19:00h - Informações na União de Casais 

todos os domingos às 18:00h 
ou com o irmão Alexandre Costa. 

Inscrições encerram domingo (19/05).  
Confirme sua participação!!! 

Hoje estará falando na união a irmã Jucélia 
Ferreira com o tema: “Ciúme” às 18:00h. 

************************************* 

Fique realmente ligado: Ao entrar no santuário 



 

 SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

Direção: Daniel e Viviane / Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Obras de Deus” 
(Culto Alusivo à Celebração do dia das Mães) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio.........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações......................................Oficiante 
Texto de Intróito......................................................HCC 49 
Cântico Congregacional.................................................HCC 54 
 

II-CONFISSÃO: “Assim como você não conhece o caminho 
do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma 
mulher, também não pode compreender as obras de Deus, 
o Criador de todas as coisas.” (Eclesiastes 11:5) 

Momento de Oração.............................................Oficiante 
Momento Missionário......................................COMISSION 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Ele é a Rocha, as 
suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são 
justos.” (Deuteronômio 32:4) 
Dízimos e Ofertas...................................................HCC 447 
Apresentação dos Aniversariantes........................Dirigente 
Oração de Consagração e Ação de Graças.............Dirigente 
Culto Infantil...........................................Saída das Crianças 
Louvor..................................................Pr. Mauro e Família 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Eu te louvo porque 
me fizeste de modo especial e admirável.” (Salmos 139:14) 
Celebração da Palavra................Pr. Valdemir Alves da Silva  
 

V-BENÇÃO FINAL: “Proclamarão o glorioso esplendor da 
tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes.” 
(Salmos 145:5) 
 Poslúdio e Recessional...................................Instrumental 

************************************** 

Expediente: 
Pastor da igreja: Pr. Valdemir Alves da Silva 

Ministério da Evangelização e Missões: Pr. Harley Wondracek 

Ministério da Família: Pr. Mauro Rangel 

Ministério da Juventude: Renata Lia e Marcelo Alves da Silva 

Ministério Servindo Como Sou: Pr. Dr. Elimário Ferreira 

Ministério da Oração: Pr. Luis Carlos Batista 

Ministério de Visitação e Melhor Idade: Pr. Auresvaldir Larrubia da Silva 

Diretor de música e cultos: Valci Rocha 

Educadora Religiosa: Edmar Borges 

************************************** 

Horário dos Cultos 
Domingo:    09:00h - Escola Bíblica Dominical  

                       10:15h - Culto Matutino 

                       18:00h - União de Treinamento 

                       19:15h - Culto Vespertino 

4ª Feira:        05:30h - Culto de Oração Matutino 

                       19:30h - Culto de Oração Vespertino  

1º Sábado:  19:30h - Culto Jovem  

************************************** 

Visitante, seja sempre bem vindo! 
 
  
  

 

SERVIÇO DOMINICAL 
VESPERTINO 

Direção: Ricardo e Angélica / Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Alto Refúgio” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.......................................................HCC 39 
Cântico de Doxologia.................................................HCC 60    
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 

II-CONFISSÃO: “Senhor, que os teus ouvidos estejam 
atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos 
que têm prazer em temer o teu nome.” (Neemias 1:11) 

Momento de Oração..............................................Oficiante 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Eu cantarei louvores à 
tua força; de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o 
meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis.” 
(Salmos 59:16)  
Dízimos e Ofertas....................................................HCC 337 
Oração de Consagração e Ação de Graças..............Dirigente 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor......................................Sebastião Mariote e Família 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Aquele que habita no 
abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-
poderoso pode dizer ao Senhor: "Tu és o meu refúgio e a 
minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio". (Salmos 
91:1-2) 
Celebração da Palavra.................Pr. Valdemir Alves da Silva 
Cântico Espiritual......................................Equipe de Louvor 
 

V-BENÇÃO FINAL: “Provem, e vejam como o Senhor é 
bom. Como é feliz o homem que nele se refugia!” (Salmos 
34:8)  
Poslúdio e Recessional.....................................Instrumental 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Igreja Batista do Parque São Basílio 
 CNPJ: 29489846/0001-19 
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DEUS BUSCA VERDADEIROS ADORADORES 
“Mas a hora vem, e agora, é em que os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a 
tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e é necessário que os 
que o adoram o adorem em espírito e em verdade.” (João 4:23.24) 

****************************************** 
 “Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a 
trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de 
Jacó os seus pecados.” (Isaías 58:1) 

********************************************* 
 

Visitante, seja sempre bem vindo! 
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