
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 1055 – 18 de Agosto 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 -  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 – BENÇÃO QUE SE TORNAM EM MALDIÇÃO. 

Não dá para descrevermos, de forma realmente satisfatória, as benesses do avião. Viagens que lavaria todo um dia, 

sem paradas a não ser para o abastecimento do carro, o avião faz, no máximo, em um pouco mais de uma hora. Com 

mais horas, mesmo que não seja como na canção de Toquinho na qual de uma América a outra eu consigo passar num 

segundo, em algumas horas, com o avião, isso acontece. Transportes de órgãos para serem transplantados, pacientes em 

estado grave, alimentos e remédios que são jogados em áreas de desastres. Enfim, uma imensa benção para a 

humanidade, mas... Mas são os aviões os protagonistas de catástrofes indescritíveis, não menores, é verdade de que 

algumas catástrofes nas quais os protagonistas são os ônibus, os caminhões, os carros comuns e os trens, só que, dizem, 

são mesmo indescritíveis o barulho dos motores dos aviões de bombardeios quando eles se aproximam dos alvos nos 

quais as pessoas que sobrevivem, falam. Há milhares de pessoas que dizem, anos depois do ocorrido, que jamais 

deixam de ouvir nos ouvidos da alma, de dentro, o barulho daqueles aviões que lançaram suas bombas, seus mísseis 

sobre os lugares nos quais elas estavam. Tornou-se em maldição o avião, indispensável hoje nas guerras. Não há guerra 

justa, a não ser aquela contra o pecado e que é travada na dimensão do espiritual. As guerras humanas que acontecem 

na terra, mesmo que comecem para pôr fim as injustiças de algum segmento, elas, inevitavelmente, cometem as suas 

barbáries e barbáries nunca são justas.  A permissão de Deus para que as guerras acontecessem a favor e até contra o 

povo de Israel não significa seu prazer em ver as atrocidades da guerra, sempre produto do absurdo humano. É preciso 

ter cuidado quando mencionamos um dos títulos que se dá a Deus – SENHOR DOS EXÉRCITOS (Isaias1:24, Salmos 

46:7). Há os que, apegados à violência narrada (não endossada) no Antigo testamento, entendem esse título como 

sendo Deus como uma espécie de “deus da guerra”, uma espécie de Marte do panteão greco-romano. O título expressa 

a majestade de Deus, seu poder e autoridade e não apego ou endosso à guerra entre exércitos humanos. 

Não dá para descrevermos, de forma realmente satisfatória, as benesses da informática, dos computadores. O que se 

faz hoje através dos computadores e seus similares (Ipods, Ipads e sei lá mais o quê) ultrapassam a nossa imaginação. 

O que já se conseguiu deter, acabar, em termos de perversidades, de injustiças graças à comunicação fácil por 

computadores (e-mails, twiters, face-books, etc) enchem volumes e volumes de escritos. O que já se conseguir em 

termos de conversão a Cristo de pessoas por todo o mundo graças à informática, a internet, são motivos de ação de 

Graças. Computadores fabricam coisas, permitem pessoas serem operadas a quilômetros de distância sem a presença 

do médico, controlam o trânsito, colocam-nos diante do que precisamos em alguns segundos. O que a imprensa fez 

pelo mundo no final da Idade medieval, a informática está fazendo pelo mundo de hoje só que em dimensões 

simplesmente inimagináveis, mas... 

Mas as maldades que podem ser perpetradas pela informática, a dependência, o vício tão terrível quanto os das 

drogas em termos de alienação e até de loucura que as ditas “redes sociais” estão causando as pessoas evidencia que a 

informática se tornou para muitos e muitos uma GRANDE MALDIÇÃO que tão bem engendrada pelo inferno tem 

como alvo preferido as crianças, os jovens (não somente esses, obviamente, mas principalmente esses porque, a partir 

desses, se pode deixar a sociedade nas mãos dos que manipulam as coisas para dominá-la). 



Temos de buscar ajuda de Deus para que o domínio 

“via internet” não destrua os nossos filhos e a nós. Se 

ainda nos resta autoridade, se não temos medo de 

apanhar dos filhos (No Brasil, 500 MIL pais e avós são 

hospitalizados por ano vítimas da violência causada por 

filhos e netos), temos de deixar bem claro aos nossos 

filhos que ainda estão sob a nossa tutela, que dependem 

do nosso sustento que, por AMOR A ELES: (1) eles não 

têm direito a senhas que nós pais não possamos saber; (2) 

que eles não tem direito de usar suas máquinas eletrônicas 

além do que nós pais, achamos convenientes ou elas se 

tornarão em “máquinas mortíferas”;(3) que não existe 

“essa” de conversas com “fulanos, fulanas, beltranos e 

beltranas, daqui ou do fim do mundo” que nós pais não 

possamos ler. É preciso que nossos filhos se convençam 

que havendo estas coisas eles estarão seguros. Ah, sim, 

claro. A gente sabe que podemos ser pais cujos filhos não 

confiam no critério dos nossos julgamentos e, boa parte 

das vezes, isso ocorre por culpa nossa. Podemos ser pais 

extravagantes, sem controle, pensando que quebrando os 

aparelhos que os filhos usam, por exemplo, vamos 

resolver a questão da dependência deles dos “eletrônicos”. 

Com certeza privá-los desses “eletrônicos” por algum 

tempo as vezes é preciso. Mas amados, em meio a 

angústia que isso gera, nós, PAIS temos o que os pais 

comuns não tem. O PODER DE TER ACESSO A 

SABEDORIA DADA POR DEUS. Nós podemos pedi-la, 

implorá-la, se necessário. Leiam Tiago 1.5 Vamos 
acreditar nisso e façamos isso para passarmos confiança a 

nossos filhos. 

O que eu tenho lido de psiquiatras e psicólogos que 

estão se dedicando a cuidar dos dependentes dos face-

books, dos twiters, da internet, da informática, mesmo 

dos computadores para serviço (eles também 

escravizam), me assustam! Sendo eles considerados 

“abalizados”, me assustam porque em resumo o que tenho 

lido desses profissionais é que „quando alguém passa 

mais de duas horas em redes sociais, nas salas de bate-

papos, já está apresentando sérios sinais de uma 

dependência tão séria como a dependência química e 

se não houver uma mudança nisso, logo estará 

escravizado (a), sem concentração para estudar, para 

trabalhar e podendo se tornar tão dependente disso 

que ao se sentir ameaçado, ameaçada de perder o seu 

acesso, poderá cometer atos de violência inesperados e 

até se suicidar! 

De repente, os pais que estão vivendo essa 

problemática com seus filhos (e são vários em nossa 

Igreja), devem se comunicar e montar grupos de oração 

nos quais um orando pelo outro busquem A 

SABEDORIA DE DEUS PARA SABER COMO 

LIDAR COM ISSO sem desobedecer o que está em 
Colossenses 3.21 – pais, não irritem aos seus filhos para 

que não percam o ânimo”. E será bom que os filhos 

saibam disso, que seus pais estão fazendo isso- se 

reunindo em oração um com o outro para que eles não 

se deixem dominar por algo que tem tudo para ser uma 

benção mas que está se tornando em MALDIÇÃO!  

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

GRIFA 2014 - REUNIÃO SEXTA DIA 23   
Nesta sexta-feira, dia 23, às 20:00h, participe 

Agenda do mês de Agosto de 2013 
Data 

Dia da 
Semana 

Atividades 

18 Domingo 
Culto Administrativo, Dia Nacional 
do ER e Dia da Juventude Batista 

20 Terça 
Culto de Ação de Graças - 
Reserva Pr. 

23 Sexta Reunião do Grifa 

24 Sábado Aniversário - Reserva Pr. 

25 Domingo Ceia do Senhor e Dia do ER 

27 Terça 
Culto de Ação de Graças - 
Reserva Pr. 

29 Quinta Distribuição das Bolsas 

30/31/01 Sex/Sáb/Dom Congresso da Juventude 

Cantina do mês de Agosto de 2013 
Hoje Amigos de Missões 

25 Haniel 

Escala de plantões 

 
 
 

 
Recepção 

INTERNA/HOJE: Ivanete, Sônia Regina, 
Juliane, Lidia Maria e Gisélia.                                                                 
INTERNA/PRÓX.DOM.: Sérgio Pinto, Marisa 
Pinto, Darcy Pinto e Leida.                                                                    
EXTERNA/HOJE: Maurílio, Getúlio, Altamiro, 
Ubiratan, Hélio Filho, Gilson Soares e José 
Cassiano. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Leandro e Natanael. 

Dep. Infantil 

3-4 anos – Fabiana e Gabriel.                                            
5-6 anos – Tâmara e Stella. 
7-9 anos – Claudia e Gabriela. 
 

Direção – Graciete. 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Kelly, Virgínia, Adriana e Célia.                                                                                                                        
Berçário 1 prox. dom.: Denise e Vera.                                                                                                  
Berçário 2   Hoje:   Lurdes, Rosemere, Viviane e 
Viviane Fragoso. 
Berçário 2 prox. dom.:  Michele, Silvia e 
Marize. 

 
Diaconato 

Hoje: Carlos, Jorge e Lérida.                                                                                                                 
Próx. Dom: Nilton, Deilton e Eliane. 

 
Deson 

Hoje: Guto, Jeferson, Ueslen e Felipe Belisário. 
Próx. Dom: Nat, Antônio Marcos, Emerson e 
Marcos Talles. 

 
Datashow 

Hoje: Equipe 3. Junior, Renato e Ériton. 
Próx. Dom.: Equipe 4. Victor, Igor, Alixandre 
e Mariote.                                         

 
Culto Online 

Hoje: Equipe 3. Marcelo Moreira, Andrea e 
Marlon. 
Próx. Dom.: Equipe 4. Mariote, Carol e 
Marlon.                                         

Aconselh. Pr. Harley Wondracek. 

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

Projeto Sangue Bom: A direção agradece a 

participação dos irmãos que estiveram no Hemorio 
no último sábado (17/08) em mais um projeto de 
doação de sangue e distribuição de folhetos. 
************************************ 

Casamento: Uniram-se pelos Sagrados Laços do 

Matrimônio na sexta-feira (09/08) em nossa igreja os 
jovens Válber e Angélica (GAE). Parabéns ao novel casal! 
************************************ 

“Segui a paz com todos e a santificação sem a 
qual ninguém verá o Senhor.” (Hebreus 12.14) 

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 
18- Aline Pereira Barboza 
       Donira de Almeida Souza 
       Lilian Evelin Brandão dos Santos - J. das Hortênsias 
       Marlon Luiz dos Santos Alves 
19- Cintia Freitas de Oliveira 
       Edna Ferreira Quintanilha 
       Ellen Sias Lyrio 
       Isabel Campos Kifer 
20- Aline Moreira de Souza Maravilha 
       Keilla Cristina Portela Costa Fernandes 
       Waldir Correa 
21- Deorlete Alves de Oliveira 
       Ismênia Teixeira de Freitas 
22- Marli Lauriano de Freitas - Jardim das Hortênsias 
23- Jeize de Andrade Schulz 
       José Ribamar de Pontes 

              Casamento 
19- Marcelo e Cindy                                                 06 anos 
************************************ 

 

UNIÃO DE CASAIS 
Convida os casais casados e 

noivos para palestra  
hoje às 18:00h. Prestigie! 

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

Vem aí o 

Congresso da Juventude 

Dias 30 e 31 de Agosto e 01 de Setembro. 

Agende esta data!!! 
************************************ 

GRIFA 2014 - REUNIÃO SEXTA DIA 23   
Nesta sexta-feira, dia 23, às 20:00h, participe da 

reunião do GRIFA 2014. Venha se preparar para a 
grande batalha espiritual em prol de seu casamento e 

de sua família. Teremos uma breve reflexão sobre o 
tema “Os Cômodos da Casa” e em seguida um 

momento de oração por todos casais que participarão 
do Encontro. A cantina do GRIFA estará a sua 

disposição para o lanche da noite e também 

funcionará o “Brechó do GRIFA”. Todos os casais da 
igreja, inscritos ou não no GRIFA estão convidados! 

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

Equipe de Projeção: A direção convoca uma 

reunião após o culto vespertino para informações 
sobre o windows 8. A participação de todos é muito 
importante. Prestigie!!! 
************************************ 

 

Vem ai o 

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 21/08/2013 

Tema: “O Valor do Perdão” 

Direção............................................................Carlos Bastos  
Leitura Bíblica............................................ Mateus 18:11-22 
Oração Individual.....................................“Ação de Graças” 
Interlúdio........................................................................Piano 
Cântico Congregacional..........................................HCC 350 
Oração individual...................................“Clamor e Súplica” 
Interlúdio........................................................................Piano 
Cântico Congregacional..........................................HCC 275 
Oração em Grupos...................“Orando uns pelos outros” 
Estudo Continuado..................Pr. Valdemir Alves da Silva 

Oração Pelos Enfermos - Membros 
 

************************************ 
Helena Pedrosa, Edir Antunes Marinho, Marlene Câmara Soares, Maria 
Correa, Glória Ferreira, Izabel Pereira, Maria de Lourdes de Oliveira, Graça 
Lago, Élson Cardoso, Durval Ramos, Zenil Reis, Ester de Oliveira Vieira, 
Rosangela Fontaim, Jorgina Francelina, Leonisse Cosso, Enedina Videira, 
Jane Machado, Mercedes Alvim, Izaura Bandeira Ramiro, Jair Thimóteo, 
Ivanete Souza de Almeida, Marcela Barros, Neuza Alves (Mãe do nosso 
pastor), Jair Moreira, Moacir Fernandes de Lima, Sebastião André, André 
Luiz (Bombom), José Reinaldo Pimentel, Getúlio Gabriel Santana, Antônio 
Carlos Soares, Vilma Nunes, Neiva Queiroz, Eurides da Silva, Celenir Camilo, 
Ananias de Mattos, Gabriel de Oliveira, Cristiane Bernardo. 

Oração Pelos Enfermos - Não Membros 
 

************************************ 
Ana Paula Fernandes e Lourdes Fernandes (Parentes da irmã Maria 
Fernandes); Carla Cristina e Terezinha (Sobrinha e amiga da irmã Eliane 
Vasconcelos); Jomar, Bianka, Edna e Eduardo (Amigos e parentes da irmã 
Jucélia Ferreira); Tereza Cristina (Filha da irmã Helena Pedrosa); Antônio e 
Sirlene Bastos (Irmãos do irmão Carlos Bastos); Tais (Amiga da Irmã Vera 
Lucia Pereira): Luis Cláudio Alves e Juracy (Primo e Amiga da irmã Luzinete 
Nogueira); Luis Fernando (Filho da irmã Marlene Correa); Nelson da Mota e 
Maria das Graças (Primo e amiga da irmã Albertina Pires); João Carlos 
(Filho da irmã Rita da Costa); Alessandra (Esposa do missionário Lázaro); 
Bruno Maciel (Servindo Como Sou); 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); Regina Célia e 
Guilhermo Tkotz (Sobrinhos do irmão Wilson Souza); Alberto Gentil 
(Conhecido da irmã Maria de Lourdes), Bruno Viana Salgueiro (Amigo da 
irmã Jéssica de Andrade Cardozo); Helia Pereira da Silva (Classe de 
Doutrina); Renata Machado (Conhecida do Pr. Mauro Rangel); Anna Borges 
(Mãe do irmão Eduardo Borges); Marcelo Ramires (Amigo do irmão Gilberto 
Nobre). 

 

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 2ª semana de Agosto: 
Dízimo= 120 contr./ Missões= 131 contr./ Obras= 05 contr./ 
D.A.S.= 16 contr./ Outras= 20 contr. 
************************************* 

Passeio da 3ª Idade: Estará realizando seu 

passeio ao Sítio Long Life em Mazomba no dia 07 de 
setembro (Sábado). Valor de R$ 45,00. Mais 
informações com as irmãs Edna Costa, Donira de 
Almeida, Darlene Maia e Vera Almeida. Prestigie!!! 
************************************* 

"Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando  
for velho, não se desviará dele.” (Provérbios 22:6) 

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



 

 SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

Direção: Vice-Presidência / Regente: Valci Rocha Faria 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Palavra Verdadeira” 
(Culto administrativo) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio.........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações......................................Oficiante 
Texto de Intróito....................................................HCC 218 
Cântico Congregacional..............................................HCC 236 

 
II-CONFISSÃO: “Esta palavra é digna de confiança: Se 

morremos com ele, com ele também viveremos; se 
perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, 
ele também nos negará; se somos infiéis, ele permanece fiel, 
pois não pode negar-se a si mesmo.” (II Timóteo 2:11-13) 

Momento de Oração.............................................Oficiante 

 
III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Portanto, vigiem, porque 

vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.” (Mateus 
24:42) 

Dízimos e Ofertas...................................................HCC 244 
Apresentação dos Aniversariantes........................Dirigente 
Oração de Consagração e Ação de Graças.............Dirigente 
Culto Infantil...........................................Saída das Crianças 
Louvor......................................................Rosemary Santos 

 
IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Procure apresentar-

se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se 
envergonhar e que maneja corretamente a palavra da 
verdade.” (II Timóteo 2:15) 
Celebração da Palavra.........Missionários Pr. Shaji e Claudia 

(Lar Batista da Paz – Índia)  
 

V-BENÇÃO FINAL: “Aquele que supre a semente ao que 

semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e 
multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua 
justiça.” (II Coríntios 9:10) 

 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, Marcelo Alves, Alline e Pr. Thiago  

Ministério Servindo Como Sou: Pr. Dr. Elimário Ferreira 

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: Vice-Presidência / Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Mediante a Fé” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 489 
Cântico Congregacional...........................................HCC 208    
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
Apresentação de bebês...........................................HCC 609 
 

II-CONFISSÃO: “Deus o ofereceu como sacrifício para 

propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a 
sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os 
pecados anteriormente cometidos.” (Romanos 3:25) 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Seu divino poder nos deu 

tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por 
meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a 
sua própria glória e virtude.” (II Pedro 1:3) 

Dízimos e Ofertas....................................................HCC 340 
Oração de Consagração e Ação de Graças..............Dirigente 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor..............................................................Lúcia Helena 

 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Não há dúvida de que 

é grande o mistério da piedade: Deus foi manifestado em 
corpo justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre 
as nações, crido no mundo, recebido na glória.” (I Timóteo 
3:16) 

Celebração da Palavra.................Pr. Valdemir Alves da Silva  
 

V-BENÇÃO FINAL: “Perdure para sempre a glória do 

Senhor! Alegre-se o Senhor em seus feitos!” (Salmos 104:31) 
Poslúdio e Recessional.....................................Instrumental 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Igreja Batista do Parque São Basílio 
 CNPJ: 29489846/0001-19 

            Rua Aricuri, 1716 - Campo Grande - RJ. 
            Cep.: 23081-332 – Tel.: 2415-4177 

E-Mail: admin@ibpsb.org.br / Site: www.ibpsb.org.br 
*************************************************************** 

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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