
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 1064 – 20 de Outubro 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  
ITÁLIA – Missionários Edilberto Junior e Pricila Busto – 

Cidade de Mantova 

 
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 

 

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 – Alcir de Queiroz e José Ferreira  

Capela Senhor do Bonfim e Cemitério de Cpo. Grande. 

 

DA MESA DO PASTOR – SOBRE PASSEATAS E PROTESTOS. 
Mais uma vez, pasmo, assisti as cenas de vandalismo e o confronto com a polícia dos tais “black blocs” 

mascarados e também dos “não mascarados” no dia do professor quando alguns milhares de professores públicos 

voltaram às ruas do centro do Rio de Janeiro para manifestar a indignação pelo comportamento do governo, sem 

dúvida perdido em termos políticos, em relação as suas reinvindicações salariais e de carreira. O resultado do 

confronto com os arruaceiros, como sempre, violento, deixou mais de 60 manifestantes presos pelo menos até na 

quinta-feira. Eles foram classificados pela delegada Marta Rocha como “criminosos que terão de responder por 

seus crimes” e então, mais vez se contabilizam os prejuízos financeiros das depredações e as lamentações das e 

pelas pessoas machucadas e injustiçadas quando confundidas com os que depredam a propriedade alheia. 

Assustou-me a cena dos policiais encurralados próximos à Rua do México e atirando (com balas de verdade) para 

o alto antes da chegada dos reforços, atitude que está sendo avaliada pois a mesma poderia ter provocado uma 

tragédia sem tamanho, que é o que realmente alguns segmentos querem. Em São Paulo, onde houve manifestações 

de apoio aos professores do Rio, o vandalismo também mostrou os seus frutos doentios e, em ambas as cidades, os 

materiais recolhidos como “cocktails molotovs”, latas de gasolina, pedaços de pau com pregos, correntes e outras 

coisas evidenciam o tipo de gente que sai às ruas confundindo liberdade com libertinagem. Esse tipo de máscara 
usada pelos “black blocs” é para cobrir o que não se quer mostrar na luz, portanto está dentro do que JESUS diz: 
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. João 

3:20 

Até onde eu soube, porque eles me disseram, pelo menos dois membros da Igreja participaram, como 

professores que são, das primeiras manifestações e me falaram da indignação de testemunharem o início de uma 

manifestação pacífica (sem a presença dos arruaceiros) mas que já foi recebida com bombas de efeito moral 

jogadas de cima do prédio da câmara pela polícia o que demonstra quão “bamba é a corda” sobre a qual se 

equilibra hoje a nossa sociedade e que a polícia tem gente que se sente apavorada diante do que está ocorrendo. 

Que não nos iludamos achando que protestos por direitos trabalhistas, por direitos sociais, por direitos 

humanos não têm nada a ver conosco. Ledo engano e é fácil mostrar isso. Consultemos a lista dos 206 países que 

existem (incluindo-se os independentes, os semi-independentes e os ainda colônias) e descobriremos que EM 

TODOS OS PAÍSES nos quais não existem o direito de greve, de reivindicar, de cobrar pelos direitos humanos e 

onde não se pode sair às ruas para reivindicar nada, TAMBÉM NÃO EXISTE A LIBERDADE PARA OS CRISTÃOS 

EVANGÉLICOS COMO NÓS, CULTUAREM! Compreendamos que isso é sintomático e que é o nosso dever lutar por 

um país onde haja direito de se manifestar publicamente! 

Greves não são realidades boas e passeatas por protestos também não mas onde não há direito para que elas 

aconteçam e se realizem é porque há, nesse lugar o totalitarismo, este sim uma realidade catastrófica, bem pior do 

que se imagina. Entendo a participação de cristãos nesses movimentos reivindicatórios simplesmente como o  
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tornar claro o que está no cristianismo, isto é, toda uma 

postura contrária à injustiça social, à exploração dos 

mais fracos e todo o apoio ao que é justo, respeitável. 

Nos omitirmos, em nome da Fé e ainda nos levantarmos 

contra os que professando essa mesma fé se acham 

compelidos a se juntar aos que protestam pelo que 

consideram justo, é incoerência nossa à luz da Bíblia 

que dizemos ser a nossa Regra de Fé e Prática. Afinal, é 

ela que determina “Erga a voz em favor dos que não 

podem defender-se, seja o defensor de todos os 

desamparados. Erga a voz e julgue com justiça; defenda 

os direitos dos pobres e dos necessitados". Provérbios 

31:8 e 9. É na Bíblia que temos o profeta Amós nos 

fazendo perceber que tem de haver a indignação, em 

NOME DE DEUS, contra a injustiça, contra a 

exploração dos pobres, dos sem recursos. Não se pode 

olvidar o SENHOR JESUS nos ensinando sobre o ter 

fome e sede de justiça e “virando a mesa dos 

cambistas do templo com o chicote na mão” 

manifestando a sua indignação pela profanação 

religiosa que se tornou em profanação porque, antes de 

tudo, usava-se o nome de DEUS para se tapear os 

peregrinos, na maior parte, pessoas simples. Não estou 

dizendo que JESUS com essa atitude endossou a 

violência, o quebrar as coisas. Não havia em JESUS 

qualquer vestígio de ódio mas tão somente a 

indignação. Em nós, seres humanos que não 

conseguimos dominar nossa natureza pecaminosa, não 

há como, literalmente, virarmos a mesa e pegar num 

chicote apenas por indignação. Quando fazemos isso, 

fazemos com ódio e o ódio leva à morte. A atitude de 

JESUS, no entanto, nos mostra que há espaço no 

cristão para a indignação contra o que é desonesto, 

contra o que um dos nossos jornalistas chama de “a 

ousadia do canalhas”. De qualquer forma é a nossa 

Regra de Fé e Prática que também nos aponta o 

SENHOR JESUS nos determinando: Mas eu lhes 

digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que 

os perseguem, - Amem os seus inimigos, façam 

o bem aos que os odeiam, É óbvio que não se 

pode amar os que, de repente, se tornam inimigos, fazer 

o bem aos que nos passam a odiar jogando pedras neles 

ou os empurrando e agredindo desse ou daquele modo.  
Isso tudo significa que a participação de cristãos 

em movimentos de reinvindicações que signifiquem 

passeatas, protestos públicos precisa se pautar pelos 

seguintes princípios: (1) - “Não está certo como cristão 

me envolver em protestos apenas para o meu próprio 

benefício porquê, desse modo, desobedeço a Palavra 

que determina: “contentem-se com o que vocês 

têm, porque Deus mesmo disse: "Nunca o 

deixarei, nunca o abandonarei  Então, 

sempre que me unir a outros por reinvindicações é 

porque estou convencido de que elas são justas e 

necessárias mais para as outras pessoas até do que para 

mim mesmo, porque eu tenho essa promessa: "Nunca o 
deixarei, nunca o abandonarei" e elas não. (2) - Se 

estiver na liderança de um movimento de protestos no 

qual eu perceba que não haverá como não descambar 

para a violência, terei de me opor radicalmente a essa 

Agenda do mês de Outubro de 2013 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

25 Sexta Reunião do GRIFA 

26 Sábado Culto do Gama 

27 Domingo 
Ceia do Senhor e Aniversário do Servindo 
Como Sou 

28 Segunda Encontro das Mulheres 

31 Quinta 
Dia da Reforma Protestante e 
Distribuição das Bolsas 

Cantina do mês de Outubro de 2013 
Hoje Mensageiras do Rei 

27 Déboras c/ Bazar 

Escala de plantões 

 
 
 

 
Recepção 

INTERNA/HOJE: Elenir Bastos, Zenilda, Vilma 
Nunes e Jaleci.                                                                               
INTERNA/PRÓX.DOM.: Ivanete, Sônia Regina, 
Juliane, Lidia Maria 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 Nathália.                            
5-6 anos – Andréa e Laís. 
7-9 anos – Sulian e Thiago. 
 

Direção – Graciete. 

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, Manoel e Donira.                                                                                                            
Próx. Dom: Carlos, Jorge e Lérida. 

 
Deson 

Hoje: Ronaldo Correa, Rogério Silva e Vinicius 
Fragoso. 
Próx. Dom: Guto, Felipe Belisário e Thiago 
Santos. 

 
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. 

************************************ 
estiver na liderança de um movimento de protestos no 
qual eu perceba que não haverá como não descambar 
para a violência, terei de me opor radicalmente a essa 
tendência (Luther King fez isso) e se perceber que não 
conseguirei evitar isso, tenho de sair dele e criar uma 
outra vertente (3) - Se estiver entre os que se 
manifestam e perceber que, inevitavelmente o 
movimento no qual estou será usado pelos que querem 
a violência, tenho de sair dele, porque como nos está 
determinado: “quer comamos, quer bebamos, façamos tudo 

para a Glória de Deus”(1 Co 10.31). É bom lembrar Wycliff 
quando disse “Se o caminho de Cristo não foi o da 
violência esse não pode ser o meu caminho!” 
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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 
21- Maria Francineuma Fernandes Larrubia 
       Tiago Louredo de Souza - GAE 
22- Thais Cardoso de Oliveira 
23- Adriano Santos de Carvalho 
       Aline de Oliveira Maia Barbosa 
       Fernando Antunes Pião 
25- Célia Maria da Silva Peixoto 
       Edson Cosme dos Santos 
26- Amanda Estevão da Silva Nascimento 
       Delvânia Santos Dias de Souza 

              Casamentos 
20- Carlos e Alessandra                                           06 anos 
22- Ribamar e Natilde                                             47 anos 
24- Alfredo e Izaura                                                 56 anos 
       Diego e Fabiane                                                 04 anos 
************************************ 

4º aniversário do ministério 
servindo como sou 

Convida para celebração em Ação de graças 

no próximo domingo (27/10) às 19:15h.  

Na ocasião será apresentada a peça  

teatral “Direção Assertiva” e teremos a 

participação do Coro Canto das Mãos da 

PIB de Campo Grande. Prestigie!!!  
************************************ 

Dia batista de oração mundial 
No próximo dia 04/11 às 8:00h. Toda 

igreja está convidada a prestigiar!!! 
************************************ 

Próxima 6ª Feira - Dia 20 de Outubro 
Às 20 horas - Reunião do GRIFA 2014 
Todos os casais da Igreja, inscritos ou não no 
GRIFA 2014, estão convidados para reunião nesta 
sexta-feira. Venha refletir sobre o que Deus 
espera de você como Marido e Mulher! Venha 
orar pelo seu Casamento! Valorize seu maior 
Patrimônio – Sua Família!  
************************************ 

União de Casais: Excepcionalmente hoje 

(20/10) não haverá reunião para os casais de 
nossa igreja. No próximo domingo (27/10) 
estará realizando suas atividades normais. 
************************************ 

Fique realmente ligado: Ao entrar no santuário 

desligue o seu celular. Deus não vai se comunicar com 

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 23/10/2013 

Tema: “Testemunho Vivo” 

Direção............................................................Carlos Bastos 
Leitura Bíblica............................................................HCC 61 
Oração Individual.....................................“Ação de Graças” 
Interlúdio........................................................................Piano 
Cântico Congregacional............................................HCC 56 
Oração individual...................................“Clamor e Súplica” 
Interlúdio........................................................................Piano 
Cântico Congregacional..........................................HCC 347 
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, Valmir 
Paulo, Luiza de Oliveira Silva, Arminda dos Santos. 

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); Neuza Moraes 
(Amiga da irmã Albertina Pires); João Carlos (Filho da irmã Rita da Costa); 
Alessandra (Esposa do missionário Lázaro); Débora e Rose (Mission Tierra 
Nueva - Peru); Rafael (Bisneto da irmã Alda Estevão); Gabriela (Sobrinha da 
irmã Rita Guedes); 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); Marcos (Tio do irmão José 
Geraldo); Lúcia (Filha da irmã Jandira de Souza); Telma (Irmã da irmã 
Rosemery Miguel); Heloiza Ferreira e Luiz Carlos (Parentes da irmã Célia 
Pinto); Manoelina Santos (Amiga do irmão Wilson Souza); Ângela Cristina 
(Ex membro de nossa grei); Rose Maria da Silva (Prima da irmã Rosilene da 
Silva); Neti (Amiga da irmã Santina de Amorim); Eliseu (Filho do irmão 
Laudeci - Recém operado). 

 

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 Outubro: 
Dízimo= 129 contr./ Missões= 147 contr./ Obras= 03 
contr./ D.A.S.= 21 contr./ Outras= 73 contr. 
************************************* 

Congresso da UFMBB: Estarão retornando hoje 

(20/10) deste congresso realizado em Arcozelo - RJ as 
irmãs Lilian e Eliete Gomes e Edmar Borges. Oremos 
por elas!!! 
************************************* 

"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  
 Teclado / Piano: Ive Maia e Fernando Volotão 

 

Tema: “Um Só Senhor” 
(Culto Administrativo) 

 
I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio.........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações......................................Oficiante 
Texto de Intróito....................................................HCC 201 
Cântico de Doxologia....................................................HCC 04 
Apresentação de Bebê............................................HCC 607 
 

II-CONFISSÃO: “Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, 

de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos; e um só 
Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as 
coisas e por meio de quem vivemos.” (I Coríntios 8:6) 
Momento de Oração.............................................Oficiante 
Momento Missionário......................................COMISSION 
Louvor..........................................................Alec e Gustavo 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Bendito seja o seu 

glorioso nome para sempre; encha-se toda a terra da sua 
glória.” (Salmos 72:19) 

Dízimos e Ofertas...................................................HCC 202 
Apresentação dos Aniversariantes........................Dirigente 
Oração de Consagração e Ação de Graças.............Dirigente 
Culto Infantil...........................................Saída das Crianças 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Como pastor ele 

cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os 
carrega no colo; conduz com cuidado as ovelhas que 
amamentam suas crias.” (Isaías 40:11) 

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

V-BENÇÃO FINAL: “O Senhor é o meu pastor; de nada terei 

falta... Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a 
águas tranquilas.” (Salmos 23:1.2) 

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: Rosemary Santos / Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Ive Maia e Fernando Volotão 

 

Tema: “No Serviço do meu Rei” 
(Culto em Ação de Graças pelo Aniversário 

 do Coro Feminino da IBPSB) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.................................................Salmos 100  
Cântico Congregacional...........................................HCC 417    
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 

II-CONFISSÃO: “Edifiquem-se, porém, amados, na 

santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo 
Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a 
misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida 
eterna.” (Judas 1:20.21) 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
Louvor...........Coro José Francisco de Souza (PIB de Benfica) 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Como posso retribuir ao 

Senhor toda a sua bondade para comigo?” (Salmos 116:12) 

Dízimos e Ofertas....................................................HCC 491  
Oração de Consagração e Ação de Graças..............Dirigente 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor.....Coro Feminino Faia Verde (PIB de Campo Grande) 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Portanto, também 

nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de 
testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do 
pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a 
corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, 
autor e consumador da nossa fé.” (Hebreus 12:1.2) 

Celebração da Palavra.................Renata da Mota Rodrigues 
Louvor............................................Coro Feminino da IBPSB  
 

V-BENÇÃO FINAL: “Por meio dele e por causa do seu nome, 

recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as 
nações um povo para a obediência que vem pela fé.” 
(Romanos 1:5) 
Louvor...........(Tu és Fiel Senhor)..........Coros e Congregação 
Oração........................................Pr. Valdemir Alves da Silva 
Poslúdio e Recessional.....................................Instrumental 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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) 
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