
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 1073 – 22 de Dezembro 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 – Pr. Edilberto Junior e Pricila Busto – Cidade de 

Mantova 

 
Parcerias com Missionários 

em outros Países 
 

MOÇAMBIQUE – Pr. Carlos Nogueira  
(Palavra da Vida Moçambique)  

ÍNDIA -  Missionários em 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.  

AMAZONAS – Pr. Nivaldo e Janeci                            
Manaus – 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 

JOCUM – Missionários Lázaro Silva e Alessandra 

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 – NATAL POR QUE NÃO? 

Todo ano acontece. Por essa época percebo alguns membros da Igreja com dúvidas acerca do Natal, do se ter 

ou não “árvore de Natal” e do “Papai Noel”. Porque ouvem ou leem os mesmos e antigos argumentos de que “o 

Natal é uma festa pagã, diabólica, portanto” e que precisaria ser extirpada do meio cristão, precisam ser ajudados 

com as mesmas e antigas explicações. 

“O dia de Natal foi estabelecido no dia do “nascimento do sol invicto”, uma das mais importantes divindades 

do panteão romano que segundo a mitologia nasceu em  25 de dezembro. Sempre se fala isso.  

Bem, se a questão fosse apenas o 25 de dezembro teríamos de admitir que os cristãos do oriente que celebram o 

Natal no dia 6 de janeiro, teriam resolvido o problema porque não escolheram o dia do “sol invictus”. O problema 

é que o 6 de janeiro, assim como todos os dias do ano quando o Natal se tornou numa data do calendário cristão, 

também era dedicado a um deus qualquer do panteão romano. 

Quando o anjo avisou os pastores que estavam no campo sobre o nascimento de JESUS, disse a eles “hoje 

nasceu para vocês o Salvador, que é CRISTO, o SENHOR!”. “Hoje nasceu”, disse o anjo. Então JESUS nasceu. 

Houve uma noite de um dia quando isso aconteceu- o extraordinário milagre da encarnação do Verbo que era 

DEUS e se fez gente entrou no dia humano. O não se saber quando realmente isso se deu não significa que a data 

está proibida de ser celebrada num dia qualquer. Nos tempos de JESUS e ainda nos primeiros séculos seguintes 

uma das realidades mais difíceis de se saber era “quando fulano ou beltrano nasceu”, porque não havia calendários 

organizados. Quando o “fulano ou o beltrano” se tornava importante então se tentava pelo menos saber “em qual 

ano ele (ou ela) havia nascido”. É por esta razão que não se tem como saber o dia e o mês do nascimento de tanta 

gente importante do passado. Não é porque “celebrar aniversário” fosse ou seja errado. É porque era muito difícil 

alguém cuidar de anotar o dia e o mês no qual alguém nascia e manter isso de forma a não ser esquecido ou 

confundido. São várias as personalidades da história que quando se tem de falar do quando elas nasceram vamos 

ter relatos com diferenças de 10 e até mais anos e isso até bem depois da época da história do primeiro natal. 

Antes da Igreja Católica comum (ainda não romana) mas cada vez mais se paganizando trabalhar para que o 

dia 25 de dezembro se tornasse no dia para se celebrar o nascimento de JESUS como uma forma de debelar a 

força do feriado pagão do “sol invicto”, há documentos que mencionam comunidades cristãs que celebravam o 

Natal  nos dias finais de dezembro. Também, para essa mudança, houve até um argumento bíblico e bom. 

Recorreu-se ao profeta Malaquias que ao se referir ao surgir do Messias falou do “nascer do sol da Justiça” e que 

isso seria motivo para festa (Malaquias 4.2). Ele falou em “sair e saltar como bezerros soltos do curral”. Então que 

se derrubasse o culto ao sol, criado e não criador, pelo culto ao SENHOR DO SOL E DA JUSTIÇA ETERNA que 

quando vem para a nossa vida (e para isso ELE teve de nascer como um bebê no 1º Natal) nos dá mesmo vontade 

de “saltar como bezerros soltos do curral”.  



Não sei porque tanta implicância com a árvore de 

Natal. Buscam em cultos pagãos o costume de enfeitar 

árvores para dizerem “a árvore de natal é pagã”. Ora, o 

paganismo enfeita tudo o que pode servir as suas 

crendices. No paganismo hindu bebe-se a urina da vaca 

para se purificar e nem por isso a vaca é um animal 

diabólico. A árvore está no Éden. A árvore da Vida e a 

da “ciência do bem e do mal”, estão lá. Aliás não foi 

esta 2ª árvore   a causa da queda do 1º casal. A árvore 

está lá na “nova terra”. A árvore está na manjedoura na 

qual JESUS foi colocado recém-nascido porque a 

madeira da manjedoura vem da árvore, assim como está 

na cruz do calvário. Cortou-se uma árvore para fazer a 

cruz. Então, a árvore de Natal se presta para o cristão 

para lembra-lo que não há sentido no Natal sem a cruz 

de CRISTO”. As bolas com suas cores simbolizam a 

mensagem cristã da esperança (verde), da paz (branca), 

conseguida pelo sangue do SENHOR (vermelha), que 

nos faz erguer nossas cabeças  para o céu no qual o 

SENHOR JESUS aparecerá(azul) quando então, para 

sempre, estaremos vivendo a nossa salvação eterna 

(dourada). 
Nossa guerra com o Papai Noel está no fato de que ele 

foi completamente deturpado. A origem do personagem 

não está numa tal figura pagã sem lá do que. Fizeram da 

personagem, com o passar do tempo, algo pagão mesmo 

e, aí sim, parecido com isso ou aquilo que está no 

paganismo não me lembro de onde. Fiquemos com a 

história da origem do “Papai Noel”. Usar sua figura hoje 

que, aos poucos, vai deixando de ser “a do velho gordo 

(ser gordo na sociedade de hoje é ser um mal exemplo) e 

de roupas vermelhas (obra da coca-cola), só quando se 

puder aproveitar a personagem para explicar o verdadeiro 

Natal, o que nem sempre é fácil.  Vamos à história 

Por voltas de 280, na hoje Turquia, Nicolau, um ministro 

cristão (Há os que dizem que ele era um bispo, isto é, um 

pastor superior a outros) soube que um pai muito pobre 

teria de "vender" uma de suas filhas para conseguir 

recursos para sustentar a família por algum tempo. 

Compadecido com a situação daquela família, Nicolau 

conseguiu colocar moedas de alto valor num saquinho que 

ele jogou pela janela dentro da casa, evitando a tragédia 

daquele pai. Dizem que ele então passou a distribuir 

sacolas com dinheiro ou pão nas casas das pessoas muito 

pobres. Quando as portas e janelas estavam fechadas, ele 

conseguia jogar pelo telhado porque sempre havia 

aberturas nos mesmos. A medida que os anos foram se 

passando e na época do natal Nicolau repetia seu gesto, 

crianças ficavam acordadas aguardando a chegada do 

“bom velho cristão” que então lhes falava do presente de 

DEUS, JESUS. Quem sabe esta não é uma boa estratégia 

para a época de Natal? Alguns cristãos corajosos se 

vestirem de Papai Noel para falar com as crianças (e pais) 

sobre o real significado do Natal? É uma maneira válida 

de se usar o Papai Noel, não? 
at ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum, 

factum ex muliere, factum sub lege, 
Gálatas 4:4 

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

Agenda do mês de dezembro de 2013 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

24 Terça 
Reapresentação da Cantata de 
Natal 

27 Sexta Reunião do Grifa 

29 Domingo Culto Musical 

31 Terça Culto de Vigília 

Cantina do mês de dezembro de 2013 
Hoje Aberto 

29 Aberto 

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, Natanael e 
Gilson Dória. 

Dep. Infantil 

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

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: Eliseu, Manoel e Donira.                                                                                                                 
Próx. Dom: Nilton, Deilton e Eliane. 

 
Deson 

Hoje: Guto, Felipe Belisário e Thiago Santos. 
Próx. Dom: Nataniel Brito, Jeferson Chaves e 
Antônio Marcos. 

 
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. 

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

Atenção membro da igreja! 
É importante manter sua Ficha de Membro 
sempre atualizada com sua foto e demais 

dados pessoais. Procure a administração ou no 
nosso site www.ibpsb.org.br e se atualize! 

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

Viagem: A irmã Izaura Bandeira Ramiro encontra-se 

a passeio nos Estados Unidos na companhia de sua filha 
Ruth e sua neta Mariana com retorno previsto para 12 
de Janeiro de 2014. Oremos por ela e sua família!!!  
************************************ 

“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas 
petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela 
oração e súplica, com ação de graças.” (Filipenses 4:6) 

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

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/4/4
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 
22- Gustavo Ferreira Pinto 
       Manoel Roberto da Cunha Neto 
       Nívia Cristina de Oliveira de Freitas 
23- Aline Guedes Santos de Souza 
24- Alexandre Ribeiro da Costa 
25- Antônio Pereira Brum 
       Severino Ferreira Alves 
26- Maria Antonieta Nogueira Leal Medeiros 
       Tiago Novaes dos Santos - GAE 
28- Felipe Jeferson Belisário dos Santos 
       José Geraldo de Oliveira Júnior 
       Luciana dos Santos Alves 

              Casamentos 
22- Renato e Ana Paula                                           11 anos 
26- Getúlio e Vera                                                    26 anos 
       Aulino e Juracy                                                   32 anos 
27- Edson e Selma                                                    27 anos 
28- Elias e Maria                                                       56 anos 

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

6ª Feira - Dia 27 de Dezembro  
Às 20 horas - Reunião do GRIFA 2014                        

 

Todos os casais da Igreja, 
inscritos ou não no GRIFA 2014, 
estão convidados para na sexta-

feira, dia 27, às 20 horas, 
participarem de nossa 

“Confraternização de Fim de Ano! 
Pedimos, se possível, trazer um 
prato com salgados ou doces. 

Venha orar e agradecer por mais 
um ano que Deus nos concede e 

pelo seu Casamento! Valorize seu 
maior Patrimônio – Sua Família! 

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

União de Casais 
A direção comunica que estará de  

recesso e retornará suas atividades  
no dia 12 janeiro de 2014. 

************************************ 
Ação Social: Na última quinta-feira (19/12) 

foram distribuídas cerca de 75 cestas básicas as 
famílias carentes cadastradas em nossa igreja e 
realizamos a festa de natal das crianças carentes. A 
direção agradece aos irmãos que colaboração direta 
ou indiretamente para realização deste evento. Deus 
os abençoe!!! 
************************************ 

“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns  
pelos outros, para que sareis. A oração feita por um  

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 – quinta-feira 26/12/2013 

Tema: “Sempre Natal” 

Direção.....................................................................Carlos Bastos 
Regência......................................................................Valci Rocha 
Leitura Bíblica.....................................................................HCC 86 
Oração Individual...............................................“Ação de Graças” 
Interlúdio..............................................................................Piano 
Cântico Congregacional....................................................HCC 463 
Oração individual.............................................“Clamor e Súplica” 
Interlúdio..............................................................................Piano 
Cântico Congregacional....................................................HCC 468 
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, 
Gabriel de Oliveira, Luiza de Oliveira Silva, Arminda dos Santos, Luis 
Cláudio de Andrade. 

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); Anna Borges (Mãe do irmão Eduardo 
Borges); Marcos (Tio do irmão José Geraldo); Lúcia (Filha da irmã Jandira 
de Souza); Telma (Irmã da irmã Rosemery Miguel); Heloísa Ferreira e Luiz 
Carlos (Parentes da irmã Célia Pinto); Rose Maria da Silva (Prima da irmã 
Rosilene da Silva); Neti (Amiga da irmã Santina de Amorim); Eliseu (Filho 
do irmão Laudeci); Valdir Nunes (Irmão da irmã Vilma Nunes); Ariely 
(Servindo Como Sou); Renata Machado e Haroldo (Amigos do Pr. Mauro 
Rangel); Érica Teixeira Gandara (Amiga da irmã Cristiane Dutra); 
Gumercinda da Silva; Ana Beatriz (Vizinha da irmã Odete). 

 

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 3ª semana de Dezembro: 
Dízimo= 135 contr./ Missões= 151 contr./ Obras= 09 contr./ 
D.A.S.= 23 contr./ Outras= 96 contr. 
************************************* 

Literatura: Já está disponível O Livro Manancial 

2014 para edificação diária dos irmãos. Os interessados 
favor procurar o irmão Antônio Brum. Preço R$ 9,90 
cada. 
************************************* 

"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: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Luz do Mundo” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio.........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações......................................Oficiante 
Texto de Intróito......................................................HCC 12 
Cântico Congregacional............................................HCC 13 
Apresentação de Bebê............................................HCC 609 

 
II-CONFISSÃO: “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento, e de todas as tuas forças.” (Marcos 
12:30) 

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

 
III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Louvarei ao SENHOR 
em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na 
minha boca.” (Salmos 34:1) 
Dízimos e Ofertas.....................................................HCC 25 
Apresentação dos Aniversariantes........................Dirigente 
Oração de Consagração e Ação de Graças.............Dirigente 
Culto Infantil...........................................Saída das Crianças 

 
IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Bem-aventurado 
aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar 
servindo.” (Mateus 24:46) 
Celebração da Palavra...............Pr.  Valdemir Alves da Silva 

 

V-BENÇÃO FINAL: “Senhor, tu és o meu Deus; eu te 
exaltarei e louvarei o teu nome.” (Isaías 25:1) 

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 Faria 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Um Natal Inesquecível” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 101 
Cântico Congregacional.............................................HCC 96     
Hinetos.....................................................Equipe de Louvor 
 

II-CONFISSÃO: “Eis que a virgem conceberá, e dará à luz 
um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, Que 
traduzido é: Deus conosco.” (Mateus 1:23) 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “O Filho é o resplendor da 
glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando 
todas as coisas por sua palavra poderosa.” (Hebreus 1:3) 
Dízimos e Ofertas......................................................HCC 90  
Oração de Consagração e Ação de Graças..............Dirigente 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Para iluminar aos 
que estão assentados em trevas e na sombra da morte; A 
fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.” (Lucas 
1:7) 

Cantata de Natal 

Um Natal Inesquecível 
Coro IBPSB 

 

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

V-BENÇÃO FINAL: “Porque um menino nos nasceu, um 
filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. 
E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus 
Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.” (Isaías 9:6) 
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) 

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

Visitante, seja sempre bem vindo! 

 

mailto:admin@ibpsb.org.br

