
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 1084 – 16 de Março de 2014 

SER UMA IGREJA MISSIONÁRIA - NOSSO PROPÓSITO MAIOR. 

Missionários da JMM 
adotados em outros Países 

ÁFRICA DO SUL - Pr. Gilberto Campos (Sustento 

integral) 

BURKINA FASO - Pr. Thiago, Alline e Lucas Rosendo 
(Sustento integral) 

ÍNDIA -  Missionários na Índia. 

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)  
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 
 

 

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 O RECESSO DE CARNAVAL. 
DEUS mais uma vez permitiu que cerca de 110 pessoas da nossa Comunidade eclesial estivessem no nosso  “Recesso 
de Carnaval”. Pela 2ª vez conseguimos fechar o Hotel “Casa do Sol” na entrada da cidade de Petrópolis e, mais uma 
vez desfrutamos de um ambiente acolhedor e de um clima realmente abençoado, “clima no sentido e temperatura 
do tempo e, clima, no sentido de ambiente, do relacionamento, tanto o das devocionais pela manhã quanto o das 
gincanas à noite. Mais uma vez constatamos a cooperação no sentido do participar das atividades oficiais do Recesso 
que proporciona bastante tempo “livre” para o lazer, para se fazer “turismo” na cidade imperial, para “por o sono em 
dia” e “jogar conversa fora” no melhor sentido possível da palavra. Se conseguimos o valor que conseguimos, por 
pessoa, em termos de dias de carnaval, é porque fizemos um “pacote” em Nome da Igreja e o mínimo que a Igreja 
como um todo espera é que as pessoas do Recesso participem das suas atividades oficiais – as devocionais pela 
manhã e as atividades da noite que neste ano apresentou uma boa novidade – os “kids” (os até 15 anos) que tiveram 
seu grupo específico que chamaram de “cresça e apareça” e que foram muito bons! A homenagem do Beneth ao 
irmão Soares e sua esposa e a palavra do irmão Soares foram momentos inesquecíveis de fé, consolo e exaltação à 
Soberania de DEUS. 
Em termos de devocionais tivemos uma boa novidade. O pastor André de Oliveira e sua esposa, Mirian, estiveram 
conosco. Ele cantou ajudando na Gincana (ele fez as músicas para o “grito de guerra” – fez as três canções de modo 
que alguém disse que se tivéssemos 12 grupos ele já teria aprontado um novo CD! Ainda cantou ao vivo uma de suas 
músicas escolhidas para as nossas encenações que, diga-se de passagem, revela-nos sempre talentos maravilhosos. 
André e Miriam participaram do recesso a meu convite e não foi o “recesso” que pagou a estada deles conosco. 
Pessoas fizeram isso. Quem tem o privilégio de conhecer mais pessoalmente André e sua esposa aprende amá-los. É 
fácil gostar deles. Por trás do seu jeito “contestador” mas extremamente inteligente, há um pregador cada vez mais 
apegado à Palavra, estudioso. Quem ouviu as suas mensagens de segunda e terça-feira constatou isso. Agradeço a 
DEUS ter na minha lista de “irmãos especiais em CRISTO”, André e sua esposa (são irmãos e amigos). 
Se DEUS nos permitir, no ano que vem, termos outro recesso, não significa, a princípio, repetir o método, isto é, ter 
um preletor ou participante especial. Se assumirmos oficialmente essa conduta inevitavelmente terei de receber 
sugestões dos que participam, o que seria perfeitamente justo, mas me levaria a ter dizer a algumas sugestões “não” 
e isso é sempre constrangedor. Volto a lembrar que o uso do púlpito da Igreja, seja em que ocasião for (e o púlpito do 
recesso é também o da Igreja), tem de ser do conhecimento e ter o “aval” do pastor da Igreja. Algumas vezes tenho 
de contar apenas com a lucidez dos que sugerem seus pregadores conhecidos para suas programações e fico feliz em 
dizer que, na maior parte das vezes, as sugestões têm se mostrado bênçãos mas já houve aquelas que me colocaram 
“em apuros”. Estou, pela misericórdia de DEUS e de vocês, há 37 anos no pastorado desta Igreja de JESUS CRISTO e, 
creio, os irmãos percebem que o meu perfil em termos de compromissos com os princípios batistas são inequívocos. 
Nós ainda somos uma Igreja batista. Não somos uma igreja batista conservadora e nem “renovada”.  



SOMOS UMA IGREJA BATISTA E BATISTA É BATISTA e, o 
“ETHOS BATISTA” significa viver a realidade sem perder a 
identidade. Enquanto DEUS me permitir estar aqui como 
pastor está é e continuará sendo uma igreja batista. Há 
mudanças naturais em termos de liturgia, isto é, de fazer 
cultos. Há as vezes mudanças em termos 
comportamentais quando se precisa tratar disso ou 
daquilo, mas em termos de doutrinas e de compromissos 
morais com a Palavra de DEUS não há mudanças, daí o 
meu apelo à liderança da Igreja- vamos estudar, 
relembrar as nossas doutrinas. É uma questão de 
lealdade. Falo sobre isto à vontade porque sempre 
temos pastores de outras denominações nos falando. 
André mesmo é presbiteriano e, como ele, os pastores de 
outras denominações que nos tem falado (com exceção 
de um) têm sido de uma conduta ética para com as 
nossas posições batistas, admirável. Haja vista Carlos 
Nogueira e esposa, congregacionais, e que temos na 
nossa lista de missionários parceiros, além dos irmãos da 
MEVA. Gente não batista que amamos como irmão em 
CRISTO que são. Ano que vem, nos permitindo o senhor, 
vamos experimentar outra maneira de trabalharmos 
nossas devocionais mas se André e Miriam quiserem 
estar conosco para participar, serão mais do que bem 
vindos. Ganharam as vagas, assim como todos os que 
foram e quiserem voltar. 
Há de se lembrar daqueles “retiros” passados em Miguel 
Pereira (Marcos da Costa), principalmente. Preços 
sempre baixos mas mesmo assim havia os que só iam 
porque havia quem pagasse ou porque prestavam 
serviços à estrutura do Retiro. Curioso, com o preço 
sempre baixo a média era de 90. Só uma vez passamos 
dos 100. Tempos bons, de muitas risadas por causa dos 
sapos dentro dos banheiros colocando as mulheres em 
“polvorosa”, de água nos chuveiros (ou borrachas) 
acabando com as pessoas ensaboadas, dos ônibus 
ficando presos na estrada que rendiam “estórias”, de 
barracas “boiando” com a chuva, de gente chorando por 
causa das gincanas, mas de amizades que foram 
construídas, da administração do retiro tensa, mas que 
hoje olha para trás e agradece a DEUS. Só que agora não 
dá mais para essas aventuras. Perguntem aos que foram 
a esses nossos últimos recessos em hotéis, mas que 
também participaram dos retiros de Marcos da Costa. O 
número é bem grande. De qualquer modo é tempo de 
haver um “recesso”, mas simples, especialmente para os 
jovens que por serem jovens ainda podem e aceitam 
dormir em quartos ou barracas só para homens e outros 
só para mulheres (e aí só dormem quando amanhece 
porque “haja papo”); eles conseguem melhor se 
submeter as longas filas do café, do almoço e do jantar e 
sempre “numa boa”, como se dizia nos tempos em que 
jamais se admitiria, para um tricolor, o botafogo ficar 
fora do campeonato carioca.  
****************************************** 

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

 
 
 

Agenda dos meses de  Março de 2014 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

16 Domingo 

Culto Administrativo e Culto de Ação de 
Graças pelos 37anos de ministério do Pr. 
Valdemir (manhã) Pr. reserva noite para 
PIB em Miguel Pereira. 

22 Sábado Reserva Pr. 

23 Domingo Ceia do Senhor e Reserva Pr. 

28 Sexta Reunião de GRIFA 

29 Sábado Culto de Aniversário da MCA  

30 Domingo Culto Musical  

31 Segunda Culto das Mulheres   

Cantina do mês Março de 2014 
HOJE JOTRAN 

23  CONGRESSO JOTRAN 

30 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, Altamiro, 
Ubiratan, Gilson Soares e José Cassiano. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Leandro, Natanael e 
Dilso 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: Carlos Dias,Jorge Roberto, Lérida Campos.                                                                                                       
Próx. Dom: Manoel  Roberto, Scyllas 
Vicente,Euzi Vieira 

 
Deson 

Hoje:  Guto, Felipe Belisário e Amanda.                                                                                                              
Próx. Dom:   Nataniel Brito, Jeferson Chaves  
 

 
Datashow 

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

 
Culto Online 

Hoje:  Marcelo Moreira e Andrea.                                                               
Próx. Dom  Mariote, Carol e Cindy.                                         

Aconselh. Pr. Harley Wondracek. 

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 Fevereiro: Dízimo= 124 contr./ Missões= 
151 contr./ Obras= 02 contr./ D.A.S.= 25 contr./ Outras= 41 contr. 
***************************************************************  

Culto de despedida- O Pr. Valdemir estará  
pregando hoje à noite na PIB de Miguel Pereira  no 

culto de despedida do Pr. José Carlos Gonçalves  que 
deixará  o pastorado da igreja  a qual esteve a frente  

do ministério  por 21 anos. Deus os abençoe! 
  

 
“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns 

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


SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

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

Tema: “Olhando Para Cristo” 
Culto Administrativo / Culto em Ação de Graças pelo Aniversário de Ministério 

Pastoral (Pr. Valdemir A. da Silva) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio.............................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações..........................................Oficiante 
Texto de Intróito........................................................HCC 559 
Hino de Doxologia........................................................HCC 08 

Apresentação de Bebê 
Louvor................................................................Juliana Vieira 
Hino Congregacional...................................................HCC 607 
 

II-CONFISSÃO: ”Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de 

Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão 
acrescentadas.” (Mateus 6:33) 

Momento de Oração.............................................Oficiante 
Louvor..........................................................Enos Machado 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Procure apresentar-se a 

Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se 
envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade.” (2 
Timóteo 2:15) 

Dízimos e Ofertas........................................................HCC 560 
Apresentação dos Aniversariantes.............................Oficiante 
Oração de Consagração e Ação de Graças..................Oficiante 
Louvor.........................................................Sebastião Mariote 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “O Espírito do Soberano 

Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas 
notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o 
coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação 
das trevas aos prisioneiros.” (Isaías 61:1) 

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

V-BENÇÃO FINAL: “Portanto, sejam imitadores de Deus, como 

filhos amados.” (Efésios 5:1) 

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 e Marcelo Alves  

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 

                    19:30h - Culto de Oração Vespertino  

1º Sábado: 19:30h –Espaço  Jovem  

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

Visitante, seja sempre bem vindo! 
 
 
 

SERVIÇO DOMINICAL 
VESPERTINO 

Direção: Vice-presidência / Regente: José Pio 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

Tema: “Deus é Fiel” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.................................................Salmos 100 
Hino Congregacional.................................................HCC 25   
Hinetos Congregacional.............................Equipe de Louvor 

 

II-CONFISSÃO: “Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de 
dia; de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração 
ao Deus que me dá vida.” (Salmos 42:8) 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
Louvor..............................................................Lúcia Helena 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Saibam, portanto, que o 
Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a 
aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam 
e guardam os seus mandamentos.” (Deuteronômio 7:9) 
Dízimos e Ofertas....................................................HCC 202  
Oração de Consagração e Ação de Graças..............Oficiante 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor..........................................................Quarteto Vocal 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Pois a palavra do 
Senhor é verdadeira; ele é fiel em tudo o que faz.” (Salmos 
33:4) 
Celebração da Palavra........................Pr. Harley Wondracek 
Hineto Congregacional..............................Equipe de Louvor 
 

V-BENÇÃO FINAL: “Se confessarmos os nossos pecados, 
ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça.” (1 João 1:9) 
Poslúdio e Recessional............................................HCC 269 
 

Culto de Oração 
 

Tema: “Andando Segundo a Palavra” 

Direção............................................................Carlos Bastos 
Leitura Bíblica.............................................Salmos 119:9-16 
Oração Individual......................................”Ação de Graças” 
Interlúdio....................................................................Piano 
Cântico Congregacional.............................................HCC 22 
Oração individual....................................”Clamor e Súplica” 
Interlúdio....................................................................Piano 
Oração em Grupos......................”Orando uns pelos outros” 
Estudo Continuado......................Pr. Valdemir Alves da Silva 

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

 

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 
16-  EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA MACHADO 
        EURIDES DA SILVA OLIVEIRA 
        PAULO FERNANDO MOTTA ALMEIDA 
17-  WAGNER PEREIRA DA SILVA 
18-  GABRIEL DE OLIVEIRA 
        ILMA DE OLIVEIRA DIAS DO NASCIMENTO 
19-  ZILDA DE OLIVEIRA SIAS 
20-  OSVALDINA MARIA BENTO 
        VINICIUS DE FREITAS MARQUES 
21-  MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO LAGO 
        ZILÁ DE SOUZA LOPES DA SILVEIRA – JH 
22-  AURELIO BATISTA DE LIRA  
        ISAIAS JORGE MIGUEL  
        JOSE TADEU GOMES DA SILVA  
        SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 

Casamentos 
17- ALEX  E DANIELE                                                          08 ANOS 

************************************  
A Família no Banco dos Réus”      
 6ª Feira - 28 de Março - 20 horas  

 
Um Confronto Direto entre os “Fundamentos Bíblicos” e o que Sociedade 
ensina. Um julgamento que você não pode perder! Estamos prontos 
para testemunhar em favor da família? 

 Todos os casais da Igreja, inscritos ou não no GRIFA 2014, estão 
convidados para na sexta-feira, dia 28 de março, às 20 horas, assistirem 

a série de palestras que apresentará a “Família no Banco dos Réus”! 
Com certeza você nunca assistiu nada igual! Venha orar por seu 

Casamento!  Valorize seu maior Patrimônio – Sua Família! 

********************************* 
SERVINDO COMO SOU(SCSOU)- Na próxima quarta-feira  a 
partir das 19:30h na sala da União de Casais estará 
promovendo  palestra e aula prática   com a Fisioterapeuta 
Cristiane Barbosa sobre os benefícios do Pilates . Aberto 
para toda igreja.Prestigie! 

************************************  
Vem aí o 37º aniversário da mca 

O culto será realizado no sábado (29/03) às 19:30h. As irmãs 
interessadas em adquirir a nova camisa da MCA, que será usada 
no culto de aniversário deverão procurar a irmã Elisabete Cosso 

para fazer sua encomenda. O valor é de R$ 15,00. Participe!!! 

************************************ 
Caixa de Sugestões: A administração da igreja disponibiliza 
caixa para sugestões e criticas ao lado do gabinete pastoral, 
também pode ser usado o canal fale conosco no nosso site: 
www.ibpsb.org.br. É importante sua identificação para que 
possamos encaminhar ao departamento responsável e respondê-
lo. Continue Prestigiando!!! 

************************************ 
 SOB A LIDERANÇA DO CASAL PR. ELIMÁRIO E LILIAN A 

UNIÃO DE CASAIS ESTARÁ SE REUNINDO HOJE ÁS 
18:00 .PARTICIPE! 

 
 

 

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 

Oração Pelos Enfermos - Membros 
************************************ 
Helena Pedrosa, Edir Antunes Marinho,  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, Antônio Carlos Soares, Vilma 
Nunes, Neiva Queiroz, Eurides da Silva, Celenir Camilo, , Luiza de 

Oliveira Silva, Arminda dos Santos, Internada- Marlene Câmara 
Soares. 

Oração Pelos Enfermos - Não Membros 
************************************ 

Anderson Oliveira Barros, Letícia Oliveira dos Santos e Janaina Oliveira 
Barros; Luis Cláudio Alves e Juracy (Primo e Amiga da irmã Luzinete 
Nogueira); Alessandra (Esposa do Missionário Lazaro); Laudeci Pereira 
Arnaldo Oliveira (Amigo da irmã Edna Costa); Fidelis Gomes (Esposo da 
irmã Leda Gomes).Analzir(mãe da irmã Lucia Helena)Joana (mãe da 
irmã Andréia)Marlene Tavares(irmã da irmã Albertina) Madalena(tia da 
irmã Luzinete) 
 

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

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

 Grupo Débora: Se você quer ver sua família restaurada. 
Venha orar conosco todas as quartas-feiras às 18:00h. “Mães 
de joelho, filhos de pé.” 

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

LEITURA DE RELATÓRIOS: A presidência da grei e  o 
Conselho de Finanças convocam os membros da igreja 
interessados para a leitura e aprovação do relatório financeiro 
da igreja dos meses de janeiro e fevereiro/2014 na próxima 
sexta às 20:00  na sala da União de Casais.  
****************************************** 

Enquete: Participe da enquete em nosso site que 
trata da sua visão em relação a Escola Bíblica 

Dominical. 
************************************ 

Meditação do amanhecer 
Convidamos toda a igreja para momento de oração 

todos os domingos às 8:30h. Prestigie!!!  
“Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. 
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama 

não conhece a Deus, porque Deus é amor.” (I João 4:7.8)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
          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) 

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