
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 1093 – 18 de Maio 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 “Charles e Camila”. 

INDONÉSIA – Missionários “Ruth e Boaz”  
LETÔNIA - Pr. Hans Gilson Behrsin  

ITÁLIA - Pr. Edilberto Junior e Priscila Busto - Cidade de 

Milão 

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 

Missão da IBPSB no RJ 
Campo Grande – Jardim das Hortênsias 

 

A cargo do Ministério de Evangelização e Missões 

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  
 

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. 

 

   Parceria Missionária com a  
Igreja Batista Filadélfia na Cidade de 

Maranguape - CE 

CEARÁ - Missionário João Romano 
 
 

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 
 

Missionários e Projetos adotados 
por membros da igreja 

COLOMBIA - Missionário Marcos Ramos. 

TAILÂNDIA - Pr. Gladimir e Família.  

SENEGAL - Pr. Humberto e Elisângela Chagas.  

PROJETO NORTE DO IRAQUE  
EPHATA - Projeto com Surdos do Senegal.  

PEPE - CHILE - Projeto de Educação Pré Escolar.  
ORIENTE MÉDIO - Projeto Pequenos do Reino.  

 

DA MESA DO PASTOR - A PÓS-MODERNIDADE E A SINGULARIDADE DE CRISTO. 
Recebi do irmão Hélio José da Silva Filho, um dos nossos seminaristas este artigo do Reverendo Ricardo Barbosa 

de Souza, pastor presbiteriano do Planalto em Brasília que agora público em O BOLETIM. É PRECISO LER COM 

ATENÇÃO! 

Vivemos o risco de um novo modelo de intolerância. Afirmar a centralidade da obra de Cristo já pode ser visto como 

preconceito. 

Uma das contradições da cultura pós-moderna e globalizada é sua capacidade de romper fronteiras e preconceitos, 

tornando-a mais inclusiva e, ao mesmo tempo, criar outras fronteiras e preconceitos, tornando-a 

extremamente exclusiva e violenta. Nas últimas décadas, a civilização ocidental tem feito um enorme 

esforço para diminuir as distâncias entre as raças, romper com os preconceitos e a discriminação sociais e 

criar uma sociedade menos violenta e mais aberta à inclusão das minorias. Por outro lado, vemos uma 

enorme massa de excluídos que cresce a cada dia, transformando-se em alvos e agentes de violência e 

preconceitos jamais vistos. 

Dentro do cenário religioso observamos um movimento semelhante. Se por um lado a diversidade é uma 

característica do mundo globalizado, ampliando os horizontes e quebrando barreiras sociais e culturais, por 

outro, vivemos o risco de um novo modelo de intolerância. A própria abertura criada pela sociedade impede que 

expressemos nossos valores ou crenças, mesmo que o façamos sem agredir ou violar o direito daqueles que não concordam 

com eles. Tudo em nome de uma tolerância que cria a ditadura de um pensamento monolítico.A relativização dos valores 

morais, o rompimento das tradições e o colapso do modelo tradicional da família abriram espaço para a aceitação e inclusão 

dos novos modelos morais e sociais. Muitos desses modelos contrariam os princípios cristãos mais fundamentais e 

comprometem a saúde da sociedade; contudo, temos presenciado a reação de vários grupos que não admitem a contradição. 

Vivemos hoje o que o doutor James Houston chama de uma nova forma de fundamentalismo, o da “democracia liberal”, que 

impõe sobre nós a obrigação de aceitar e admirar tudo aquilo que contraria princípios e valores que fazem parte da 

consciência cristã. 

Muitos cristãos sentem-se intimidados por não poderem expressar suas convicções religiosas ou morais diante do novo 

fundamentalismo. Nossa cultura tornou-se moralmente e religiosamente liberal e requer que todos sejamos igualmente 

liberais. Isso significa que, num futuro não muito distante, sejamos impedidos de falar da revelação bíblica do pecado ou 

mesmo de sustentar publicamente nossas convicções morais, sob o risco de sermos considerados preconceituosos. 

Outro aspecto preocupante dentro do cenário globalizado é o futuro da centralidade da morte e ressurreição de Cristo para 

a vida e a espiritualidade cristãs. Imagino que, mais cedo do que pensamos, enfrentaremos uma forte resistência à afirmação 

bíblica de que Jesus é “o caminho”, “a verdade”, “a vida”, de que ele é “o único Senhor”, de que “não há salvação fora dele” 

e de que ele é o “único que pode perdoar nossos pecados”. Todas essas afirmações são, por si, uma agressão ao espírito 

“democrático” da sociedade pós-moderna. Afirmar a exclusividade de Cristo implica na negação e rejeição de qualquer 

outro nome que possa nos reconciliar com Deus, e isso soa como um preconceito, uma forma de discriminação inaceitável. 



Afirmar que a Bíblia é a Palavra de Deus e que só ela traz a 

revelação do propósito redentor de Jesus é também uma 

afirmação que pode ser considerada preconceituosa, uma vez 

que nega todas as outras formas de revelação. 

De certa forma, isso já vem acontecendo. A 

espiritualidade cristã pós-moderna vem se tornando cada dia 

mais light. Fala-se muito pouco sobre o arrependimento e o 

pecado; prega-se quase nada sobre a cruz e a ressurreição; as 

Escrituras vêm perdendo sua autoridade. Jesus vem sendo 

reduzido a um grande líder, alguém que nos deixou um bom 

exemplo para seguir – alguma coisa no mesmo nível de 

Buda, Ghandi, Dalai Lama ou outro grande líder da 

humanidade, mas nada muito além disso. Fala-se muito de 

um Deus que é Pai e nos aceita, ama, acolhe e perdoa, o que 

é certo e bíblico; mas corre-se o risco de, por trás dessa 

linguagem suave e atraente, embutir uma espiritualidade que 

pensa ser possível conhecer a Deus-Pai sem a mediação de 

seu Filho Jesus Cristo.A primeira geração de cristãos pós-

modernos já está aí. São crentes que pouco ou nada sabem 

da Palavra de Deus e demonstram pouco ou nenhum 

interesse em conhecê-la. Cultivam uma espiritualidade 

verticalista, com nenhuma consciência missionária, social ou 

política. Consideram tudo muito “normal” e não vêem 

nenhuma relevância na cruz de Cristo. Acham que a 

radicalidade da fé bíblica é uma forma de fanatismo religioso 

e não demonstram nenhuma preocupação em lutar pelo que 

crêem, se é que crêem em alguma coisa pela qual valha a 

pena lutar. 

       A espiritualidade bíblica e cristã encontra-se 

solidamente fundamentada nas Escrituras Sagradas, centrada 

na pessoa e obra de Jesus Cristo, alicerçada na revelação 

trinitária de Deus. É uma espiritualidade que leva em conta o 

pecado, não como uma categoria psicológica ou sociológica, 

mas como uma realidade teológica. Portanto, não será a 

cultura que haverá de determinar sua natureza, mas a 

antropologia bíblica. É também uma espiritualidade que, 

além de promover a oração, a comunhão e a intimidade com 

o Pai por meio de Cristo, envolve-nos com o Reino de Deus, 

estabelecendo novos paradigmas morais, políticos, 

econômicos e sociais que nem sempre comungam com a 

ordem estabelecida pela cultura. A espiritualidade cristã não 

é simplesmente uma forma de nos sentirmos bem em nossa 

busca religiosa, mas a forma como respondemos a Deus 

através da revelação de Jesus Cristo. O cristão pós-moderno 

é hoje desafiado a experimentar uma espiritualidade que o 

coloque na fronteira entre a comunhão vertical da oração, 

meditação, contemplação e intimidade com Deus, e o 

compromisso horizontal com a missão evangelizadora, com 

os pobres, com a justiça e o serviço; entre a inclusão, 

buscando receber, acolher e amar os diferentes, mas também 

rejeitar, confrontar e lutar contra o pecado e todas as suas 

formas de escravidão e aprisionamento; entre o diálogo 

inter-religioso na procura por mecanismos sociais mais 

justos, mas também na afirmação e compromisso com as 

verdades absolutas da revelação bíblica. Que o Espírito 

Santo nos dê discernimento e coragem para uma fé e um 

espírito comprometidos com o Deus da Aliança, preservando 

a identidade cristã, mesmo que isso nos custe alguns 

processos.  
***************************************** 

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

 
 
 

Agenda do mês de Maio de 2014 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

24 Sábado Aniversário do Coro Feminino 

25 Domingo 
Ceia do Senhor e renovação dos 
Votos Matrimoniais 

26 Segunda Ano de Ester 

30 Sexta Reunião do GRIFA 

31 Sábado Reserva Pr. 

Cantina do mês de Maio de 2014 
Hoje Aberto 

25 Amigos de Missões 

Escala de plantões 

 
 
 

 
Recepção 

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

Dep. Infantil 

3-4 anos – Cindy, Gabriel e Maria Eduarda.                                            
5-6 anos – Ester e Ana Beatriz. 
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, Jorge e Lérida.                                                                                                                 
Próx. Dom: Nilton, Deilton e Scyllas. 

 
Deson 

Hoje: Guto, Felipe Belisário e Amanda Tavares. 
Próx. Dom: Nataniel Brito e 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 2ª semana de Maio: 
Dízimo= 101 contr./ Missões= 116 contr./ Obras= 04 
contr./ D.A.S.= 12 contr./ Outras= 13 contr. 
*************************************************************** 

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) 
****************************************** 

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

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: Cláudio e Shirley / Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Família Projeto de Deus...” 
(...para não viver só.) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio.........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações......................................Oficiante 
Texto de Intróito..........................................Hebreus 13:1-5  
Hino Congregacional...................................................HCC 208 
A Igreja em Ação.............................Avisos e Comunicações 
Apresentação de Bebê............................................HCC 610 
 

II-CONFISSÃO: “O Senhor Deus declarou: "Não é bom 
que o homem esteja só; farei para ele alguém que o 
auxilie e lhe corresponda." (Genesis 2:18) 

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

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Semeiem a retidão 
para si, colham o fruto da lealdade.” (Oséias 10:12) 

Dízimos e Ofertas...................................................HCC 452 
Apresentação dos Aniversariantes........................Dirigente 
Oração de Consagração e Ação de Graças.............Dirigente 
Culto Infantil...........................................Saída das Crianças 
Louvor..............................................................Família Dias 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Se alguém não 
cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua 
própria família, negou a fé e é pior que um descrente.” 
(I Timóteo 5:8) 
Celebração da Palavra.............................Pr. Claudio Rufino 
 

V-BENÇÃO FINAL: “Não se amoldem ao padrão deste 
mundo, mas transformem-se pela renovação da sua 
mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus.” (Romanos 12:2) 

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 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 

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: Marcelo e Renata / Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Família Projeto de Deus...” 
(...para testemunhar do Seu amor.) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.......................................................HCC 31 
Hino Congregacional................................................HCC 171 
A Igreja em Ação..............................Avisos e Comunicações    
Hinetos.....................................................Equipe de Louvor 
 

II-CONFISSÃO: “Vejam como é grande o amor que o Pai 
nos concedeu: sermos chamados filhos de Deus, o que de 
fato somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque 
não o conheceu.” (I João 3:1) 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Esta é a mensagem que 
vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos 
outros.” (I João 3:11) 
Dízimos e Ofertas....................................................HCC 596  
Oração de Consagração e Ação de Graças..............Dirigente 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor...................................................Ministério Filadélfia 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Ele nos deu este 
mandamento: Quem ama a Deus, ame também seu 
irmão.” (I João 4:21) 
Celebração da Palavra.................Pr. Valdemir Alves da Silva 
Hineto.......................................................Equipe de Louvor  
 

V-BENÇÃO FINAL: “Não amemos de palavra nem de boca, 
mas em ação e em verdade.” (I João 3:18) 
Poslúdio e Recessional.....................................Instrumental 

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

  

Culto de Oração – Quarta-Feira 21/05/2014 

Tema: “Família Projeto de Deus...” 

(...para ser fonte de vida.) 
Direção................................................................Carlos Bastos 
Leitura Bíblica.......................................................João 6:27-33  
Oração Individual..........................................“Ação de Graças” 
Interlúdio.........................................................................Piano 
Cântico Congregacional..................................................HCC 17 
Oração individual.........................................“Clamor e Súplica” 
Interlúdio.........................................................................Piano 
Cântico Congregacional................................................HCC 169 
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 
17- Jonatan Bernardo Freire da Silva 
19- Michelle Vasconcellos de Oliveira 
       Neli Portella Gomes 
20- Claudia Alvim Ramos 
       Loyanne de Barros Paula Gonçalves 
21- José Ferreira 
       Luciene Pires Ornellas Pontes 
       Márcia Reis da Cruz 
22- Antônio Carlos Souza 
       Elenice Ornellas Corrêa de Oliveira 
23- Eliseu de Lima Pereira 
       Leila Ferreira Quintanilha de Souza 
       Samara Maria Moreira de Lima 
       Silvio Pego Dias 
24- Evelyn Sena Bastos Costa 
       Márcio Gomes Corrêa da Silva 
       Valci da Rocha Faria 

Casamentos 
19- Willian e Leonisse                                             59 anos 
21- Bal e Dayana                                                       08 anos 
23- Armando e Andréia                                           16 anos 
************************************ 

“A Família no Banco dos Réus”       
6ª Feira - 30 de Maio - 20 horas 

 

Todos os casais da Igreja, 
estão convidados para sexta-
feira, dia 30 de maio, às 20 

horas, assistirem a 3ª parte da 
série de palestras “A Família 

no Banco dos Réus” 
A Homossexualidade e o Casamento Igualitário proposto 

pelas entidades LGBT serão confrontados com os 
“Fundamentos Bíblicos”! Um julgamento que você não 

pode perder! Será que estamos verdadeiramente 
preparados para testemunhar em favor da 

família? Venha orar por seu Casamento!  Valorize seu 
maior Patrimônio – Sua Família! 

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

 

 

Escola Bíblica de Férias 
O Departamento Infantil comunica 
que as inscrições para trabalhar na 

EBF já estão abertas. Mais 
informações com as irmãs Edmar 

Borges, Graciete Almeida e  
Valéria Ferraz. 

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

 

União de Casais 
Convida todos os casais casados e 

noivos para prestigiar a união que é 
realizada todos os domingos às 

18:00h. Prestigie!! 

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

Meditação do amanhecer 
Convidamos toda a igreja para momento de oração 

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, 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, Luiza de Oliveira Silva, Arminda dos Santos, Marlene 
Câmara Soares, Alfredo Pinto Ramiro, Celenir Camilo Pereira.  
Internada: Osvaldina Maria Bento.  

Oração Pelos Enfermos - Não Membros 
 

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

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 de Carvalho); Camilo, Julia Chaves e Maria da Graça Mello 
(Parentes e Amigos da irmã Albertina Pires); Madalena (Tia da irmã 
Luzinete Corrêa); José Henrique (Amigo da irmã Neuza Campos - 
Jardim das Hortênsias); Alexander Batista (Esposo da irmã Vanessa de 
Souza Batista); José Antônio Rangel (Irmão do Pr. Mauro Rangel); 
Valdir Nunes (Irmão da irmã Vilma Nunes); Tereza Cristina (Filha da 
irmã Helena Pedrosa); Rodrigo (Amigo da irmã Regina de Oliveira). 
 

Pedimos aos irmãos que nos mantenham informados  

do estado de saúde dos enfermos não membros!  

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

Aniversário do coro feminino 
 No próximo sábado (24/05) às 19:30h estará 

celebrando Culto de Ação de Graças por mais um ano 
de existência. Com a participação do “Coro Santíssimo” 
da Igreja Batista de Santíssimo e o “Coro Boas Novas” 

da Igreja Batista Manancial. Prestigie!!! 
************************************ 

Dependências da Igreja 
Para agendar o uso das dependências da igreja  
para qualquer programação se faz necessário o 

agendamento com a irmã Edmar Borges  
(Educadora Religiosa). Organize-se! 

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

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)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DEUS BUSCA VERDADEIROS ADORADORES 
“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 
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