
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 1097 – 15 de Junho 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 – NÃO HÁ COMO NÃO SE COMOVER. 

Os cerca de 70 mil brasileiros presentes na Arena Corinthians no jogo de abertura da Copa do mundo entre as 

seleções de futebol brasileira e croata, prosseguiram cantando o hino nacional brasileiro “à capela” após a parte 

instrumental ter sido tocada. Isso também foi mostrado ao mundo inteiro. Digo também porque “as manifestações com 

vândalos quebrando o que não lhes pertence e virando o carro da polícia” foram mostradas a todo mundo inclusive com 

a ênfase aos ferimentos (felizmente leves) a um dos repórteres da mundialmente famosa CNN, hoje uma das mais 

importantes (senão a mais importante) rede de notícias do mundo. 

Foi comovente. Não houve mesmo como evitar as lágrimas, especialmente porque percebeu-se que o cantar do hino 

nacional nada tinha a ver com uma “demonstração de força militar, de um poder político inquestionável”- mas era o 

lamento de uma nação que, humanamente falando, tem todos os defeitos mas também todas as virtudes dos seres 

humanos, não nos esquecendo, inclusive, que segundo as principais organizações dos direitos humanos internacionais o 

Brasil continua sendo “O país de maior liberdade religiosa do mundo!”. Se a Coréia do Norte está em primeiro lugar 

como o país mais perseguidor às religiões do planeta, o Brasil está em primeiro lugar como o país de maior liberdade 

religiosa deste mesmo planeta, uma liberdade mal usada a ponto de se tornar, em diversas situações, “uma libertinagem 

e não uma liberdade religiosa”. Até quando vamos manter este “status”, eu não sei, mas este é o “status” atual.  

Houve um lamento no estender-se do hino nacional. O lamento de um país dotado de imensas riquezas naturais, 

com muita gente imensamente capaz, com um povo, em sua maior parte, hospitaleiro mas que sabe ser um dos mais 

corruptos países do mundo. A minha conclusão enquanto ouvia o hino continuando a ser cantado e as lágrimas de 

muitos sendo televisadas foi: “é muita maldade, a dos nossos governos, porque praticamente todos eles, situação ou 

oposição, são incapazes de amar este povo e, por isso são o que são e fazem o que fazem!”. Gritam contra a 

corrupção, acusam os adversários quer estejam na oposição, quer estejam na situação, mas por trás das cortinas estão 

criando e mantendo as condições para que a mesma corrupção continue e da forma a mais escandalosa e 

constrangedora possível. Há dias tivemos de ouvir a presidente da maior das nossas empresas praticamente dizer que 

não pode dizer “toda a verdade sobre tudo o que acontece lá dentro (e aí, todos sabem, por ordens “do governo”, não 

só do atual mas dos anteriores). Sim, prisões e processos estão acontecendo mais como nunca, o que é positivo, mas 

acabam mostrando o que ainda não se conhecia, isto é, mais corrupção ainda e o maior poder de adaptar a lei em favor 

dos que se corrompem e corrompem os outros. Há uma obsessão pelo poder a todo custo e aí o povo é sempre a massa 

de manobras. Os discursos dos que querem o poder a todo custo são obras primas da retórica. São como os discursos de 

Herodes Agripa que quando discursou levou o povo a dizer: “ É a Voz de Deus, e não de homem (Atos 12:22), mas 

que morreu logo depois de uma enfermidade que lhe fez o corpo ser comido por bichos ainda vivo. Eu não tenho 

dúvida de que há muitos entre os que discursam apenas para alcançar o poder e então se beneficiarem e beneficiarem 
aos que lhe apoiam - que há entre eles os que estão tendo suas almas comidas “pelo bicho que não morre!” (Marcos  

http://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/12/22


9:44,46,48). 

Oh, não. Não estou dizendo que não há pessoas nos 

governos que, lá no fundo, gostariam mesmo de ver o 

povo brasileiro sendo dignificado, tratado como gente e 

não como “produtos interessantes ou desinteressantes” 

pela saúde onde, é claro, ainda existem os que não 

consideram os pacientes como “produtos”. De ver este 

povo se sentindo seguro, respeitado e não amedrontado 

pela presença da polícia, na qual ainda existem os poucos 

que realmente sentem-se como defensores de uma justiça 

para todos, por mais constrangimentos (e ameaças) que 

tenham de passar por assumirem tal postura. Deve haver 

ainda os que querem aprontar obras para ver comunidades 

inteiras realmente beneficiadas e aí, nessa “linha de 

raciocínio”, não posso julgar o coração da nossa 

presidente, mas é triste vê-la sem poder discursar como 

gostaria na abertura da Copa do Mundo e nem ser 

mostrada nos telões mais continuamente por ter de evitar 

o constrangimento das vaias que a atual situação social - 

econômica do país provoca.  Ao invés de “jogar pedras 

nela”, devo orar por ela. 

Sempre que me reporto a oração de Abraão a DEUS 

em favor de Sodoma e Gomorra, fico perplexo. Se 

existissem 50, ou 45, ou 40, ou 30, ou 20 ou mesmo 

apenas 10 justos (pessoas corretas em relação ao próximo) 

por causa dessas pessoas DEUS não destruiria aquelas 

cidades e, conforme os arqueologistas bíblicos, as suas 

cidades-satélites (Admá, Zebolim e Bela ou Zoar), todas, 

em sua maior parte, no que hoje chamamos de Jordânia. 

Sem dúvida há hoje em nosso país um percentual “maior 

do que 10 pessoas eram para a população de Sodoma e 

Gomorra” em termos dos que procuram levar DEUS a 

sério e, por isso (1) não odeiam os forasteiros (imigrantes) 

e nem os moradores de ruas; (2) são hospitaleiros e se 

opõem a todo e qualquer tipo de abuso sexual, político, 

religioso e econômico e, (3) SEMPRE POR CAUSA DE 

JESUS CRISTO A QUEM CHAMAM DE SENHOR 

NÃO DA BOCA PARA FORA, AMAM FAZER O BEM. 

E é isso que pode fazer a diferença. Eu acredito que não 

estamos em situação pior que estamos por causa desses 

“10 justos”, mas a gente pode ser mais “sal da terra e 

luz do mundo” para esse país, inclusive para que as 

manifestações de protestos, justas, não fiquem nas mãos 

de baderneiros inconsequentes, nas mãos de gente 

interessada em benefícios pessoais somente e nas mãos de 

partidos interessados somente em ter o poder apesar de 

uma linguagem em favor da “justiça social” (o que 

acontece dentro deles mostra isso). 

Ah, sim. Sobre o jogo? Mesmo aí vou ter de ser pastor 

porque quando vimos a cena do Neimar „esperando, com 

o cotovelo‟, a chegada do adversário, lembrei-me de 

quando ele começou a fazer sucesso no Santos, dava os 

seus autógrafos assinando: “Neimar, 100% JESUS! ”. 

Agora, parece-me que ele terá de escrever nos autógrafos: 

“Neimar, mais ou menos JESUS!”. Como JESUS não 

aceita ser “mais ou menos”, esse jogador extraordinário 

de futebol mas cada vez mais vítima do poder do dinheiro, 

precisa reavaliar-se em termos de JESUS antes que seja 

tarde!Agora que “vengan los mexicanos”! 
******************************************

****** 
 “Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na  

Agenda do mês de Junho de 2014 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

22 Domingo Ceia do Senhor 

25/26/27 Qua/Qui/Sex EBF 

26 Quinta 
Formatura do Curso Homem ao Máximo 
e Distribuição das Bolsas - DAS 

27 Sexta Reunião do Grifa 

30 Segunda Culto das Mulheres 

Cantina do mês de Junho de 2014 
Hoje Coro da Igreja 

22 Aberto 

29 Aberto 

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.: Dilso Dória, Júlio 
Júnior e Valdeir. 

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 Junho: 
Dízimo= 160 contr./ Missões= 174 contr./ Obras= 03 
contr./ D.A.S.= 23 contr./ Outras= 19 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: Vice-Presidência / Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Decisões Acertadas” 
(Culto Administrativo) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio.........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações......................................Oficiante 
Texto de Intróito....................................................HCC 156 
Hino de Doxologia.........................................................HCC 04 
A Igreja em Ação.............................Avisos e Comunicações   
 

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 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Renunciamos aos 

procedimentos secretos e vergonhosos; não usamos de 
engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, 
mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à 
consciência de todos, diante de Deus.” (II Coríntios 4:2) 

Dízimos e Ofertas...................................................HCC 160 
Apresentação dos Aniversariantes........................Dirigente 
Oração de Consagração e Ação de Graças.............Dirigente 
Culto Infantil...........................................Saída das Crianças 
Louvor..........................................................Cesar Augusto 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Tudo me é 

permitido", mas nem tudo convém. "Tudo me é permitido", 
mas eu não deixarei que nada me domine.” (I Coríntios 6:12) 

Celebração da Palavra..............................Miss. Liege Lopes 
(Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo) 

 

V-BENÇÃO FINAL: “Que Ele fortaleça o coração de vocês 

para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso 
Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os 
seus santos.” (I Tessalonicenses 3:13) 
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: Vice-Presidência / Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kifer e Fernando Volotão 

 

Tema: “O Salário do Pecado” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 313 
Hino de Doxologia.....................................................HCC 08 
A Igreja em Ação..............................Avisos e Comunicações    
Hinetos.....................................................Equipe de Louvor 
 

II-CONFISSÃO: “Pois o que primeiramente lhes transmiti foi 

o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras” (I Coríntios 15:3) 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Visto que a morte veio por 

meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos 
veio por meio de um só homem.” (I Coríntios 15:21) 

Dízimos e Ofertas....................................................HCC 251  
Oração de Consagração e Ação de Graças..............Dirigente 
Louvor........................................................Coro Voz Juvenil 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Aquele que não 

poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, 
como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as 
coisas?” (Romanos 8:32) 

Celebração da Palavra.................Pr. Valdemir Alves da Silva 
Hineto.......................................................Equipe de Louvor  
 

V-BENÇÃO FINAL: “Pois o salário do pecado é a morte, mas 

o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23) 
Poslúdio e Recessional.....................................Instrumental 

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

  

Culto de Oração – Quarta-Feira 18/06/2014 

Tema: “Feitos do Senhor” 

Direção.....................................................................Carlos Bastos 
Regência......................................................................Valci Rocha 
Leitura Bíblica..............................................................Salmos 138  
Oração Individual...............................................“Ação de Graças” 
Interlúdio..............................................................................Piano 
Cântico Congregacional...................HCC 22 (Pianista: Renata Keli) 
Oração individual.............................................“Clamor e Súplica” 
Interlúdio..............................................................................Piano 
Oração em Grupos...............................“Orando uns pelos outros” 
Louvor.......................................................................Alda Estevão 
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 
15- Jucélia Ferreira Soares dos Santos 
16- Andrea da Silva Pessanha Pereira 
17- Antônia da Silva Costa 
       Enedina de Souza Videira 
       Maria Lucia Soares Siqueira 
       Yone Correa Garcia 
18- Deilton Thomaz Cavalleiro 
       Denize Larrubia dos Santos Mariote 
       Lea Santana Lopes - Jardim das Hortênsias 
       Odeli Alves Porto da Motta 
19- Alcineia da Silva de Oliveira 
       Catia Regina Mariano da Silva 
20- Rayanne da Silva Catha Preta - Jardim das Hortênsias 
       Válber Dias Tavares de Lima - GAE 
21- Juliana Vieira da Glória 
       Leander Silva Muniz 

Casamentos 
19- José Vicente e Elizabeth                                   04 anos 
20- Fidelis e Leda                                                      44 anos 
       Olavo e Miriam                                                  28 anos 
************************************ 

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. 

EBF nos dias 25, 26 e 27 de  
Junho de 2014 às 14:00h. 

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

agradecimentos 
A direção do Projeto Sangue Bom agradece a 
participação dos irmãos que estiveram no INCA no 
sábado (07/06) em mais um projeto de doação de 
sangue e distribuição de folhetos. A direção da Grei 
agradece as irmãs Márcia Melgaço, Rosemary Santos 
e Aline Aguiar pela campanha de vacinação 
contra gripe no domingo (01/06). Deus abençoe a 
todos!!! 
************************************ 

Atenção diretoria do grifa 
Reunião hoje (15/06) às 16:00h. É de fundamental 
importância a participação de todos os casais que 

compõem esta diretoria. Favor não falte!!! 
************************************ 

faleceu 
Na última segunda-feira (09/06) a Srª Rosa 

Gonçalves (Mãe dos irmãos Roberta e Alexandre 
Gonçalves). Oremos pelos familiares enlutados. 

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

 
Meditação do amanhecer 

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); Analzyr (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); Pr. José Nite Pinheiro; Jovelina Doria e Evelyn 
Doria ( Mãe e sobrinha do irmão Dilso Doria); Michel Maron Menom 
(Vizinho do irmão Manoel Roberto); Sebastião Godoy - Internado e em coma 
(Amigo do casal Anderson e Valéria Ferraz). 
 

Pedimos aos irmãos que nos mantenham informados  

do estado de saúde dos enfermos não membros!  

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

DOAÇÕES PARA OS MISSIONÁRIOS PR. THIAGO 
e ALLINE ROSENDO EM BURKINA FASO 

 Pomada DERMODEX tratamento; 
 Bepantol baby; 
 Talco líquido “AMILIA”; 
 Repelente TURMA DA MÔNICA para bebê; 
 Pomada “TROK” (assadura/micose); 
 Vitamina “VITAWIN 2”; 
 DORALIV gotas; 
 TYLENOL gotas; 
 SECNIDAZOL 1g; 
 Medicamento para AMEBíASE (infantil/adulto). 

Obs. Favor entregar ao casal CLAIR e ALDINETE BRUM 
ou na administração da igreja, o mais breve possível, 
para se enviado ao campo missionário. 
************************************ 

viagem 
O casal Maurílio e Virginia de Carvalho informa que 

estará em viagem a Maceió - AL entre os dias 16 e 24 
deste. Oremos pelo amado casal !!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Igreja Batista do Parque São Basílio 
 CNPJ: 29489846/0001-19 
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            Cep.: 23081-332 – Tel.: 2415-4177 

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

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 
Jacó os seus pecados.” (Isaías 58:1) 
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