
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 1128 – 18 de Janeiro de 2015 

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 –  
As personagens sugerem estarmos diante de um desenho para crianças. Elas têm a aparência engraçada mas é engano. 

Falo da série da TV à cabo chamada South Park , criada em 1997 e que, pelo que li, já está na sua 18º temporada. A mesma 

satiriza à sociedade dos Estados Unidos e do mundo todo em geral. A ideia dos criadores da série é apontar o que chamam 

de “as contradições da sociedade humana”. Eu assisti, em parte, um episódio e, pela linguagem debochada e chula , ficou 

fácil concluir que não lhes escapa também as crenças religiosas, pois estava sendo abordado um tema no qual um dos 

personagens se passa por JESUS CRISTO e  o episódio, me parece,  tinha como título a pergunta (ou coisa bem parecida): 

Você está aí Deus? Sou eu JESUS!. Não consegui assistir o episódio todo pela forma como JESUS foi apresentado. 

Aborreceu-me muito. Ficou claro que JESUS para os produtores da série não vele muita coisa. 

Sim. Se dependesse de mim a série iria à falência porque deixaria de ser assistida. Não. Apesar do que ouvi e vi mesmo 

se tivesse poder para tal não prenderia e, muito menos, mataria os autores da série e nem tornaria a série “invisível” ou 

proibida, mas que dói, dói! O SENHOR JESUS tem um Nome por demais precioso para mim para que os meus ouvidos e 

olhos suportem vê-lo denegrido, mas às vezes não há como evitar... 

Escrevo o que escrevi acima por causa do ataque, em Paris, à redação do jornal Charlie Hebdo no último dia 7, quando o 

mundo voltou a testemunhar “até onde pode chegar o descontrole das pessoas por causa das suas crenças”. Por causa de uma 

“charge” (desenho de alguém de forma não convencional) feita de Maomé (a grafia certa é Mohamad ou Muhamad), creio 

há dois anos, o jornal francês e seu diretor já estavam sob a ameaça “da vingança de DEUS (Alá)  e, por isso , sob vigilância 

da polícia francesa que, então,  por causa do natural relaxamento foi surpreendida. Para os muçulmanos ditos 

“fundamentalistas” aquela charge do profeta criador do Islamismo e outras que foram feitas, ofendem ao Islã e, por isso, dois 

“jihadistas” (guerreiros da guerra santa muçulmana) invadiram o jornal, mataram 12 pessoas ligadas ao mesmo entre elas o 

próprio cartunista Stephane Charbonnier, o Charb, além de uma policial fora do local do jornal. Os desdobramentos que se 

seguiram (e continuam) mostrou a inevitável contrarreação da segurança francesa que cercou e matou os “jihadistas” (e aí 4 

reféns foram mortos). Mais uma vez o mundo assistiu o que pode fazer as pessoas para as quais a religião não é remédio 

para a alma mas é doença, realidade que acompanha a triste história dos absurdos humanos desde o primeiro assassinato na 

terra e que teve como motivo a religião. Caim matou seu irmão por razões religiosas.  

Não. Não faz bem a nenhuma pessoa sinceramente religiosa ver ridicularizada a sua fé mas quando alguém não suporta o 

deboche, o escárnio, o vilipêndio por causa do que crê de repente está demonstrando que a crença que tem é em si mesma e 

não nos fundamentos da sua crença. Verdade- não me fez bem algum ver o desenho representando JESUS de forma 

deprimente, debochada como no  South Park  mas muito mais do que a mim  o South Park (e similares) magoa ao SENHOR 

JESUS que, no entanto, continua amando os criadores e produtores do desenho porque por causa deles (e também por minha 

causa), permitiu-se matar na cruz do calvário para pagar a pena que era deles (e minha).E se o servo não é maior do que o 

seu SENHOR então desde os primeiros açoites, das primeiras prisões, das primeiras mortes e daqueles primeiros desenhos 

feitos nos muros do Império romano onde se riscavam os desenhos de uma cruz com uma cabeça de um burro (um asno) que 

nós, cristãos, somos  lembrados que temos abençoar os que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos maltratam, abençoar  



os que nos perseguem e não amaldiçoa-los( Lucas 6:28 e 

Romanos 12:14) e nisso está UMA DAS ENORMES 

DIFERENÇAS QUE HÁ ENTRE NÓS E OS 

MUÇULMANOS que no seu livro sagrado não tem esse tipo 

de ensino porque o que está lá é que a rejeição ao princípio 

de que só Alá e DEUS e Maomé o seu profeta trazem 

sofrimentos aos que isso rejeitam, no inferno mas também 

aqui, na terra. E nisso está UMA DAS ENORMES 

DIFERENÇAS ENTRE NÓS CRISTÃOS E OS CRISTÃOS 

que jogaram nas fogueiras da inquisição judeus, 

muçulmanos e outros cristãos que não rezavam as suas rezas 

e promoveram as cruzadas de tristes memórias quando a 

figura da cruz se tornou no símbolo não da salvação, mas de 

ataques covardes e impiedosos em nome do Meigo 

Nazareno. 

Mas é preciso estar atento às subtilezas do erro, porque 
é incrível como se pode “torcer a realidade” à luz de fatos 
como o ocorrido na capital francesa, pois em meio à 
indignação geral houve os protestos oficiais (condenando os 
terroristas islâmicos) da Arábia Saudita, da Argélia, do Irã e 
do Marrocos, conhecidas nações muçulmanas. Quanta 
hipocrisia! Na Arábia saudita oficialmente não existem 

cristãos sauditas. Todos os que estão lá são estrangeiros e 

suas reuniões são feitas em casas particulares para as quais 

nenhum saudita pode ser convidado. Não é permitida a 

construção templos cristãos porque isso “estaria 

contaminando o solo sagrado da Arábia saudita”.  Na 
Argélia, há um tal Grupo Islâmico Armado que em nome de 

uma islamização pura da Argélia tem tornado a vida dos não 

muçulmanos (especialmente a dos cristãos) difícil e o governo 

(que tem gente apoiando o grupo), realmente nada tem feito em 

defesa deles. Os cristãos argelinos são, “oficialmente”, de 

origem animista porque um muçulmano converter-se ao 

cristianismo pode significar a morte e o registro de uma 

congregação cristã resulta em pressões oficiais enormes aos 

que isso procuram. O Irã que quase executou há pouco 

tempo um pastor e que desde a revolução dos Aitolás já 

matou mais de 10 mil cristãos (entre eles um conhecido líder 

das Assembleias de Deus) e, dizem, mais de 250 mil bahai’s 

(os bahaitas surgiram no Irã), tem agora um outro pastor 

preso, condenado a 12 anos e em situação deprimente. Esse é 

conhecido por ser um iraniano com cidadania americana mais 

há outros 150 líderes cristãos presos enquanto a polícia secreta 

continua invadindo casas e prendendo seus moradores suspeitos 

de manterem reuniões cristãs com muçulmanos. O Marrocos 

tem uma imprensa fortemente anticristã e os cristãos são tidos 

como pessoas de 2ª classe as quais as vezes tem sido negada a 

assistência do Estado graças a subterfúgios criados para isso. É 

bom não nos esquecermos de que alguns dos missionários que a 

nossa igreja ajuda estão usando   agora “nomes fantasias” 

porque trabalham em áreas muçulmanas...  

Mas os “protestos” estão alcançando os objetivos que é de 

camuflar “a intolerância islâmica”, tanto que o presidente 

francês participou de uma marcha de muçulmanos pela paz e o 

nosso congresso a dedicou um pouco do seu tempo, sob a 

liderança do senador Cristóvão Buarque, a uma reflexão 

contra a “islãfobia” (medo do islã) e aí entrou também a 

“homofobia” e outras “fobias”. 

Bem, quem sabe isso sensibiliza os muçulmanos e eles 

entendam que é uma demonstração enorme de fraqueza eles 

obrigarem as pessoas ser muçulmanas “na marra”! Que as 

pessoas escolham! 

  

 

 

Agenda do mês de Janeiro de 2015 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

18 Domingo Culto Administrativo 

19 Segunda Casamento 

20 Terça  Feriado e Chá de Bebê 

24 Sábado Reunião de Planejamento (Confinan) 

25 Domingo  Ceia do Senhor 

27 Terça Inicio do Curso Mulher Única 

29 Quinta Curso Mulher Única 

30 Sexta Despedida União de Adolescentes 

31 Sábado Espaço Jovem e Café com Presidente 

Cantina do mês de Janeiro de 2015 
18 Aberto 

25 Aberto 

Escala de plantões 

 
 
 

 
Recepção 

INTERNA/HOJE:  Sônia Regina, Lidia Maria, 
Gisélia e Vilma Nunes.                                                                
INTERNA/PRÓX.DOM.:  Sérgio Pinto, Marisa 
Pinto, Darcy Pinto e Célia Maria.  
EXTERNA/HOJE:  Maurílio, Altamiro, 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 Lorrane. 
7-9 anos –   Claudia e Gabriela. 
 

Direção –  Valéria Ferraz 
 

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, Silvio e Eliana.  

 
Deson 

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

 
Datashow 

Hoje:  Equipe 3. Junior, Renato e Matheus.                                                      
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 1ª semana de Janeiro: 
Dízimo= 76 contr./ Missões= 71 contr./ Obras= 05 
contr./ D.A.S.= 27 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) 
*********************************************** 

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

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/6/28+#v28
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/12/14+#v14
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-Presidencia / Regente: Jesse Dias 
 Teclado / Piano: Fernando Volotão 

 

Tema: “Se andamos na luz” 
(Culto Administrativo) 

 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio.........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações......................................Oficiante 
Texto de Intróito....................................................HCC 474 
Hino de Doxologia........................................................HCC 10 
A Igreja em Ação.............................Avisos e Comunicações   
 

II-CONFISSÃO: “Se, porém, andarmos na luz, como ele está 
na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.” 1 João 1:7 
Momento de Oração.............................................Oficiante 
Momento Missionário..............................Régio Melo (CBC) 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Antes, santifiquem Cristo 
como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados 
para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da 
esperança que há em vocês.” 1 Pedro 3:15 
Dízimos e Ofertas...................................................HCC 390 
Apresentação dos Aniversariantes........................Dirigente 
Oração de Consagração e Ação de Graças.............Dirigente 
Culto Infantil...........................................Saída das Crianças 
Louvor.............................................................. Isabel Sales 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Vocês, porém, são 
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo 
de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.”1 Pedro 2:9 
Celebração da Palavra.........Pr. Marcolino de Pontes Júnior 
                                             (IB Viva - Plantação de igrejas/RN) 

V-BENÇÃO FINAL: “Porque, por meio de um único 
sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão 
sendo santificados.” Hebreus 10:14 
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: Pr. Anderson Nunes Pinto 

Ministério Servindo Como Sou: Pr. Dr. Elimário Ferreira 

Ministério de Visitação e Melhor Idade: Darlene Macedo dos Santos Maia 

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:        19:30h - Culto de Oração Vespertino  

1º Sábado:  19:30h - Espaço Jovem  

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

 

SERVIÇO DOMINICAL 
VESPERTINO 

Direção: Vice-Presidencia / Regente: Jesse Dias 
 Teclado / Piano: Fernando Volotão 

 

Tema: “Ontem, hoje, eternamente” 
 
I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO:  
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações..................... .................Oficiante 
Texto de Intróito.........................................................HCC 5 
Hino de Doxologia.......................................................HCC 2 
A Igreja em Ação..............................Avisos e Comunicações    
Hinetos.....................................................Equipe de Louvor 
 

II-CONFISSÃO: “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para 
sempre.” Hebreus 13:8 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
 

III-LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Os aperfeiçoe em todo o 
bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe 
é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para 
todo o sempre.” Hebreus 13:21 
Dízimos e Ofertas.....................................................HCC  37 
Oração de Consagração e Ação de Graças..............Dirigente 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor...........................................................Marlon Santos 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Todo aquele que o 
Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais 
rejeitarei.” João 6:37 
Celebração da Palavra......................Pr. Valdemir A. da Silva 
 

V-BENÇÃO FINAL: “O teu reino é reino eterno, e o teu 
domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel 
em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que 
faz.” Salmos 145:13 
Poslúdio e Recessional.....................................Instrumental 
 

Culto de Oração 
Tema: “Orações” 

Direção...........................................................Carlos Bastos 
Regência.................................................Sebastião Mariote 
Leitura ................................................................. HCC 289 
Oração Individual......................................”Ação de Graças” 
Interlúdio...................................................................Piano 
Cântico Congregacional.........................................HCC 212 
Oração individual....................................”Clamor e Súplica” 
Interlúdio...................................................................Piano 
Oração em Grupos......................”Orando uns pelos outros” 
Cântico Congregacional.........................................HCC 208 
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 São Basílio 

 



 

Aniversariantes 
18- Isabela Carvalho Tomé de Aguiar 
19- Alline da Mota Rebello Rosendo- Burquina Faso 
       Zenil Reis Pinheiro 
20- Ézio Leite 
21- Darcy Alves Pinto 
       Vanessa Motta da Costa 
22- Jessica Oliveira Cardoso 
       Luiza de Oliveira Silva 
23- Valmir Paulo de Souza 

Casamentos 
20- Carlos e Elenir               Bodas de Cedro        36 anos 
22- Célio e Elenice               Bodas de Pinho        32 anos 
       Rafael e Evelin               Bodas de Estanho     10 anos  
23- Levi e Claudenice          Bodas de Marfim      14 anos 

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

Eleições 
Hoje estaremos elegendo a diretoria estatutária da 
igreja por escrutínio secreto. Ore e vote. Mais 
informações com o irmão Nilton Ramalho. 
************************************ 

 

atenção noivos 
Em março estaremos dando início à 
próxima turma do Curso de Noivos. 

Mais informações  
com o casal Glauber e Thailine 

Albuquerque. Vagas limitadas!!! 

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

Escola Bíblica Dominical 
Participe. Ore. Divulgue!!! Nossa EBD em horário alternativo 

toda quinta-feira às 19:30h. E estamos disponibilizando 
aulas pela internet através do endereço 

www.youtube.com.br/ebdibpsb. E-mail para sugestões 
ebd@ibpsb.org.br. Prestigie!!! 

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

saída 
O Teologando Valmor Paulo estará hoje à noite juntamente 
com seu pai, irmão Valmir, pregando e Cantando na 
Assembleia de Deus em Mangaratiba. Oremos por eles!!! 

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

Amigos de missões 
Está retornando suas atividades com nossas crianças 

na faixa etária de 3 a 9 anos, neste  domingo (18/01) às 
18:00h.Prestigie!!! 

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

Folhinha anual da grei 
Com um pequeno atraso, estaremos neste domingo 

distribuindo as “Folhinhas” 2015 para grei,lembrando 

que a mesma oferece duas por família.contamos 
com sua colaboração! 

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

 

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, Jair Thimóteo, 
Ivanete Souza de Almeida, Marcela Barros, Neuza Alves (Mãe do nosso 
pastor), Jair Moreira, Moacir Fernandes de Lima, Sebastião André, 
Eurides da Silva, Luiza de Oliveira Silva, Arminda dos Santos, Marlene 
Câmara Soares, Alfredo Pinto Ramiro, Laudiceia Cirilo, João José da 
Silva, Albanézio Pessanha, Knaip Cardoso, Selma Gonçalves, Maria 
Berenice da Costa, Rosilda Ramiro Rangel, Luiz Carlos Pinto de Oliveira 
(Se preparando para cirurgia), Izaura Bandeira Ramiro. 

Oração Pelos Enfermos - Não Membros 
 

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

Solicitamos com todo carinho e para melhor 

informar a igreja, que os irmãos que trazem nomes 

de parentes, amigos e outros para serem colocados 

neste espaço dedicado a oração pelos enfermos não 

membros que mantenham a redação de “O Boletim” 

atualizada com respeito a saúde dos mesmos, pelo 

menos mensalmente. Contamos com sua colaboração. 

Na próxima edição os nomes voltaram conforme na 

edição anterior ficando por um mês e caso não 

recebamos notícia, o mesmo será retirado 

automaticamente. 

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

Conselho de finanças 
Convoca todos os diretores departamentais e lideres de  
organizações para reunião no próximo sábado às 15h   nas 
dependências  da grei, onde os mesmos devem trazer suas 
planilhas de custos(planejamento financeiro) para suas atividades 
no ano de 2015.Não Falte! 

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

União de Casais 
Estará reunida com palestra ministrada pelo irmão 

Eduardo Borges, hoje a partir das 18:00h. Prestigie!!! 
************************************ 

VIAGEM MISSIONÁRIA 
Do dia 17 ao dia 31 de janeiro o irmão sem. Julio Junior estará 
ausente participando de atividade missionária no Alto Juruá – 
Acre, juntamente com a agência missionária MOR (Missão 
Operação Redenção), Ore pelo projeto, por aqueles que irão e 
pelos que receberão a Palavra de Deus. A batalha espiritual é 
grande nessas atividades e não podemos deixar de orar. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Igreja Batista do Parque São Basílio 
 CNPJ: 29489846/0001-19 

            Rua Aricuri, 1716 - Campo Grande - RJ. 
            Cep.: 23081-332 – Tel.: 2415-4177 

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

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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