
 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 876 – 07 de fevereiro 2010 

SER UMA IGREJA MISSIONÁRIA - NOSSO PROPÓSITO MAIOR. 
Missionários da JMM 

adotados em outros Países 
ANGOLA  - Pr. Gilberto Campos Província de Uíge 
(Sustento integral) 
CUBA -    Pr. José Palmier (Sustento integral) 
CHILE  -   Missionária Narriman Soares 
MALÁSIA  - Pr. Roberto Romão  
LETÔNIA  - Pr. Hans Gilson Behrsin  
PERU  -      Pr. Ricardo Ramos 

Parcerias com Missionários 
em outros Países 

MOÇAMBIQUE  – Pr. Carlos Nogueira  
(Palavra da Vida Moçambique)  
ÍNDIA  -  Miss. Cláudia e Pr. Shaji - Nova Delli 
ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA  – Pr. MZ. 
ÁFRICA  – “Projeto Descendentes de Ismael” 
ÁFRICA-  Missionário Lázaro Silva – JOCUM 
PERU - Misionária Rosimeri e Pr. Griff 

Missionários adotados 
em outros Estados do Brasil 

AMAZONAS  –  Missionário  Zevaldo                   
Aldeia Indígena Sateré-Mawé.  
RORAIMA  –  Pr.Nivaldo Carvalho                            
Porto Velho – Asas de Socorro. 
SANTA CATARINA  -  Pr.  Wilson         
Balneário Camboriú - Projeto Atos 1:8 
TOCANTINS  – Pr. Robson  Rocha   
Lar Batista F. F. Soren – JMN 
RIO GRANDE DO SUL – Pr. Milton Campos       
Cidade de Canela 
RIO GRANDE DO SUL – Pr. Nivaldo Tavares  
Cidade de Capão da Canoa – JMN 
RORAIMA   – Missionários Vicente e Marcele        
Boa Vista – MEVA – Miss. Evang. Amazônia     

Missão da IBPSB no CEARÁ 
Cidades de Cascavel e 

Pindoretama 
Pastor João Romano 

Missão da IBPSB no RJ 
Campo Grande - Arnaldo Eugênio 

Pastor Paulo Roberto  
 

Parcerias com Organizações 
Missionárias 

 

CRUZADA ESTUDANTIL PARA CRISTO   
Missionária Liege Lopes – Alfa & Ômega 
MISSÃO PORTAS ABERTAS – Igreja 
Sofredora 
MISSÃO EVANG. OPERAÇÃO REDENÇÃO  
 

Formação Missionária 
Apoiada pela IBPSB 

CIEM – RJ – Alline Motta e Thiago Souza         
Centro Integrado de Formação e Missões              

Missões Urbanas da IBPSB 
Capelania Hospitalar 

Capelã Adail Freitas Bastos                   
Hospital Rocha Faria  

DA MESA DO PASTOR- SITUAÇÃO DELICADA 
Como disse um dos nossos noticiários, “O caso dos dez americanos, que foram detidos na sexta-feira na fronteira 

com a República Dominicana tentando chegar ao país vizinho ao Haiti com 33 crianças com idade entre dois meses e 12 
anos, sem qualquer documento de guarda, distraiu a atenção da imprensa esta semana, enquanto centenas de milhares 
de haitianos desabrigados continuam vivendo em acampamentos improvisados, em condições insalubres, após o 
terremoto que devastou o país no último dia 12.” 

Esses dez americanos são membros da NEW LIFE CHILDREN'S REFUGE (REFÚGIO DE CRIANÇAS PARA 
UMA VIDA NOVA) e membros de uma Igreja Batista em Idaho (lê-se Aidarrôl), Estado norte-americano das chamadas 
“montanhas rochosas”, e que faz fronteira com o Canadá e cuja população de 1.524.000 habitantes é,  em 10% batista. 

É extremamente importante que se diga que a REFÚGIO DE CRIANÇAS PARA UMA VIDA NOVA já existe há 
algum tempo, bem antes do terremoto e, na sua declaração de propósitos está escrito: “Somos uma organização cujo 
propósito é trabalhar pela recuperação, com amor e carinho, das crianças órfãs e  abandonadas do Haiti e 
República Dominicana, demonstrando-lhes o amor de Deus e assim trabalhando para que cada uma dessas 
crianças seja curada, tenham esperança e encontre a alegria de uma nova vida em Cristo.” 

Observemos que os locais estão definidos: A República Dominicana e o Haiti , ou seja, A REFÚGIO DE 
CRIANÇAS PARA UMA VIDA NOVA não “desceu de paraquedas” nessa situação caótica do Haiti. Já estava 
organizada para àquela região, mas com o terremoto os membros da mesma entenderam que precisavam socorrer as 
crianças haitianas levando-as para a República Dominicana onde a organização já negocia uma propriedade na qual quer 
estabelecer suas atividades. Na agenda cuja cópia ficou na Igreja Batista de East Side, em Twin Falls onde está sediada 
a organização, está registrado: “Quinta a sábado”: Voaremos para a República Dominicana. Domingo, dia 23 - 
Teremos um ônibus que usaremos em Porto Príncipe para tirar  pelo menos 100 crianças órfãs das ruas e de orfanatos 
que estejam em colapso. Segunda-feira, dia 24 - Com ajuda de Deus queremos estar em Cabarete, na República 
Dominicana em nosso “Refúgio”…pois estamos em meio ao processo de compra de um terreno para a construção de um 
orfanato, uma escola e uma capela em Magante, na costa nordeste da República Dominicana. Dado a urgência do 
socorro que precisamos prestar, sentimos no coração que precisamos agir o quanto antes...DEUS nos proveu a 
possibilidade de fecharmos 45 quartos de um hotel próximo a Cabarete que usaremos até que as nossas instalações 
estejam construídas... 

A intenção era correta  mas a atitude foi equivocada? Sim, é verdade, mas até onde uma organização com objetivos 
“ tão claramente evangélicos” não se tornou, de repente, num alvo “maravilhoso” para vários segmentos haitianos e 
internacionais. Será que já não há crianças na República Dominicana e em outros países que foram tiradas do Haiti  
nesses últimos dias “sem os papéis da burocracia” mas sem gritos de protesto?  A resposta é ‘CLARO QUE EXISTEM!” 

Sobre a organização batista do Idaho, todos sabem. Seus membros sob a direção de Laura Silsby não são 
sequestradores e, muito menos, “aliciadores de menores”. Todos têm passaportes, endereços fixos, sede declarada e 
reconhecida e entraram no Haiti com o “aval” da Embaixada americana e com o próprio conhecimento das autoridades 
haitianas com o propósito declarado de socorrer crianças órfãs. Afinal, num dos países mais pobres do mundo, vítima de 



um terremoto que matou mais de 200 mil pessoas e que tinha 
40% da população com menos de 14 anos, sendo que dessa 
população com até 14 anos, 75% tinham até 5 anos, toda ajuda é 
bem vinda mas... 

A imprensa internacional não tem escondido o fato de que 
se aproveitando da tragédia não faltam autoridades haitianas que 
se valem da corrupção, especialmente no caso das crianças, já 
que  há uma procura muito grande por de pessoas de muito 
países interessadas em adotarem crianças haitianas órfãs e isso 
pode ter contribuído para que o grupo, desavisadamente, 
tentasse dar a sua contribuição tentando passar essas 33 crianças 
para a República Dominicana onde, num hotel que a 
organização ENTÃO já “fechara 45 quartos”, montar-se-ia um 
orfanato provisório. Houve precipitação? Talvez sim. 

Durante a segunda guerra mundial foram vários os casos 
de crianças “seqüestradas” por organizações humanitárias e até 
Igrejas que as tiraram de países arrasados salvando-lhes o futuro 
e que foram consideradas “heróicas” por causa disso. Há algum 
tempo acompanhamos “um ato de desobediência civil” de uma 
missionária evangélica brasileira que precisou “sequestrar”, com 
a conivência da mãe, uma indiazinha que ia ser morta pela tribo 
por ter nascido doente. Então há mesmo situações nas quais faz-
se necessária a  desobediência às leis dos homens para se 
obedecer a Lei de Deus, mas sempre que se puder cumprir a Lei 
de Deus sem desobedecer a dos homens, que se faça. De 
repente, porém, em meio ao “caos” do Haiti o pessoal da 
“REFÚGIO DE CRIANÇAS PARA UMA VIDA NOVA” 
poderia ter requerido o assessoramento da Embaixada 
americana, da Aliança Batista Mundial que tem o seu comitê de 
ajuda montado em Porto Príncipe  ou mesmo da Convenção 
Batista do Haiti que está grandemente prejudicada mas ainda 
tem acesso às autoridades haitianas de modo a não ter que ouvir 
as desagradáveis e, sem dúvida, oportunistas declarações do 
Ministro da Justiça do Haiti que tendo de mostrar que o Haiti 
ainda tem “alguma lei”, justificou a acusação feita ao grupo de 
"sequestro de menores e associação criminosa", declarando:  “A 
lei do Haiti foi violada. Cometeu-se um crime segundo as leis do 
nosso país e as pessoas terão de ser julgadas aqui por causa 
disso!”  

Dizem que os americanos poderão ser condenados a até 9 
anos de prisão mas acredita-se que as negociações que estão 
sendo feitas com as autoridades norte-americanas sob a 
liderança do ex-presidente  e batista (pelo menos nominal), Bill 
Clinton que está no Haiti para coordenar as ações humanitárias 
americanas, permitirá uma solução menos drástica. 

AVISO 
O PASTOR WONDRACEK na função de 

Ministro da Evangelização e Missões da nossa 
Igreja está visitando aos domingos pela manhã 
a MISSÃO DO GAE no Conjunto Campinho. Ele 
está convidando interessados em conhecer o 

que está sendo feito. Há três vagas em seu carro 
para os que desejarem.  Avisem-no os 

interessados. 
/=========================================================== 

Celular - Ao entrar  no Santuário ou nas Classes de EBD  

desligue o seu celular ou caso haja  uma real necessidade 
coloque-o no vibrador – Venha escutar a voz do Espírito 
Santo. 

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

Água gelada - Foi colocado próximo a sala da 

administração mais um bebedouro. Por favor, não use a 
torneira para lavar as mãos. 

 

Cantina/Fevereiro 

Data Departamentos 
hoje Em aberto 

Escala de plantões 
 
 
 
 
 

Recepção 

 

INTERNA/HOJE: Eunice,  Mª Dias, Marlene 
Correa, Mª Cortinovis, Alcir Euzebio, Vilma 
Nunes 
INTERNA/PRÓX.DOM.: EXTERNA/HOJE: 
Elmar, Jackson, Huelber, Vagner Costa, Sérgio 
Borges, Fernando Pião. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Recesso de 
Carnaval 

Dep. 
Infantil 

3-4 anos –Jessica e Lais 
5-6 anos –  Graciete 
7-9 anos –   Andréa e Eliseu 
 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Lérida e Marise, Santina.                                                                       
Lídia e Berenice.                                                                                                            
Berçário 2   Hoje:  Leiliane, Ivone, Raquel, 
Suzana, Natália. 
Berçário 1 prox. dom.: Recesso 
Berçário 2 prox. Dom.: Recesso 

Deson 

Hoje:  Josué e Alexandre.   ./4ª: Olzimar. 
Próx. Dom.:   

 
 
 

Áudio 
Visual 

Hoje:   Equipe 1.  Gilson, Jairo e Mário.                                                         
Próx. Dom.:   

Aconselh. Elizeu e Andréia, Erli e Nária. 

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

Cantinho das oportunidades! 
Agora nesse espaço você poderá encontrar oportunidades de 
emprego, estágio entre outros. Não deixe de dar uma olhadinha 

SUGESTÕES: PROCURAR A ADMINISTRAÇÃO DA IGREJA. 

 

 

O estudo “Não deixe sua 
casa cair” continuará no 

3º Domingo, dia 
21.02.2010, às 18:00 h 

Com o tema: 
Imaturidade        Material 

de 3ª Categoria 

 
 

Coro Voz Juvenil -  A direção comunica que  o retorno 

as atividades se dará  a partir do dia 24 deste às 18:00 h – 
Mande seus pequeninos para Louvar a Deus-Mais 
informações com Vanessa ou Valci. 

********************************** 
MCA—Na próxima terça feira haverá reunião de oração  

na Igreja Batista em Vila Ieda  - Saída da igreja às 14:00 h .  
 

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

Agenda do mês de Fevereiro 2010 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

13 a 16 Sáb a terça Recesso de Carnaval 

21 Dom Assembleia Regular 

27 Sáb Servindo como Sou- 09: 00 h 

28 Dom Ceia do Senhor 



07-Stephane Gomes Pessanha 
08- Aurora de Jesus Peçanha 

Lais Santana de Farias 
10- Moacyr Fernandes de Lima 

11-Jairo da Costa Pereira 
12- Alessandra Correa da Silva 
Alexandre de Souza dos Santos 

13- Carlos Eduardo Silveira da Silva 
Gilberto Gonçalves Campos 

Marilza Pereira de Abreu 

CASAMENTOCASAMENTOCASAMENTOCASAMENTO    

***********************************
Leitura da Bíblia em um ano- Os irmãos 

interessados no Plano de leitura anual da Bíblia 
devem procurar a administração da igreja. 

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

Culto nos lares- A direção comunica que a na próxima 

terça dia 09  o culto será na residência da irmã Lurdinha - 
Saída da Igreja às 19:30 h com a Kombi. Prestigie!  

 

ATENÇÃO 
O Evento “Uma Noite na 

Bahia” não será mais 
realizado no dia 

20.02.2010. 
Aguardem notícias sobre 
sua reprogramação  

 
 
*********************************** 
Servindo como SouServindo como SouServindo como SouServindo como Sou----  Estará fazendo cadastramento 
de todos os portadores de necessidades especiais da 
igreja. A irmã Graciete está preenchendo  a 
ficha de cadastro. . . . Mais informações com as irmãs 
Raquel ou Graciete. 
*********************************** 
Recesso de Recesso de Recesso de Recesso de carnavalcarnavalcarnavalcarnaval    - Na próxima semana a igreja 

estará com um grupo de seus membros  em 
Penedo. A Missão de Arnaldo Eugênio e o GAE 
também farão seus retiros. Oremos pelos nossos 
irmãos que estarão saindo e também pelos que 

ficarão. A igreja realizará seu culto somente 

pela manhã sob a direção do Pr. Mauro Rangel – 
às 10:00 h. o Culto de oração pós recesso de 
carnaval será na quinta dia 18 no horário habitual. 

MediteMediteMediteMedite    ----    Prov. 16:1 “Do Homem são os planosProv. 16:1 “Do Homem são os planosProv. 16:1 “Do Homem são os planosProv. 16:1 “Do Homem são os planos    

do coraçãodo coraçãodo coraçãodo coração, mas quem dá a última palavra é Deus”, mas quem dá a última palavra é Deus”, mas quem dá a última palavra é Deus”, mas quem dá a última palavra é Deus”    

    

Contas da Igreja 
BANCO UNIBANCO BANCO BRADESCO 
Ag. 0286 – C/C 749101-7 Ag. 2751-0 – C/C 15107-6 

Em nome da Igreja Batista do Parque S. Basílio 

Aniversariantes 

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 

  
Tema: “Momento de Oração” 

Regência – Valci Rocha 

Momento de Oração por Missões 
Texto Bíblico............................................................HCC  376     

Louvor......................................................................HCC 374 

Momento de Oração 
Louvor......................................................................HCC 386 

Momento de Oração 
Louvor............................................................................ 

Estudo bíblico e Oração Final 

 
Durvalina da Silva, Helena Pedrosa, Edir Antunes Marinho, Elza 
Moreira, Raimunda Izidoro, Marlene Câmara Soares , Maria 
Correa, Enedina Videira, Arthur Estevão, Jair Thimóteo , Marlon 
Luiz dos Santos Alves, Maria Viana Lemos, Ari Reis, Marcela 
Barros, , Laudicéia Cirilo, Glória Ferreira, Izabel Pereira, Neiva 
Lucia Lucena, Jane Machado,  Célia Maria, , Zélia Ferreira, Maria 
de Lourdes de Oliveira, Ananias de Mattos, Ivanete de Souza de 
Almeida, Graça Lago, Elcio Cardoso, Lurdinha, Durval Ramos, 
Ester de Oliveira Vieira,   Zenil Reis,  Adauto Barros, Lenize 
Santos, Zilda Dias, Cílio de Oliveira,  Mercedes Alvim, Jussara 
Coelho,Neuza Alves-Internada(mãe do nosso pastor) Lucimar 
Estevão(recém Operada) 

 
Carolina da Silva (filha da irmã Durvalina), Alice Dias - parente do 
irmão Robson Dias), Gabriel Junqueira, Sidnei (amigos do irmão 
Eduardo Borges), , Eliane Soares (parente da irmã Elizete Videira), 
Danielle Donato, Gilberto Junior, Fabiana (conhecidos da irmã 
Iracema), Ubirajara Viana  (filho da irmã Maria Viana Lemos), 
Luis Cláudio, Naralice (conhecida da irmã Eliane Vasconcelos), 
Eliana (Filha do irmão Antonio Brum), Iva (operada – irmã da 
Conceição), Sebastião Domingos (amigo dos irmãos Wilson e 
Célia), Rafael Henrique(bisneto da irmã Alda) Marco Antônio 
Alvarenga de Almeida, Cassinha Araújo (conhecida dos irmãos 
Bosco e Celma), Maria Rodrigues da Silva (internada), Eliane 
Pereira da Silva (parente da irmã Ana Paula da Silva),  Paulo 
Antônio Correa (parente da irmã Roselene Correa), Kelli Cunha 
(Filha  dos irmãos Luis e Teresa), Maria das Graças Pinto 
(internada), Humberto Ribeiro (filho da irmã Cremilda), Ana 
Cláudia Gonçalves (cunhada da irmã Albertina ), Iris Dutra de 
Barros (CTI – cunhada da irmã Mercedes), Alencar Ribeiro da 
Silva (conhecido da irmã Aline Barbosa), Ruth Sheyla e 
Maximiliano D`Mata (amiga e parente da irmã Marta), Josefa da 
Conceição Gomes (parente da irmã Priscila Gomes), Reinaldo 
Aguiar, Luis Felipe, Carlinda Gonçalves mãe da irmã Albertina), 
Ana Clara - neta da irmã Lurdinha), Ana Lúcia Pepicon (recém-
operada conhecida da irmã Luzinete).Mariléia Ramada, Thiago 
Souza (Conhecidos da irmã Lídia Queiroz)Leida 
Domingues(Conhecida da irmã Cecília)Luis Gonzaga(Pessoa 
Assistida pelo DAS) 

Dízimo Dízimo Dízimo Dízimo –––– Questão de obediência, fé e amor. Questão de obediência, fé e amor. Questão de obediência, fé e amor. Questão de obediência, fé e amor.    
Não deixe de devolver ao Senhor o que a Ele Não deixe de devolver ao Senhor o que a Ele Não deixe de devolver ao Senhor o que a Ele Não deixe de devolver ao Senhor o que a Ele pertencepertencepertencepertence! ! ! ! 

Relação dasRelação dasRelação dasRelação das    contribuições da contribuições da contribuições da contribuições da 1111ª semana/ª semana/ª semana/ª semana/JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro::::    Dízimo= Dízimo= Dízimo= Dízimo= 84848484    

contr./ Missões= contr./ Missões= contr./ Missões= contr./ Missões= 86868686    contr./ Obras= contr./ Obras= contr./ Obras= contr./ Obras= 10101010 contr./ D.A.S=  contr./ D.A.S=  contr./ D.A.S=  contr./ D.A.S= 23232323    contr.contr.contr.contr.    

Outras= Outras= Outras= Outras= 16161616    contcontcontcont    

    

    

Missões – “A Grande Comissão””””    

Culto de Oração – quarta-feira 11/02/2010 

Oração Pelos Enfermos - Membros 

Não Membros 



SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

Direção: Vice-presidência / Regente: Jesse Dias 
 Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

 
 

Tema: “Fé que renova a esperança ” 
 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: “(Jó 4:6) - Porventura não é 
o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a 
integridade dos teus caminhos?” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 

Processional e Saudações.......................................Oficiante 

Texto de Intróito.(7:00 e 10:00 h)..............................HCC 341 

Cântico Congregacional (7:00 e 10:00 h)....................HCC 348 

Entrega de certif. “Casados Para Sempre”....Min. da Família 

Apresentação de bebe (10:00h)..................................HCC  607 

                           

II–LOUVOR  CONSAGRAÇÃO e CONFISSÃO: “(Daniel 

2:20) - ...Seja bendito o nome de Deus de eternidade a 
eternidade, porque dele são a sabedoria e a força; ” 
Momento de oração............................................. 

 Oração do Senhor(7:00e 10:00 h)........................... 

Dízimos e Ofertas (7:00 e 10:00 h))...........................HCC 247 

Oração de Consagração e Ação de Graças (7:00 e10:00 h).... 

Culto Infantil (10:00h).............................Saída das Crianças 

Louvor (10:00h)...........................................Amanda Tavares 

 
III- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “(I Pedro 1:3) - 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, 
segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo...” 
Celebração da Palavra (7:00h).................Teol. Erli José 
                            (10:00h)..................Pr. Valdemir A. da Silva  
 
IV- BENÇÃO FINAL:  “(Filipenses 1:20) - ...Cristo será, tanto 
agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela 
vida, seja pela morte. ”  

 Poslúdio e Recessional............................. Instrumental 

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

Expediente: 

Pastor da igreja: Pr. Valdemir Alves da Silva 

Pastor da Evangelização e Missões: Pr. Wondracek 
Pastor da Família: Pr. Mauro Rangel 
Pastor da Juventude: Pr. Luis Carlos Batista 
Pastores em bases Interdenominacionais: Pr. Marcos Volotão e Pr. 

Ricardo Reis 

Diretor de música e cultos: Valci Rocha 

Educadora Religiosa: Shirlei Portela Costa de Andrade 

Jornalismo e Comunicações: Cristina Fernandes/Anderson Ferraz 

Editor de O Boletim: Luis Roberto Del Bosco   
****************************************************************** 

Horário dos Cultos 
Domingo: 07:00h-Culto Matutino  

                   09:00h–Escola Bíblica Dominical 

                   10:15h–Culto Matutino 

                   18:00h–União de Treinamento 

                   19:00h–Culto Vespertino 

4ª feira:    05:30h–Culto Matutino de Oração 

                   19:30h–Culto Vespertino de Oração 

                1ª Sáb.  20:00h–Culto Jovem   

 

SERVIÇO DOMINICAL 
VESPERTINO 

Dirigente: Vice-presidência / Regente: Jesse Dias  
Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

 

 

 Tema: “A escolha inteligente” 
 

 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Salmos 34:8) - Provai, e 
vede que o SENHOR é bom; bem-aventurado o homem que 
nele confia.” 

Prelúdio.......................................................DESOM/DAVI 

Processional e Saudações....................................Oficiante 

Texto de Intróito..................................................HCC 237  

Cântico de Doxologia............................................HCC 236 

Cânticos Espirituais.................................Equipe de Louvor          

 

II- CONFISSÃO: “(Mateus 6:24) -  Ninguém pode servir a 
dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou 
se dedicará a um e desprezará o outro.”  

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

Oração do Senhor .................................................  

Momento Missionário .......................................Comission 

                 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Salmos 37:23) - Os 
passos de um homem bom são confirmados pelo SENHOR, 
e deleita-se no seu caminho. ”  

Dízimos e Ofertas................................................ HCC 318 

Apresentação dos Aniversariantes ....................... 

Oração de Consagração................................... 

Culto Infantil .........................................Saída das Crianças 

Louvor ........................................................Cesar Augusto 

 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Deuteronômio 

30:16) - ames ao SENHOR teu Deus,  andes nos seus 
caminhos, e  guardes os seus mandamentos, e os seus 
estatutos...” 

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

 

V- BENÇÃO FINAL: “(Jó 34:4) - O que é direito escolhamos 
para nós; e conheçamos entre nós o que é bom. ” 
 Poslúdio e Recessional.................Equipe de Louvor 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          Igreja Batista do Parque São Basílio 
            Rua Aricuri, 1716 Campo Grande RJ. 
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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. ”(Jo. 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.” (Is. 58.1) 

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



 


