
 

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 882 – 28 de Março 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                   
Hospitais Rocha Faria e Eduardo Rabello (geriátrico) 

DA MESA DO PASTOR – POR QUE O ESPANTO? 
Causou espanto a conversão ao islamismo de João de Deus Cabral, então um dos líderes da Assembléia de Deus 

ligada ao Ministério de Madureira no Estado da Paraíba. Ele nunca foi presidente das Assembléias de Deus desse Estado 

nordestino mas foi um dos líderes das mesmas, reconhecido, inclusive, como “implantador de igrejas”. É claro, num país 

como o nosso no qual os evangélicos estão sempre sendo avisados das perseguições muçulmanas a cristãos e que entendem 

ser os países islâmicos “a última fronteira de missões” para que se cumpra Mateus 24.14, a notícia  foi de causar espanto. 

Nos Estados Unidos, na Europa, na África e Ásia, porém, se isso (conversão de cristãos ao Islã) não é uma realidade comum, 

também já não é assim uma “novidade”. 

Há uns 20 anos, pelo menos, numa das mais importantes revistas de notícias do mundo, eu li, em inglês, sobre as 

conversões de negros norte-americanos ao islamismo, nos Estados Unidos e me lembro de que a revista entrevistou 5 ex-

cristãos que se tornaram muçulmanos – Três haviam sido batistas, um fora episcopal (anglicano) e o outro, católico romano. 

As explicações deles para terem deixado o cristianismo pelo Islã, para espanto meu, foram por demais semelhantes aquelas 

que ex-muçulmanos dão quando conseguem deixar (vivos) o islamismo. Perguntas sem respostas, vazio espiritual, 

incoerência religiosa,etc. Na África, nos países onde há liberdade de culto, os muçulmanos estão sempre anunciando a 

conversão de cristãos, católicos e protestantes e/ou evangélicos as suas fileiras, assim como os cristãos também o fazem. Nos 

países islâmicos, porém, conversões de muçulmanos ao cristianismo raramente são divulgadas porque deixar o islamismo é, 

na lei e cultura islâmica, crime passível de morte e não poucos já perderam suas vidas por causa disso. 

Nas explicações que estão sendo dadas nos arraiais evangélicos para a conversão do ex-assembleiano que foi 

entrevistado pelo programa Sales Dantas, na TV Litoral de João Pessoa testemunhando acerca da sua experiência de 

conversão ao Islã, aparecem a sua dificuldade de crer na Trindade e o seu escândalo com a celebração do Natal no dia 25 de 

dezembro, por um lado e então, “a atração pelos petrodólares”.Em relação a dificuldade do ex-líder assembleiano quanto a 

Trindade e o Natal, podemos dizer que ele era “um russelita” (testemunha de Jeová) e não sabia. Como um abismo chama 

outro, a conversão para algo ainda mais diferente não é assim tão difícil. Em relação a ter se passado para o Islã por causa 

dos “petrodólares”, não acho bom dizer isso.Prefiro pensar numa alma ansiosa, sedenta que sempre esteve à beira do poço da 

água da vida mas não quis beber dessa água. 

Não. Não é bom dizer que o motivo da conversão foi o dinheiro. Quando muçulmanos se convertem no Marrocos, por 

exemplo, e aí precisam ser mantidos por cristãos estrangeiros porque, normalmente, a vida deles se tornam, 

economicamente, inviável, os líderes islâmicos explicam que tais “traidores do islã” deixam a Fé por causa dos “dólares e 

euros estrangeiros”.O nosso MZ, mesmo, já disse a nossa Igreja num dos seus testemunhos que os muçulmanos fazem isso 

em relação aos que estão aceitando o Evangelho na Palestina. Dizem que os que se convertem à Fé cristã o fazem por causa 

do dinheiro que passam a receber dos cristãos que ajudam, por exemplo, a MZ. Então não é uma boa atitude explicar a 

conversão do ex-pastor pentecostal ao Islã por causa dos “petrodólares”, mesmo sendo sogro de um empresário muçulmano 

do Dubai. É preciso primeiro pensar que o problema ele era um cristianismo superficial, sem os alicerces colocados em Jesus 

Cristo porque essa é sempre a razão maior para abandono e apostasia. O fato de ser um pastor poderia causar um pesar 

maior, não fosse a existência nesse trágico evangelicalismo brasileiro, de uma imensa massa formada por pessoas chamadas 

de “pastores”. É só prestar a atenção no que dizem, na maneira como usam a Bíblia, na forma como explicam os fatos da  



vida para perceber que há muita gente com o título de pastor, 

apóstolo, evangelista, bispo mas que não tem base sólida para 

o que estão fazendo e dizendo ser - e aí, por uma questão de 

justiça, acrescentam-se alguns que estão também nas igrejas 

históricas.Entre esses tais, não históricos e históricos, vários 

dos quais com grandes congregações, há os que são  honestos 

no que sentem, ensinam e fazem, mas como honestidade não 

basta para tornar alguém de fato um crente em Jesus, eles não 

perceberam ainda que não são realmente crentes em Jesus 

Cristo. Pensam que são, mas não são. Mas entre esses, é 

claro, existem os que não acreditam em nada do que estão 

gritando, coreografando e encenando. São exímios gritadores, 

falastrões, saltadores, dançarinos, coreógrafos, atores e 

“picaretas” e sabem muito bem que são isso e assim 

permanecerão enquanto a coisa estiver dando certo. Ambos 

os grupos, tanto o dos honestos mas não crentes quanto o dos  

que fingem que são sem ser, são suscetíveis à conversões 

inesperadas e esdrúxulas.É interessante não esquecermos de 

que “ex-evangélicos” foram as origens de grupos religiosos 

cujos ensinos  impedem as pessoas de serem salvas porque 

rejeitam claramente a Graça de Deus revelada em Jesus 

Cristo que o faz Senhor absoluto e salvador Único e 

libertador total. Falo do “mormonismo”, cujo fundador, 

Joseph Smith (1805-1844) foi influenciado pelo metodismo e 

presbiterianismo; falo da “Ciência Cristã”, cuja fundadora, 

Mary Baker Edyy (1821-1910), foi congregacional; falo do 

“russelismo” (Testemunhas de Jeová), cujo fundador, Charles 

Russel (1852-1916), foi presbiteriano; falo do “tocoísmo”, 

cujo fundador, Simão Toco(1918-1984), foi um diácono 

batista; falo do “moonismo”, cujo fundador, Sun Myung 

Moon (1920), foi presbiteriano A lista é bem maior do que 

esta. 

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

UM PEDIDO DE PERDÃO 
É hábito dos que fazem parte do nosso “Recesso de 

carnaval”, na última reunião, a da terça-feira à noite, termos 

diversas brincadeiras entre as quais a de se representar 

membros da nossa Igreja, incluindo o nosso pastor. Brincamos 

com os trejeitos das pessoas, seus gestos e modo de falar ou 

cantar, sem jamais termos, no entanto, a menor  intenção de 

desrespeitar, debochar e humilhar. Na verdade, ao brincarmos 

com essas pessoas estamos declarando o quanto nós as 

admiramos no que fazem e o quanto gostamos de tê-las conosco 

e manifestamos isso de uma forma alegre, descontraída. 

Nesse último recesso, porém, brincamos com 

determinada pessoa da nossa Igreja que não estava presente e 

que, soubemos depois, ficou profundamente decepcionada, 

aborrecida conosco, magoada mesmo. 

Tristes pelo acontecido porque não era essa a nossa 

intenção, aborrecer ou magoar tal  pessoa irmã em Cristo, em 

respeito aos seus sentimentos, estamos estendendo a ela o nosso 

pedido de perdão por fazê-la sentir-se tão mal a ponto de 

pensar em deixar a nossa Igreja. Queremos reafirmar a nossa 

estima, consideração e admiração por ela e sua família e 

declarar o nosso gosto pelas suas participações nos cultos da 

nossa Igreja porque elas sempre contribuem para a nossa 

adoração e lembrar que sentimos a sua falta e esperamos o seu 

retorno ao nosso convívio para a glória de Deus.   

Outrossim, no afã de evitarmos posteriores 

constrangimentos, não brincaremos em nosso recessos, 

acampamentos ou encontros com qualquer pessoa conhecida 

sem primeiro falar com a mesma sobre o que pretendemos e se, 

para isso, tivermos a autorização da mesma. 

Em Cristo Jesus:Jairo Gonçalves da Costa Filho, 

Cláudio Ribeiro, Daniel Borges 

 
 
 

Cantina/Março 

Data Departamentos 
Hoje Min. com Surdos 

11/04 Amigos de Missões 

Escala de plantões 
 
 
 
 

 
Recepção 

 

INTERNA/HOJE: Darcy Pinto, Marisa Pinto, 
Sérgio Pinto, Jalecy.                               
INTERNA/PRÓX.DOM.:  
EXTERNA/HOJE:  Marcos, Washington, 
Moiséis, Jayme, Sabino, Marcos José  
EXTERNA/PRÓX.DOM.:,  

Dep. 
Infantil 

3-4 anos – Marcia e Rosana Fully 
5-6 anos – Claudia e Gabriela                                             
7-9 anos -   Silvane e Suzane . 

Berçário 

Berçário 1 Hoje:  Juracir e Creuza 
Berçário 2   Hoje Shirley, Patrícia, Natália,  
Tailine, Denise, Suzane. 
Berçário 1 prox. dom.:.                                                                                                  
Berçário 2 prox. dom.:   

Deson 
Hoje:  Josué, Olzimar e Viana.                     

 
 
 

Áudio Visual 

Hoje:  Equipe 4. Victor, Igor, Anderson. 
Próx. Dom.:  

Aconselh. Elizeu e Andréia, Erli e Nária. 

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

Cantinho das oportunidades! 
Aeronáutica divulga edital para 493 vagas de Sargento. As 
inscrições poderão ser feitas a partir de 24 de março, e a taxa de 
custará R$ 50,00. Mais informações no site WWW.fab.mil.br e 
WWW.eear.aer.mil.br Cursos- atenção filhos e netos de 

servidores estaduais  ativos e inativos da segurança pública 
entre no site WWW.educacaoprofissional.rj.gov.br e veja 
oportunidades de excelentes cursos. 

 

CAMPANHA DO TELHADO DE 
UÍGE - ANGOLA 

Todos os irmãos que contribuíram na 
aquisição de telhas devem trazer sua 

oferta até hoje-28 de março. 
A fotografia dos participantes será 

tirada nesse mesmo dia, após o culto 
da manhã. 

 

 

Continua hoje na União de Casais 
às 18:00 h o estudo  

“Não deixe sua casa cair”  
Hoje com o tema:      

“Desequilíbrio Financeiro”        
Material de 3ª Categoria 

 

Falecimentos- Foi Chamado as mansões celestiais no último 
dia 20 o irmão Adauto Barros. A Irmã Iracema comunica o 
falecimento de seu irmão , o Sr. Valter Costa ocorrido no 
último dia 21.Oremos pelos familiares enlutados. 
***************************************** 
“Segui a paz com todos e a santificação sem a 

qual ninguém verá o Senhor.” Hb. 12.14 

 
 
 

http://www.fab.mil.br/
http://www.educacaoprofissional.rj.gov.br/


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 
28- Sinézia Menezes  de Almeida 
29-Agnaldo Rocha da Silva 
      Jalecy Gonçalves Felizardo 
      Maria de Lourdes Ignácio Soares 
      Rosemere Ignácio Soares de Almeida 
30-Argeo Martins de Oliveira 
      Gizelda da Silva Santos 
      Paulo Wenes Rodrigues 
31-Ana Tereza dos Santos Paes  
01-Cléa Pereira Fontainha 
      Sergio Pinto 
02-Célia Maria Ferreira Pinto 
     Dulcinéia Fonseca Maia 
     Fernanda Juracy Salles da Silva 
     Mayara Correa de Almeida 
     João Costa de Mattos 
     Luis Carlos Pinto de Oliveira 
03-Anilce Oliveira Wondracek 
     Débora Alves de Oliveira 
     Diego de Oliveira Alcântara 
     Eduardo Ferreira Borges  

                   Casamento 
28- Luiz Alberto e Catia              18 anos 
       Renato e Vanuza                    12 anos 
       Luis e Celma                            23 anos 
29- Marcos Joaquim  e Simone  02 anos 
       Osmar e Edna                          35 anos 
31- João e Ivanete                        37 anos 
       João e Elisangela                    03 anos 

********************************** 
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA 

VEM AÍ O NOSSO CONGRESSO DA FAMÍLIA! 

DIAS: 28, 29 E 30 DE MAIO. AGENDE ESSAS DATAS!  

Casados para Sempre I –Convida a todos os casais 
que participaram do 1º treinamento de formação 
de lideres do “Casados para Sempre” para uma 

breve reunião após o culto da noite no 
templo.Aguardamos vocês ! 

Casados para sempre II –estão abertas  as 
inscrições para todos os casais da igreja 

interessados em participar  deste curso .Não fique 
de fora! 

Atenção recém casados – vocês que tem de 1 a 3 
anos de casados, vem aí 1,2,3 e agora?!!! Fique 

Ligado 

********************************** 
Programação de Páscoa- 

5ª Feira- Celebração da Ceia do Senhor-19:30 h 
6ª Feira- Culto das 7 Palavras da cruz-   10:00 h 
Domindo-Culto da Ressurreição -            06:00 h 

 
 

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 

  

Culto de Oração – quarta-feira 31/03/2010 

Tema: “O cuidado de Jesus” 
Momento de Oração por Missões 

Texto Bíblico...........................................................HCC  172                             
Louvor.....................................................................HCC 173 

Momento de Oração 
Louvor.....................................................................HCC 174 

Momento de Oração 
Estudo bíblico e Oração Final 

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

Oração Pelos Enfermos - Membros 

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,  Lenize Santos, Zilda Dias, Cílio de Oliveira,  
Mercedes Alvim, Neuza Alves- (mãe do nosso pastor), Selma 
Aguiar.Sicllas Vicente(Internado no Miguel Couto) Miss.Zevaldo. 

Excepcionalmente, esta semana a lista de enfermos 
não membros não estará a disposição devido a 
falta de informações com respeito a saúde dos 

mesmos.Mantenha –nos informado! 

 

Dízimo: UMA QUESTÃO DE OBEDIÊNCIA, FÉ E GRATIDÃO. 

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

Aconteceu na última Assembléia. 21/03/2010 
Entradas: 

Maria dos Anjos Ribeiro C 3ª IB Plano Piloto 

José Ferreira C IB. Lírio dos Vales 

Vanda Gabriel da Silva Ferreira C IB. Lírio dos Vales 

Elias Antonio de Almeida Lyrio C IB Lírios dos Vales 

Neiva Sias Liryo C IB Lírios dos Vales 

Enos Rodrigues Machado C PIB de Campo 
Grande 

Laudiceia Carvalho de Miranda C PIB do Tingui 

Ivanildo Lopes de Farias C PIB do Tinguí 

Bruno Ferreira de Carvalho A Ass. de Deus 

Andreia Ferreira Farias A Ass. de Deus 

Saída   

Adauto de Oliveira Barros F 20/03/2010 

Legenda: C= Carta / PF= Profissão de Fé / F= Falecimento/ A= Aclamação 

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

NASCEU  a pequenina SOFIA  no último dia 25. Ela é 

filha do casal Fábio e Michele e neta dos irmãos 

anilton e Vera , Valdeir e irmã Edna.Nossos parabéns! 

 



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

Direção: Pr. Valdemir A. da Silva / Regente: Valci Rocha 

 Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

 

Tema: “No centro da vontade de Deus ” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (João 12:23) - ... É 
chegada a hora em que o Filho do homem há de ser 
glorificado. 
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 

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

Texto de Intróito.(7:00 e 10:00 h).............................HCC 122 

Cântico Congregacional (7:00 e 10:00 h)................HCC 123 

Apresentação de bebe : Thiago dos Santos Vasconcellos 

da Silva                  (10:00h).................................HCC 609 

 

II- CONFISSÃO: (João 1:3) - Todas as coisas foram feitas 
por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 

Momento de Oração (7:00 e 10:00 h).......................Oficiante 

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

                                                     

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO:(João 1:9) - Ali 

estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem 

que vem ao mundo. 
Dízimos e Ofertas (7:00 e 10:00 h))..........................HCC 112 

Apresentação dos Aniversariantes (10:00 h)....................... 

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

 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (João 17:4) - 
Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me 
deste a fazer. 
Celebração da Palavra (7:00h)......Pr. Harley Wondracek 
 

Participação Especial (10:00h).....Dep. Infantil e Almerinda 

                              

V- BENÇÃO FINAL:  (João 17:17) - Santifica-os na tua 
verdade; a tua palavra é a verdade. 

 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: Carlos Bastos / Regente: Valci Rocha  
Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

 

 Tema: “Em Ti nos alegraremos” 
(Culto em ação de graças pelo aniversário do Coro Masculino) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: “(Ct 1.4) Em ti nos 

alegraremos e faremos menção do Teu amor” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito......................................................HCC  81 
Cântico Congregacional..........................................HCC  177 
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor           

 
II- CONFISSÃO:  “(Marcos 12:30) - Amarás, pois, ao 

Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e 
de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o 
primeiro mandamento.” 

Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor .................................................  
 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “(Salmos 103:1) - 

BENDIZE, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em 
mim bendiga o seu santo nome.” 

Dízimos e Ofertas................................................... HCC 340 
Oração de Consagração................................... 
Culto Infantil ...........................................Saída das Crianças 
Louvor ..................................................... Coro Masculino 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “(I Crônicas 

16:23) - Cantai ao SENHOR em toda a terra; anunciai de dia 
em dia a sua salvação.” 

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

V- BENÇÃO FINAL: “(Apocalipse 5:13) Ao que está 

assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de 
graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre.” 
 Poslúdio e Recessional.......................Coro Masculino 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Igreja Batista do Parque São Basílio 
            Rua Aricuri, 1716 Campo Grande RJ. 

            Cep: 23081-330 – 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. ”(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) 
******************************************** 

Visitante, seja sempre bem vindo! 
 
 

mailto:admin@ibpsb.org.br

