
 

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 884 – 11 de Abril de 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 –                   DÁ PARA PERCEBER QUE É O PECADO? 
Começamos esta semana com o “gosto amargo na boca” pelo desabar dos temporais que tornaram idas e vindas impossíveis, 

destruíram casas e fizeram dezenas e dezenas de vítimas.Mais uma vez protestos se fazem ouvir, soluções são apresentadas, 

umas lógicas, viáveis, outras simplesmente ridículas, mas como sempre a principal causa disso tudo, quando 

apontada(raramente o é), continua sendo para a maior parte uma “utopia”, um desvario”, “uma bobagem do fanatismo 

religioso”. O PECADO. 

Mas é notório o pecado da omissão, da indiferença, do descaso  das autoridades lhes impedindo promoverem obras eficazes 

em mais lugares onde as inteligências científicas e mesmo as “simples” percebem que são “lugares de riscos”.Os tais 

“remendos” mais uma vez apontados pela imprensa feitos por essas companhias de manutenção que prestam serviços ao 

governo, veio à tona. Todos sabem como funcionam os “esquemas”: consertos parciais para garantir a necessidade de quem 

conserta por mais vezes e é claro, com a conivência dos que estão nos órgãos públicos que, aliás, não contratam obra alguma 

sem superfaturamento. De fato, amedronta-nos a maneira como são feitos e tratados os lixões sem quaisquer soluções a vista 

não porque elas não existam mas sim porque são caras. “Caras”, mas com certeza mais baratas que o custo da corrupção 

avassaladora que, inclusive, negocia com países estrangeiros o envio dos seus lixos para cá! Caras, mas muito mais baratas 

que as desgraças que tais lixões causam e ainda causarão à população como um todo.Caras mas não tão caras como as 

“obras” que precisam ser feitas porque “projetam a imagem” dos que precisam manter-se no poder. Sim, há o que é 

impossível se evitar com a fúria da natureza de um planeta doente por causa do pecado humano. Não há como evitar o 

aumento das ondas do mar em até 5 metros, conforme foi previsto para sexta-feira e que não encontraria obstáculos para 

entrar na Baia de Guanabara,  mas sempre há o que pode ser prevenido para evitar estragos maiores como o desabamento 

daquelas casas que estavam construídas sobre ou próximas a um “aterro sanitário”. Como é que construíram lá? Mas esta 

situação não seria sequer ventilada se houvesse humilhação diante de Deus.Mas não há.  

O que há é o pecado da irresponsabilidade de milhares de pessoas que jogam o lixo onde não pode ser jogado, não só de 

dentro das casas, dos seus estabelecimentos comerciais mas até de seus belos automóveis, em plena  via pública, 

demonstrando não só uma “má-educação” de um povo, mas também o seu egoísmo.Vá chamar a atenção dos que fazem 

isso! Talvez atirem em nós! 

O que há é o pecado de desobedecer escancaradamente o aviso de Deus que afirma “Não darei minha glória a nenhum 

outro” (Isaias 48.10). Ora a Glória de Deus chama-se Jesus Cristo, “Deus feito filho”,por isso Ele, Jesus, disse 

“E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse” (João 17.5). 

Jesus já repartia sua Glória com o Pai.Por isso Ele afirmou: -"Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu 

estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo”. Jesus falou da 

sua Glória que foi dada pelo Pai, isto é que o Pai repartiu com Ele. Em 1 Coríntios 2.8, Jesus é chamado de “O Senhor 
da Glória”. Pois bem o que temos nessa cidade dita maravilhosa? Jesus Cristo glorificado? Salvo por um grupo de 

pessoas que só Deus sabe quantas são e que são, de fato, uma minoria, a grande maioria não está “nem aí” para isso. E 

que saibam.Não fosse essa minoria conhecida por Deus que glorificam de fato o seu nome, o caos ainda seria pior! No dia 

do juízo os poderosos sem Deus terão essa verdade escancarada diante deles! Nosso prefeito com a cara de assustado busca 



a glória não sabe de quem, porque apela para o baixo-

espiritismo com “o cobra coral”, para um pastor amigo e para o 

seu padre! (Oremos por ele). 

A Igreja “oficiosa” fala de Jesus, da Glória Dele  mas desfila 

com a imagem de São Sebastião e entrega a cidade aos seus 

cuidados (olha o resultado!). Já há adeptos dela fazendo 

“piadas” e dizendo que precisam trocar o “santo padroeiro” que 

é São Sebastião para “São Pedro” que o folclore popular 

religioso associa às chuvas! Se diz a Igreja de Cristo, fundada 

por Cristo mas a glória que ela dá  é muito mais para o nome 

de Maria que, graças a Deus está no “Seio de Abraão” 

aguardando o dia da ressurreição e não pode saber o que se faz 

aqui com o nome dela em detrimento ao nome daquele que, 

como ser humano, foi o  seu Filho mas que é, como Deus feito 
um filho,  O SEU SENHOR ABSOLUTO, SALVADOR 
ÚNICO.  É só ver  as figuras representando Maria nos 

automóveis (Pelo menos 50 para uma que mencione ou lembre 

Jesus) e o número de paróquias dedicadas a Maria muitas 

vezes maior do que as paróquias que tenham o nome ligado só a 

Jesus (é só conferir no catálogo telefônico. É assustador). 

“Não darei minha glória a nenhum outro”, é o que Deus 

avisa.Essas minhas palavras nada têm de desrespeitosas e, muito 

menos, debochadas. É o desabafo produzido pela tristeza pelo 

desvio da Glória que tem de ser dada a Ele e somente a Ele, o 

Senhor da Glória (1 Co 2.8) 

Há o pecado dos “sincretistas” travestidos de neopentecostais e 

erradamente chamados pela imprensa (e por eles mesmos) de 

“evangélicos” . O clero dessas “igrejas” continua a manter seus 

impérios financeiros enquanto em Nome de Jesus dizem 

“fazer e acontecer”. Estão esperando o dia quando ouvirão de 

Cristo: “Usavam o meu nome mas eu nunca conheci vocês!”. 

Os escândalos se sucedem mas eles vão se mantendo nas suas 

falcatruas rentáveis com jogos de palavras, palavras de ordens, 

cerimoniais sincréticos, produtos desse supermercado religioso 

nojento que está escancarado diante de nós e que também traz o 

juízo de Deus sobre as pessoas. 

Mas há o pecado dos evangélicos e/ou protestantes, históricos 

ou não, muitos dos quais compactuados com a glória do mundo, 

impressionados com as multidões que significam “divisas” e 

fama, templos enormes e holofotes e que para conseguirem isso 

acabam se “enlameando” na lama das operações desonestas, do 

usar o texto como pretexto, que é o pecado de “lesa autoridade 

das Escrituras”, para não falar da  “infidelidade conjugal” de 

vários deles. Invejosos dos sucessos dos “sincretistas”, já há 

entre os nossos evangélicos os que também nas suas reuniões de 

“libertação” entrevistam os demônios, algo que o pastor 

pentecostal Ricardo Gondim, gente séria,  comentando isso, diz: 

“Além de considerar desprezível o que um demônio tenha 

para dizer, acho esse tipo de coisa uma violência contra a 

dignidade humana!  
É por causa do pecado contra a Palavra de Deus e a 

dignidade histórica e humana de uma denominação que vamos 

ter de ter as tais reuniões dos próximos dias 16 e 17, se a cidade 

ainda estiver de pé!Ao quer tudo indica estará. Machucada, 

ferida, envergonhada como a nossa Convenção, mas estará! 

Preciso sair agora para orar e perguntar a Deus até onde os 

meus pecados também estão contribuindo para esse estado 

de coisas e por causa de Jesus dizer que não os quero mais 

em minha vida porque dá para perceber que o pecado tem 

tudo a ver com o que está acontecendo em nossa cidade!O de 

nós todos! 

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

“Do homem são os planos do coração, mas é Deus 

quem dá a última palavra.” Pv. 16.1 

  

 
 

 

Agenda do mês de Abril 2010 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

11 Dom Noite-Musical De Páscoa 

17 Sab 
Min. Servindo Como Sou – Passeio 
Casamento na grei – Maria Dias e 
Enos 

18 Dom 
Noite-Aniversário Qnc  
 

21 Qua 
Passeio Unijovem 8:00-18:00h 
 

24 Sab Saida do Coro da igreja 

30 Sex 
Pastor - reserva 
 

 

Cantina / Abril 
Hoje Amigo de Missões 

18 DAS 

25 Haniel 

Escala de plantões 
 
 
 
 

 
Recepção 

 

INTERNA/HOJE: Lídia, Luiz Nascimento, Elenir 
Bastos, Marise.                                                 
INTERNA/PRÓX.DOM.: Luis Vieira, Tereza, 
Sonia Regina, Vilma Lêda, Mirian Alves.                                                                 
EXTERNA/HOJE: Brum, Clayr, Gabriel, 
Marcondes, Jorge Seixas, , Ronaldo. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Valmir, Maurílio, 
Elizeu, Getúlio, Tiago Peixoto, Anderson, Inácio. 

Dep. 
Infantil 

3-4 anos –Rafaela, Adriene, Jéssica.                                                    
5-6 anos – Ana Paula,  Ivone Carla. 
7-9 anos  –  Isabel. 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Conceição e Lucimar.                                                                                                    
Berçário 2   Hoje:       Simone, Úrsula, Michele, 
Daniela, Silvia, Tarsila, Ana Lúcia. 
Berçário 1 prox. dom.: Irene e Virgínia.                                                                                                   
Berçário 2 prox. dom.:  Gisele, Viviane, Cátia, 
Rosimere, Lourdes, Fernando. 

Deson 

Hoje: Ronaldo, Márcio e Jeferson./4ª: Olzimar. 
Próx. Dom.: Guto, Nat e Jonatan.   

 
 
 

Áudio Visual 

Hoje: Equipe 2. Rodrigo, Iverson, Alexandre. 
Próx. Dom.: Equipe 3. Junior, Natanael, 
Renato.    

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. 

***************************************** 
“Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém 
verá o Senhor.” Hb. 12.14 

 

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 

 

 
 
 

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 
11-Adailton Borges  
      Jair da Silva Correa  
      Renato Pereira da Conceição  
12-Carlos Dias Bastos   
      Vanuza Paiva Bragança   
13-Dayana de Cassia da Mota Cezario  
      Fernanda Baptista da Cruz   
      Vanelli Costa Alves Reis  
14-Cristiane Ferreira Vaz Paranhos   
      Marisa Gonçalves Alvim  
15-Leila Leoni Lopes de Matos  
      Luiz Henrique de Oliveira Padilha  
16-Alessandra Vieira Cunha Silva   
      Jane Gonçalves Machado  
      Mayco Jose Fontes do Nascimento  
      Rosana Victoriano Pereira  
17-Sérgio dos Santos Pontes  

                   Casamento 
11-Olney & Marilene               13 anos  
12-Jorge Luiz & Denise            25 anos (bodas de prata) 
13-Marcelo & Cleide                08 anos  
14-Wagner & Cristiane            09 anos  
      Gilmar & Ligia                      03 anos   
17-Ubirajara & Maria             28 anos    
      João & Rose Marie            34 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 

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

Classe EBD: Você jovem de 18 a 35 anos está 

cordialmente convidado a estudar o livro de Atos dos 
Apóstolos todos os domingos a partir das 09h. na sala 
da juventude. Prestigie! 
******************************************** 

Decmus: A direção solicita para que os 

departamentos não marquem ensaios no templo sem o 
devido agendamento com os irmãos Valci ou Delvânia. 
Colaborem! 

 
 

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 14/04/2010 

Tema: “Amor Fraternal” 
Momento de Oração por Missões 

Texto Bíblico...........................................................HCC  445                             
Louvor.....................................................................HCC 378 

Momento de Oração 
Louvor.....................................................................HCC 572 

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(já se encontra em casa) Miss.Zevaldo. 

Oração Pelos Enfermos -Não Membros 
Wilson Fonseca da Silva (parente da irmã Selma Aguiar), Petronila Maia  
(parente da irmã Berenice) 

A lista total de enfermos não membros não se 
encontra  a disposição devido a falta de 
informações com respeito a saúde dos 

mesmos.Mantenha –nos informado! 

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

1º Culto Vespertino: Será realizado com a 

permissão do Senhor, o primeiro culto vespertino (noite) 

na Missão do Campinho (GAE) às 18h. o Departamento de 

Evangelização e Missões convida os irmãos para tal 

celebração. Prestigie! 

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

Agendamentos: Os casais, bem como qualquer 

membro que queira usar as dependências da igreja para 

celebrações (casamento, 15 anos, bodas e outros) devem 

agendá-los o mais rápido possível. Mais informações 

com a irmã Shirlei Portela. 

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

Agradecemos a presença do Pr. Wilson Nogueira 

(Missionário na Missão Batista em Camburiu em 

convênio da nossa igreja com a IB. Balneário de 

Camburiu – SC) que estará pregando em nossa igreja 

pela manhã e a noite em nossa missão em Arnaldo 

Eugênio. Deus abençoe seu ministério. 

 



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

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

 Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

Tema: “Testemunhando do amor de Deus” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: “(João 8:32) - E conhecereis 

a verdade, e a verdade vos libertará. ” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.(7:00 e 10:00 h)..............................HCC 539 
Cântico Congregacional (7:00 e 10:00 h)....................HCC 541 

 
II- CONFISSÃO: “(João 6:60) - O espírito é o que vivifica, a 

carne para nada aproveita; as palavras que eu vos disse são 
espírito e vida.  

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

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “Eu sou o bom pastor; o 

bom pastor da a sua vida pelas ovelhas ”(João 6:11) 

Dízimos e Ofertas (7:00 e 10:00 h))............................HCC 538 
Apresentação dos Aniversariantes (10:00 h)......................... 
Oração de Consagração e Ação de Graças (7:00 e10:00 h).... 
Culto Infantil (10:00h)...............................Saída das Crianças 
Louvor (10:00h)..........................................Rosemary Santos 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “Como Moises 

levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do 
homem seja levantado;para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:14-15).” 

Celebração da Palavra (7:00h)...................Pr. Mauro Rangel 
                                      (10:00h)..........Miss.  Wilson Nogueira 

Missão Batista em Camburiu/SC 

V- BENÇÃO FINAL: “Acautelai-vos e guardai-vos... (Lc:12-

15)” 

 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” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: “(I Crônicas 16:29) -  Tributai 

ao SENHOR a glória de seu nome; trazei presentes, e vinde 
perante ele; adorai ao SENHOR na beleza da sua santidade.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 535   
Cântico Congregacional...........................................HCC 534 
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor           

 
II- CONFISSÃO: “(Isaías 12:4)-Dai graças ao SENHOR, 

invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os 
povos, contai quão excelso é o seu nome.” 

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

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: “(Isaías 38:20) -  O 

SENHOR veio salvar-me; por isso, tangendo em meus 
instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida 
na casa do SENHOR.” 

Dízimos e Ofertas................................................... HCC 531 
Oração de Consagração................................... 
Culto Infantil ...........................................Saída das Crianças 
Louvor .........................................Sebastião Mariote Gomes 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: “(I João 5:6a) Este é 

aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo.” 

Celebração da Palavra...........................Pr. Gilberto Campos 
 

V- BENÇÃO FINAL: “O Senhor Jesus Cristo seja com o teu 

espírito. A  graça seja convosco. Amém. ” 
 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

