
 

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 885 – 18 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 –                      QUE ISSO NUNCA MAIS SE REPITA! 
Quem esteve na Assembléia extraordinária da Convenção Batista Carioca realizada nessa última quinta-feira no 
templo da PIB de Madureira e que tenha no coração sentimentos honestos, tenha defendido esta ou aquela 
postura, não deixou a reunião com um sentimento outro que não o de desejar, profundamente, que   “que isso 
não aconteça mais”, que “isso não se repita mais”. 
Aconteceu, repetiu-se  na história da nossa convenção a velha fábula do camelo e do beduíno. O beduíno ergueu 
sua tenda para passar a noite num oásis do deserto onde ficaria também no outro dia, mas como a noite do 
deserto é muito fria, o seu camelo próximo a tenda dando sinais de estar por demais incomodado, foi se 
achegando a tenda. Primeiro deitou-se próximo a ela, depois ousou por as duas patas dianteiras dentro dela, o 
que já foi um transtorno. Penalizado pela situação do seu animal, o beduíno acabou achando um meio de deixar 
as duas patas do seu camelo dentro da tenda. Bem, aí sabemos do restante da fábula... o camelo acabou dentro 
da tenda e o beduíno fora dela... 
Fomos deixando o camelo entrar na tenda.  
O desgaste, o mal-estar, as insinuações verbais não conseguiram, é verdade, impedir que permanecêssemos, 
todos, na convicção de que mesmo estando acontecendo aquilo tudo, somos a Igreja de Cristo Jesus, ainda que 
aos nos machucarmos, estávamos machucado também o Senhor Jesus. 
O que aconteceu na quinta-feira foi o suficiente, tão suficiente que não foram necessários os dois dias previstos 
e pedidos pelo Pastor Carlos Elias então o presidente da Convenção Carioca quando solicitou a realização dessa 
Assembléia extraordinária e que sabiamente pediu os dois dias para não passar a idéia de que um assunto tão 
delicado não teria tempo suficiente para ser discutido. A certeza de que havia esse tempo ajudou que a questão 
fosse conduzida ao seu primeiro final na quinta-feira mesmo. 
Digo “seu primeiro final” porque terá de haver “outro finais”. A gravidade da questão por si só não permite que 
se chegue a um final definitivo numa só data. 
Em meio ao calor dos debates houve ataques mas também elogios as pessoas do Pastor Carlos César Novaes e 
Carlos Elias.  
Carlos Novaes trouxe para si a responsabilidade da convocação de uma frente de ação mas não de rebelião ou 
de cisão como se insinuou. Suas palavras corajosas, desafiadoras, motivaram, imaginem, processos contra ele 
mas mesmo assim  ele continua sendo o que sempre foi. Não é de ferro, não é um super-homem, alguém sem 
falhas,  mas é um cristão sem dolo e de equilíbrio notável. Conheço Novaes desde que esteve em nossa Igreja 
pela primeira vez, ainda um adolescente, trazido pelo pastor Anatole Pirilampo. Foi seminarista por um tempo 
de uma igreja próxima a nossa, Monte Horebe. Depois de ordenado ao ministério foi sempre um pastor  



corajoso, questionador, de um discurso sempre longe 
da mesmice, do superficial. Convivemos mais juntos 
como professores do Seminário Teológico Batista do Sul 
do Brasil, ambos na área de História e essa foi uma 
época quando eu e outros, professores e alunos, 
pudemos simplesmente ter oportunidades de 
confirmar o que já sabíamos – o seu caráter saudável, 
comum aos homens de Deus. Admira-me a sua família 
que vem se portando de forma admirável nesses 
últimos dias quando o ser Carlos César Novaes não tem 
sido nada fácil. Admira-me a sua Igreja que tem se 
postado ao lado do seu pastor, obviamente porque 
sabe o pastor que tem. 
Carlos Elias foi meu aluno no Seminário do Sul e era 
fácil para nós, professores, naqueles dias, perceber o 
seu futuro. O nome “Elias” sempre foi para ele uma 
motivação. Assumiu a presidência da Convenção Batista 
Carioca em dias turbulentos, de um desafio por demais 
imenso para um pastor ainda jovem mas firme em suas 
convicções.  Tentou o mais que pode, como presidente, 
fazer a Convenção chegar ao final do que mais a 
desgastava e, de certo modo, conseguiu, porque sua 
renúncia, em meio as pressões que sofreu, pressões 
inimagináveis de acontecerem em nosso meio, não foi 
“um pular fora do barco para deixar ele afundar de 
vez”, mas sim “o pular fora do barco” para fora dele, 
nadando em águas bravias,  ajudar, com outros, a 
impedir que ele adernasse. Sua renúncia histórica 
contribuiu, e bastante, para as decisões tomadas nessa 
última quinta-feira que mesmo nos machucando a 
todos, que mesmo dando a todos nós uma sensação de 
“derrota”, tinham de ser tomadas e foram, com a ajuda 
de Deus a quem continuamos a pedir “misericórdia” e 
direção para o que ainda há de acontecer.O senhor há de 
continuar abençoando Carlos Elias e também sua famíla. 

Entre as decisões tomadas nessa assembléia 
extraordinária,  nomeou-se uma Comissão de 16 
pessoas para servirem de “interventoras no Colégio 
Batista Sheppard”. Esses irmãos, em conjunto com a 
Diretoria da CBB  nomearão um “Gestor” para trabalhar 
as questões do Colégio que são dramáticas e 
causadoras de todo esses desgastes dos últimos 
tempos. Entre essas 16 PESSOAS ELEITAS por essa 
assembléia de quinta-feira está a nossa 1ª VICE-
PRESIDENTE, A IRMÃ JUCÉLIA SOARES. 
Não é para dizer a ela “parabéns”, mas sim ESTAMOS 
ORANDO PELA IRMÃ E OS SEUS PARES! 
Que essa Comissão, que essa assembléia de TRISTE 
MEMÓRIA seja a nossa manifestação de um desejo 
único de toda a Convenção – A DE QUE ISSO NUNCA 
MAIS SE REPITA! 
************************************** 

“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 

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 DAS 

25 Haniel 

Escala de plantões 
 
 
 
 

 
Recepção 

 

INTERNA/HOJE:Luis Vieira, Tereza, Sonia 
Regina, Vilma Lêda, Mirian Alves                                                               
INTERNA/PRÓX.DOM.: Darcy Pinto, Marisa 
Pinto, Sérgio Pinto, Jalecy.                               
EXTERNA/HOJE: Valmir, Maurílio, Eliseu, 
Getúlio, Tiago, Inácio. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.:, Marcos, Washington, 
Moiséis, Jayme, Sabino, Marcos José. 

Dep. 
Infantil 

3-4 anos – Miriam, Mayara. 
5-6 anos – Valéria, Lucimar.                                             
7-9 anos –  Andréia, Moiséis . 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Kelly e Virgínia.                                                                                                           
Berçário 2   Hoje:       Gisele, Viviane, Cátia, 
Rosimere, Lourdes, Fernanda. 
Berçário 1 prox. dom.: Juracir e Creuza.                                                                                                  
Berçário 2 prox. dom.:  Shirley, Patrícia, 
Natália,  Tailine, Denise, Suzane. 

Diaconato 

 

Hoje: Selma e Bernardo 
Próximo Domingo: Euzi e Elizeu 

Deson 

Hoje: Guto, Nat e Jonatan./4ª: Olzimar. 
Próx. Dom.: Josué, Olzimar e Viana.   

 
 
 

Áudio Visual 

Hoje: Equipe 3.  Junior, Renato. 
Próx. Dom.: Equipe 4. Victor, Igor, Anderson.                                                           

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. 

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

Grupo Débora: A direção convoca todas as irmãs 

da igreja para reunião de oração na próxima quarta-
feira às 18:00h. Não faltem! 

********************************** 
“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 
18-Alcides Pinheiro Rodrigues  
      Jessica Medeiros de Barros  
      Michelle Gonçalves Pires  
      Miriam de Souza Almeida  
19-Eduardo Alberto dos Santos Aniceto de  Souza 
20-Carlos Fabiano Terrigno  
      Gisele Santos de Carvalho de Souza  
      Marcelo Moreira de Souza  
21-Angélica de Jesus Fragoso  
      Durvalina Silva Domingues  
22-Ursula Elen Cavalcanti da Silva  
      Washington Bernardo de Amorim  
23-Lérida Campos de Souza  
24-Erli Jose de Carvalho  
      Lilian Ferreira Quintanilha da Silva  

                   Casamento 
21-Izabella & Jairo                   06 anos   
23-Marcio & Queiti                  05 anos   
24-Eliseu & Andrea                  17 anos    

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

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! 

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

Casamento: Uniram-se pelos Sagrados Laços do 

Matrimônio neste último sábado os irmão Enos e Maria Dias 
(ambos membros de nossa igreja). Parabéns ao novel casal! 

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

Evangelismo: Na próxima terça-feira o Culto de 

Evangelismo será na casa dos irmãos Alfredo e Isaura 
Ramiro, sito na rua São Gervasio nº 329. Saída da às 19:30h. 
Não faltem!  

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

Fique realmente ligado: Ao entrar no santuário 

desligue o seu celular. Deus não vai se comunicar com você através 
dele; Ele usa seu próprio Espírito. 

*********************************** 
O Ministério Servindo como Sou realizou ontem 

no Museu Aeroespacial seu passeio com os 
portadores de necessidades especiais. Deus 

abençoe a todos! 

 
 
 

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 21/04/2010 

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), Wilson, Luciana, Antônio Carlos Gomes, 
Elisângela, Sérgio Fernandes. 

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! 

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

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. 

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

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. 

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

 



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

Direção: Virginia Santos de Carvalho / Regente: Valci Rocha 

 Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

Tema: “Sabedoria e Entendimento” 
EBD - (Culto Administrativo) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO (Provérbios 8:14) – “Meu é o 

conselho e a verdadeira sabedoria; eu sou o entendimento; minha 
é a fortaleza.”  

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.(7:00 e 10:00 hs).............................HCC 461 
Cântico Congregacional (7:00 e 10:00 hs)...................HCC 480 
Apresentação de bebê.............................................HCC 610 

 
II- CONFISSÃO: (Salmos 111:10) – “O temor do SENHOR é o 

princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que 
cumprem os seus mandamentos; o seu louvor permanece para 
sempre.” 

Momento de Oração (7:00 e 10:00 h).......................Oficiante 
Oração do Senhor(7:00 e 10:00h)........................................... 
Momento Missionário (7:00 e 10:00h)....................Comission                                
Chamada das Classes...........(10h)......................................... 
               

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Colossenses 3:16) – “A 

palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a 
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com 
salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao SENHOR com 
graça em vosso coração.”  

Dízimos e Ofertas (7:00 e 10:00 h))............................HCC 241 
Apresentação dos Aniversariantes (10:00 h)......................... 
Oração de Consagração e Ação de Graças (7:00 e10:00 h).... 
Louvor.......................................Ana Beatriz e Thalita Cabral 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 

 
IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Tiago 3:17) – “...a 

sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, 
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem 
parcialidade, e sem hipocrisia.” 

Celebração da Palavra (7:00)......Pr. Valdemir Alves da Silva 
                                          (10:00).............Sem. Thiago Rosendo 
 

V- BENÇÃO FINAL: (Tiago 3:13) – “Quem dentre vós é sábio e 

entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão 
de sabedoria.” 

 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 

SERVIÇO DOMINICAL 
VESPERTINO 

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

 Tema: “ Fé Inabalável ” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Hb 10:23) - “Retenhamos 

inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele 
que fez a promessa.”  

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 358   
Cântico Congregacional...........................................HCC 340 
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor           

 
II- CONFISSÃO: (Sl 40:4) - “Bem-aventurado o homem que faz 

do Senhor a sua confiança.”  

Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor .................................................  
Momento Missionário .........................................Comission 
                  

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (I Pedro 1:7) – “Para que a 

prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e 
é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na 
revelação de Jesus Cristo.”  

Dízimos e Ofertas................................................... HCC 343 
Oração de Consagração................................... 
Culto Infantil ...........................................Saída das Crianças 
Louvor.............................................................Eliete Gomes 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (I Pedro 1:15) – “Mas, 

como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos 
em toda a vossa maneira de viver.” 

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

V- BENÇÃO FINAL: (Romanos 14:22) – “Tens tu fé? Tem-na em 

ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se 
condena a si mesmo naquilo que aprova.”  
 Poslúdio e Recessional........................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          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

