
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 904 – 29 de Agosto 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 - Missionária Rosimeri e Pr. Griff 

Missionários adotados 
em outros Estados do Brasil 

AMAZONAS  – Missionário Zevaldo                   
Aldeia Indígena Sateré-Mawé.  
RORAIMA  –  Pr.Nivaldo Carvalho                            
Boa Vista – 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 

Missionário João Romano 

Missão da IBPSB no RJ 
Campo Grande – Jardim das Hortênsias 

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 - UMA HISTÓRIA DE VERDADE QUE DEUS FEZ ACONTECER PARA A GLÓRIA DO SEU NOME E PARA NOS 
INCENTIVAR A CONTRIBUIR COM MISSÕES.   

 DEUS NOS USA...  
“Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos: porque realizo nos vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando 

vos for contada.” (Hab. 1.5)  
Vivemos na aldeia de Muzun, Mali, onde há aproximadamente dois mil habitantes que em sua maioria seguem a religião islâmica e 

crenças animistas. Quando chegamos na aldeia não havia nenhuma presença cristã e por isso, nos sentimos desafiados por aquilo que 
o Senhor estava preparando para nós e para este povo. Passamos por muitas lutas, ainda mais por sermos os primeiros. 

A aprendizagem do francês e do dialeto bambará, foi e ainda tem sido bem desafiador, falar a língua do povo é algo essencial para 
conquistarmos sua confiança e abre portas para relacionamentos. Temos presenciado isso a cada dia, pois eles têm nos deixado 

conviver em seu meio e com isso, temos tido a oportunidade de falar de Jesus. Mesmo com pouco vocabulário do dialeto que sabemos, 
Deus não se limita a nós, pois com palavras ou sem palavras Ele tem agido de forma maravilhosa nesta aldeia que, como nós, tem fome 

e sede da graça. 
No mês de julho aconteceu algo extraordinário, que chamamos de “filha de Jairo”. Em uma certa manha a filha adolescente de nossa 

vizinha aproximou-se do muro de nossa casa chorando com muita dor na barriga. A princípio pensávamos que não era nada grave, pois 
como havia chegado o período das chuvas, as águas dos poços ficam mais sujas, trazendo assim algumas doenças. 

Deixamo-La entrar e como não sabíamos o que realmente estava acontecendo fizemos uma compressa de água quente  em sua barriga 
para amenizar a dor e também começamos a orar quando vimos que a dor não passava.  A dor aumentava e ela já estava sem força até 
mesmo para chorar. Como não tínhamos remédios e não sabíamos o que era, ligamos para um amigo taxista que é muçulmano, para a 

levarmos até um hospital na capital e o aguardamos. Em um certo momento ela perdeu os sentidos, não escutava, nem conseguia 
falar, parecia estar em outro mundo, pois ela permanecia de olhos abertos. 

A nossa equipe é composta por 8 pessoas, e neste dia havia cinco e apenas mulheres. Quando analisamos o quadro que estava 
acontecendo começamos a orar incessantemente pedindo ao senhor que nos cobrisse com poder e autoridade do nome de Jesus e que 

tudo o que se passasse fosse para glorificar o nome dEle. 
A menina estava deitada inconsciente em nosso colo, algumas pessoas da aldeia começavam a chegar em nossa casa, inclusive a mãe e 

o pai, naquele momento, Deus fez com que a menina se passasse por morta aos olhos das pessoas, mas nós cinco sabíamos que ela 
estava viva. Alguns, principalmente de sua família começavam a chorar, mas eram interrompidas, pois na cultura não permite que se 

chore por uma pessoa morta. A todos que vinham até nós, falávamos que ela estava apenas dormindo e que logo iria se levantar, pois 
estávamos orando e Jesus iria curá-la. 

Tudo isso começou pela manhã e a tarde antes das quatorze horas a menina acordou sem dor e com fome. As pessoas ficavam olhando 
maravilhados e chamavam outros para ver o que acontecera. O nome do Senhor foi glorificado mais uma vez.  

Deus é Soberano e sabemos que está no controle de todas as coisas. Quando paramos para pensar hoje no que aconteceu, vemos a 
forma maravilhosa como Ele planejou tudo nos mínimos detalhes.  

Antes da menina acordar, um homem muçulmano que é parente dela, percorreu a aldeia atrás de um enfermeiro, mas depois de tudo 
ele nos contou que na verdade estava procurando um Imã ( chefe religioso) da mesquita, pois acreditava que ela estava morta. O Imã 
como chefe religioso, também é o responsável em fazer todos os rituais necessários para entregar a alma a ALLA (deus) conforme o 

alcorão (livro sagrado para os muçulmanos). Mas não o havia encontrado. 



Assim que chegou e viu a menina bem, ficou sem palavras, apenas 
agradecia pela oração. Um pouco depois chegou também em 

nossa casa o nosso amigo taxista que havíamos chamado. 
Pudemos contar a ele tudo o que Jesus fizera e que a menina não 
precisava mais ir à capital. Ele ficou sem exagero, extremamente 
feliz ao saber de tudo isso, mesmo sendo ele “ainda” muçulmano 

(Deus tem falado muito ao coração deste homem). 
“A religião que Deus, nosso pai aceita como pura e imaculada é 

esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se 
deixar corromper pelo mundo.” (Tg 1.27) 

Deus fez algo mais, a mãe da menina retornou a nossa casa e nos 
falou de sua alegria diante do que havia acontecido, o parente da 

menina nos falou também que a partir desta situação, ele pode ver 
algo diferente no caminho que nós seguimos e que a aldeia estava 
impactada com tudo o que se passou, pois diziam que ela estava 
morta, mas nós oramos e ela teve vida novamente. Ele nos falava 

estas coisas “emocionado”, e isto é algo difícil na cultura. 
Vimos o Senhor agindo! Nunca tínhamos visto um sorriso tão 

sincero no rosto deste homem como neste dia.  “... disse Jesus a 
Jairo: não temas, crê somente”. (Mc 5.36) 

Em uma certa ocasião nos lembramos da ressurreição de Jesus 
quando alguma mulheres vão até o sepulcro para levar algumas 

especiarias. Já era o terceiro dia, mas naquele momento elas 
estavam sem esperança. Até que apareceram dois anjos e lhes 

fizeram lembrar das palavras do Mestre. A parti daí a esperança 
delas volta. Citamos este exemplo, pois a mãe da adolescente nos 

disse chorando na conversa que antes ela vivia sem esperança, 
mas com a nossa vinda para aldeia, a esperança nasceu em seu 

coração. Tivemos mais uma oportunidade de falar o quanto Jesus a 
ama e ama a todos aqui. 

É até “engraçado”, pois quem nos ajudou na tradução foi o taxista 
muçulmano e ele falava tudo alegremente. Sabíamos que o Senhor 

estava falando ao seu coração também. Todos saíram 
agradecendo a Deus por tudo.  

O povo realmente está sedento. Mais tarde o parente voltou e 
pôde ouvir mais sobre Jesus. Pedimos a ele que guardasse estas 

palavras em seu coração, que nós estamos aqui nesta aldeia para 
dizer que Jesus ama a todos. Ele disse que guardaria.  

“Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora, as 
coisas que deveis dizer.” (Lc 12.12) 

Esse foi o dia em que Deus usou cinco mulheres para orar e 
testemunhar do nome de Jesus em um meio muçulmano, onde 

elas são desvalorizadas e não têm voz. Não temos noção dos 
mistérios de Deus, pois são muito grandes e vão além do que 
pensamos ou imaginamos, mas temos a certeza do poder e 

autoridade que há no nome do Seu Filho para quebrar cadeias 
e paradigmas. E tudo o que pudemos ver e contemplar naquele 
dia foram para que este mesmo Nome fosse glorificado nesta 

pequena aldeia chamada, Muzun.  
Algo que falamos é que se Deus nos trouxe aqui somente para 
este dia e fim, nós nos sentimos privilegiados por ter podido 

contemplar e ver o seu agir em nós e no povo com quem 
vivemos. 

Os campos estão brancos para a ceifa, e independente de povo, 
língua e nação; homem, mulher e criança, Ele nos chama para 

sermos despenseiros de Sua graça. Ele acredita em cada um de 
nós e nos capacita para exercermos este papel.  

O mundo está clamando! E o que você está esperando? 
Cíntia, Geima e Vivien 

Muzun – Mali 
Radical África 5  

Junta de Missões Mundiais 
Convenção Batista Brasileira 

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

Agenda do mês de Setembro 2010 

Data 
Dia da 
Semana 

Atividades 

03 Sexta 
Atraso Global do Desenvolvimento 
(Servindo como sou) 

04 Sábado Concílio às 15h – Culto Jovem 

05 Domingo Consagração às 15h 

10/11/12 Sex/Sáb/Dom Congresso de Adolescentes 

12 Domingo Férias Pastorais até 10/10 

17/18/19 Sex/Sáb/Dom Acampamento Haniel 

17/18 Sex/Sáb Casados para Sempre 

19 Domingo Assembleia 

24 Sexta Aniversário do Pastor 

25 Sábado 
Manhã solidária, Dinâmica de grupo 
(Servindo como sou) 

26 Domingo Dia do cantor “Cristão” 

Cantina / Setembro 
05 Mensageiras do Rei 

12 Coro da Igreja 

19 Coro Voz Juvenil 

26 Adolescentes 

Escala de plantões 
 
 
 
 
 

Recepção 

 

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

Dep. 
Infantil 

3-4 anos – Direção.                                                                          
5-6 anos – Direção. 
7-9 anos – Direção. 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Adriana e Rosimery.                                                                                         
Berçário 2   Hoje: Cristiane, Lucimar, Ana Paula, 
Márcia Reis, Jéssica e Fabiana. 
Berçário 1 prox. dom.: Lérida e Marise e 
Santina.                                                                                                        
Berçário 2 prox. dom.:  Leiliane, Ivone, Raquel, 
Suzana  e Natália. 

Diaconato 

 

Hoje: Deilton e Gilmara.                                                                                                         
Próx. Dom: Selma e Bernardo. 

Deson 

Hoje: Direção.                                                                                                                          
Próx. Dom: Valc-Naer, Ronaldo Correa e 
Alexandre Campos. 

 
 
 

Áudio Visual 

Hoje: Equipe 4. Victor, Igor e Anderson.                                        
Próx. Dom.: Equipe 1.  Gilson, Jairo e Mário.  
Culto Jovem: Equipe 1.  Gilson, Jairo e Mário.        

Aconselh. Elizeu e Andréia, Erli e Nária. 

MR: Convidamos todas as meninas de 9 a 16 anos para 
participar da Organização Mensageiras de Rei, todas as 
quartas-feiras às 19:30h, no próximo dia 01/09 estudaremos 
sobre MORDOMIA DA CRIAÇÃO. 
************************************* 

Faleceu: No último Domingo (22/08) o Sr. Zenir Castro

– 79, irmão de Hilda Castro (membro de nossa grei).
Oremos pelos familiares enlutados. 
************************************* 



Contas da Igreja 
BANCO ITAÚ BANCO BRADESCO 
Ag. 6286 – C/C 15692-9 Ag. 2751-0 – C/C 15107-6 

Em nome da Igreja Batista do Parque S. Basílio 

Aniversariantes 
29- Giselia Vieira da Silveira de Paula 
30- Anaiz Cláudio Fernandes da Costa 
       Luiza da Conceição Ferreira 
       Márcia Silva Melgaço 
25- Iracema Rosa Melo 
31- Cyuma Feliz Villaça 
       Felipe Alves Siraldo 
       Marly Ferreira da Rocha 
02- Andréa da Silva Moreira de Souza 
       Edmilson do Nascimento Meireles 
       Elci Reigoto Vital 
       Tarsila Alvim Ramos 
03- Josué Bonfim 
       Valéria Dias Tavares de Lima 
04- Alessandro Vasconcellos de Oliveira 
       Giselda Alves 
       Jorge Roberto Seixas de Souza 
       Kevin Correa Souza 
       Núbia Freitas de Oliveira 
       Priscila Cristina Queiroz Pereira – Jardim das Hortênsias 

                   Casamento 
30- Jucélia & Mário                21 anos  
31- Margarida & Durval        31 anos     
01- Vera & Anilton                 37 anos 
03- Cláudia & Marcondes     27 anos 
       Valquíria & Franklin         06 anos  
       Vilma & Gilberto             22 anos     
04- Maria & José                    11 anos - Cascavel 

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

Concílio e Consagração 

A Igreja tem a grata satisfação de convidar a todos os 
irmãos para o concílio no dia 04/09/2010 (Sábado) às 
15:00h e ordenação ao pastorado no dia 05/09/2010 
(Domingo) às 15:00h dos irmãos Erli José de Carvalho e 
Elimário Ferreira da Silva, ambos bacharéis em teologia. 
************************************* 

PROJETO LUZ PARA CAXIAS DO SUL 

Você, amado irmão que ainda não assumiu o compromisso de 
sustentar o trabalho missionário de plantação de igrejas em 
Caxias do Sul, procure o irmão Eduardo e pegue o seu carnê. 
Cotas de participação a partir de R$ 50,00, durante doze meses! 

Contribua! Seja um canal de Luz! 
************************************* 

Agradecimentos: Ao 40º Batalhão da PM pelo apoio 

operacional, ao Sacolão Azul, ao Sítio Manancial, ao Sr. 
Dionísio, Sr. Lito e Srª. Rosângela Correa pelo material 
cenográfico e outros usados na “Casa do Julgamento” e a 
todos os irmãos que direta ou indireta nos ajudaram. 
************************************* 

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 01/09/2010 

Tema: “Purificados no sangue de Cristo” 
Momento de Oração por Missões 

Texto Bíblico...........................................................HCC 294 
Louvor....................................................................HCC 557 

Momento de Oração 
Louvor....................................................................HCC 564 

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, Ari Reis, Laudicéia Cirilo, Glória Ferreira, Izabel 
Pereira, Jane Machado,  Célia Maria, , Zélia Ferreira, Maria de 
Lourdes de Oliveira, Ananias de Mattos, Ivanete de Souza de 
Almeida, Graça Lago, Elcio Cardoso, Durval Ramos,  Zenil Reis,
Lenize Santos, Zilda Sias,  Selma Aguiar, Cílio de Oliveira,  
Mercedes Alvim, Neuza Alves (mãe do nosso pastor),  Sicllas 
Vicente, Levi Romano (filho do Missionário João Romano), Maria 
Fernandes de Souza,  Marcela Barros, Ester de Oliveira Vieira, 
Darlene Macedo dos Santos Maia (Já se encontra em casa). 

************************************* 
Internada: Lindaura Diniz Lago. 

************************************* 
Recém Operados: Rosangela Fontaim e o Diácono José Bernardo 
submeteu-se a uma intervenção cirúrgica para colocação de ponte 
safena no último dia 19/08 e passa bem. 

Oração Pelos Enfermos - Não Membros 
************************************* 
Petronila Maia (parente da irmã Berenice), Wilson, Luciana, 
Antônio Carlos Gomes, Elisângela, Sérgio Fernandes, Mariza Lima 
Ferreira. Valter Vilar, Tereza Cristiana (parentes da irmã Helena 
Pedrosa), Carlinda Gonçalves Viana (Mãe da irmã Albertina 
Gonçalves Pires) Zelina Domingues Acompara (parente da irmã 
Leida), Ana Paula Fernandes (Sobrinha da irmã Maria Fernandes 
de Souza), Edson Pereira Brito (Conhecido dos irmão Aguinaldo e 
Luzineide), Eliane Vitor Soares, Ana Cristina de Brito Soares e 
Anatalia Vitor Soares (Parentes da irmã Elizete Soares Videira), 
Marcelo Silva, Fátima do Céu Vilar, Elza do Céu Vilar (Parente da 
irmã Helena Pedrosa), Ana Maria Moraes (Mãe da irmã Neiva), 
Sebastião Domingos da Silva (Amigo do irmão Wilson), Rafael 
Henrique (Bisneto da irmã Alda), Julieta de Souza Coelho e Yara 
Barbosa (Parentes do irmão Carlinhos – zelador), Leda Vieira 
Cardoso (Irmã do Tio Luiz), Maria Madalena Ribeiro Loureiro (Mãe 
do irmão Mário Loureiro), Durval Pereira Almeida (Parente da irmã 
Lucília Alcântara), Reinaldo Dias (Amigo do irmão Eduardo Borges), 
Rui Ferreira Chagas (Pai da Miss. Claudia Chagas), Natan Dutra 
(Esposo da irmã Elizabeth Dutra), Sebastião Buarque Cardoso (Pai 
da irmã Nilma Cardoso), Edna e Eduardo (Amigos da irmã Jucélia). 
Pedimos aos irmãos que nos mantenham informados do estado de 

saúde dos enfermos não membros! 

Dízimo: UMA QUESTÃO DE OBEDIÊNCIA, FÉ E GRATIDÃO. 
Não deixe de devolver ao Senhor o que a Ele pertence!
Relação das contribuições da 4ª semana de Agosto:
Dízimo= 73 contr./ Missões= 80 contr./ Obras= 03
contr./ D.A.S.= 11 contr./ Outras= 13 contr. 
************************************* 



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

Direção: Pr. Valdemir A. da Silva / Regente: Valci Rocha   
 Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

 

Tema: “ Mais que Vencedores” 
(Culto em Ação de Graças pela “Casa do Julgamento”) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Romanos 1:8) 

“Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, 
acerca de vós todos...” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 421 
Cântico Congregacional ..........................................HCC 419         

 
II- CONFISSÃO: (Salmos 70:4) “Folguem e alegrem-se em ti 

todos os que te buscam; e aqueles que amam a tua salvação 
digam continuamente: Engrandecido seja Deus.” 

Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor.................................................. 
Departamentos em Ação...................Teolog. Severino Alves 
                                                 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Salmos 113:3) “Desde o 

nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do 
SENHOR.” 

Dízimos e Ofertas......................................................HCC 10 
Apresentação dos Aniversariantes............................ 
Oração de Consagração e Ação de Graças ............... 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor..........................................................Congregacional 
 

IV-PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Daniel 6:27) “Ele 

salva, livra, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra.” 

Celebração da Palavra...............Ed. Religiosa Shirley Portela 
                                                    e Dir. do Deparc Carla Barbosa 
Louvor................................................................Valci Rocha 

 
V- BENÇÃO FINAL: (Apocalipse 7:12) “Amém. Louvor, e 

glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força 
ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém.” 

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 
Ministério da Juventude: Thiago e Alline Rosendo 
Pastores 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 e Anderson Ferraz 

  ************************************** 
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 de Oração Matutino 
                    19:30h - Culto de Oração Vespertino  
1º Sábado:20:00h - Culto Jovem  

SERVIÇO DOMINICAL 
VESPERTINO 

Direção: Pr. Valdemir A. da Silva / Regente: Valci Rocha   
 Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão  

 

Tema: “Missões e Voluntariado” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Atos 1:8) “Mas recebereis a 

virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-
eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia 
e Samaria, e até aos confins da terra.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito......................................................HCC  12       
Cântico Congregacional...........................................HCC 546 
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
           

 
II- CONFISSÃO: (Jeremias 29:7) “E procurai a paz da cidade, 

para onde vos fiz transportar...e orai por ela ao SENHOR; 
porque na sua paz vós tereis paz.” 

Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor .................................................  
Louvor...........................................................................GAE 
 
                

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Provérbios 31:20)           

“ Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao 
necessitado.” 

Dízimos e Ofertas....................................................HCC 528      
Oração de Consagração........................................... 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor...........................................................................GAE 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO:  (I Pedro 2:9) “...vós 
sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o 
povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que 
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” 

Celebração da Palavra............................Pr. Marcos Volotão 
 
V- BENÇÃO FINAL: (João 20:21) “Paz seja convosco; assim 

como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.” 

Poslúdio e Recessional.....................................Instrumental 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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.” (João 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.” (Isaías 58:1) 

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

Visitante, seja sempre bem vindo! 


