
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 919 – 12 de Dezembro 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  

 
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 – Miss. Antônio Paulo  
Caxias do Sul (Sustento Integral) – 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 – E COMO ESTÁ CHEGANDO NATAL (Parte II)... 
No “O Boletim” passado voltamos à questão da celebração do Natal. O tema precisa ser abordado porque temos em nossa 

igreja pessoas que se converteram há pouco tempo e estão sendo confrontadas com afirmações de que o Natal é uma festa 

diabólica. Todo ano é isso: encontram-se na Internet, em publicações várias o que, na maior parte das vezes está dentro do “ouvem 

o galo cantar, mas não sabem onde”, isso para não falar das a si mesmas denominadas de “Testemunhas de Jeová”, que 

consideram o Natal uma festa pagã inserida no catolicismo romano e, por isso, inadmissível aos ambientes ditos cristãos e que se 

aproveitam das ocasiões natalinas para mostrar o que pensam sobre o Natal e divulgar suas crenças que, para nós, são heresias. É 

natural que os “russelitas’ (testemunhas de Jeová), se oponham ao Natal porque o mesmo é uma oportunidade a mais de lembrar 

que o bebê nascido em Belém era “Perfeitamente ser humano e completamente Deus” e isso os incomoda sobremaneira. Eles 

não conseguem admitir o milagre de DEUS se fazer gente como a gente. No “O Boletim” passado começamos a responder a 

argumentação de que a maior prova de que o Natal é uma festa pagã e, portanto, pecaminosa, está na maneira como ele é 

comemorado. Lembramos que por haver se tornado num feriado geral as pessoas que se aproveitam do Natal são, na sua grande 

maioria, gente que não tem nada a ver com o que lembra o Natal, a saber: o nascimento de Jesus. “Não estão nem aí pra isso” e 

assim “comemoram” mas não celebram o Natal que não é o culpado das deturpações feitas em seu nome. 

Neste “O Boletim” respondo a argumentação de que “não há na Bíblia a ordem de se celebrar o Natal e não há qualquer 

exemplo de cristãos celebrando o Natal nas páginas do Novo testamento” e que a data de 25 de dezembro é uma data 

mentirosa, de forma que o Natal se estabelece numa mentira. 

O nascimento de Jesus é uma mentira? Jesus não nasceu? Ora cremos, ensinamos e confessamos a realidade do nascimento 

de Jesus pela Bíblia. O nascimento de Jesus foi anunciado pelos profetas no Antigo testamento e foi contado nas páginas dos 

Evangelhos de Mateus e Lucas. No de João temos a magistral explicação teológica desse nascimento sem os detalhes históricos do 
mesmo, pois é em João que temos a explicação de que “O Verbo de Deus que estava em Deus e era Deus se fez ser 
humano e habitou entre nós” (João 1.1-14). O apóstolo Paulo mencionou que “vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou 
seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, afim de recebermos a 
adoção de filhos”. (Gálatas 4.4). A expressão “nascido de mulher” lembra que houve um nascimento. Lembra que há um 

fato que aconteceu.  

Jesus nasceu e isso nos leva a raciocinar de forma simples a partir da pergunta: Onde na Bíblia temos a ordem de celebrar 

festas de casamento? A resposta tem de ser: Em lugar nenhum. Sim, Jesus é mencionado numa festa de casamento, mas não 

celebrando o mesmo. Não há em quaisquer das epístolas de Paulo ou nas outras chamadas de “católicas” (gerais) qualquer 

recomendação para que as igrejas celebrem casamentos, só que o casamento é uma realidade em toda a Bíblia. Ele é usado, por 

exemplo, como modelo para alertar sobre o relacionamento com Deus e a festa dos salvos é chamada de “bodas do Cordeiro”. 

Então não temos uma ordem para celebrar casamentos, é verdade, mas como não temos uma proibição e como a realidade do 
casamento está inserida na realidade bíblica e porque nos é mandado “honrar o casamento” (Hebreus 13.4), celebramos os 

nossos casamentos com alegria e aprovamos as festas de casamento, mesmo que, em muitas delas, o ambiente se torne reprovável 

e deplorável. Não é o casamento que torna muitas e muitas festas de casamentos em ambientes vergonhosos. São os que fazem a 

festa do casamento que criam essas situações. Assim é a questão do Natal. Não há recomendações bíblicas para que se celebre o 

nascimento de Jesus, mas não há proibição em relação a isso e como a realidade do nascimento de Jesus está inserida na realidade  



bíblica, então podemos celebrar o Nascimento de Jesus como 

celebramos nossos casamentos. Não é o Natal que torna as 

comemorações natalinas por parte dessa gente sem Deus esse 

desatino que testemunhamos. São as pessoas sem Deus que 

fazem isso! 
“Mas para o Natal existe uma data. E ela é falsa e o 

ainda pior. Ela foi escolhida dentro do calendário pagão 

porque é a data das comemorações do nascimento do “sol 

invictos” a maior divindade do panteão romano”, continua a 

argumentação contra o Natal. 

Em primeiro lugar nunca foi ensinado oficialmente que o 

dia 25 de dezembro, a data oficial do Natal para a cristandade 

ocidental, porque para a cristandade oriental a data é outra 

(celebra-se em janeiro)- nunca foi ensinado que Jesus realmente 

nasceu nessa data. O que se ensina é que se escolheu essa data 

para que, de forma especial nos lembremos de que houve um 

primeiro Natal como nos conta a Bíblia, quando Anjos no céu 

cantaram porque Jesus nascera como um bebê em Belém da 

Judeia. As lendas, as fábulas que estabelecem essa data como 

sendo a “data de fato” do nascimento de Jesus fazem parte das 

divagações humanas, especialmente daquelas divagações 

produzidas por gente desligadas da mensagem central do natal.  

O historiador Philip Schaff (1810-1893), considerado 

pela historiografia como um dos “mais abalizados 

historiadores do cristianismo” fala de relatos escritos sobre 

celebrações do Natal que são do 2º século. Eram celebrações 

sem datas fixas (algumas congregações celebravam em 

dezembro, outras em janeiro e outras em outros meses do 

ano) e variando de local para local, mas essas são 

demonstrações de que já nos primórdios da história cristã, o 

nascimento de Jesus era celebrado em datas especiais. 

A bem da verdade é bom se dizer que os meses de 

dezembro e janeiro não são assim tão “impossíveis” de ser a 

época do 1º Natal, tanto que João Crisóstomo, o “Boca de 

Ouro” (349-407), dito “um dos doutores da Igreja Oriental” 

que não seria, se hoje vivesse, um batista, mas também não 

seria um católico oriental ou romano, mesmo sendo um 

monge, acreditava que o 1º Natal se deu no final de 

dezembro.Jerônimo (347-420), o tradutor da Bíblia para o 

latim também considerava os dias finais de dezembro como 

um período bastante viável para o acontecimento do “Verbo 

que se fez carne e habitou entre nós”. James Ussher (1581-

1656), historiador anglicano e Johan Bengel (1687-1752), 

historiador luterano, apesar de viverem numa época onde o 

antagonismo do protestantismo ao catolicismo e vice-versa, 

era uma realidade clara, consideravam os dias finais de 

dezembro como “perfeitamente viáveis para o nascimento de 

Jesus”. 

As citações acima são apenas para mostrar não ser o 

mês de dezembro como o mês do Natal um absurdo, mas o 

importante é destacar que não faz a menor diferença a data 

exata.Aliás, Deus sabe a razão dessa data nunca ter sido 

estabelecida com exatidão. Por qual razão? Porque se existem 

os que sem o Dono do Natal em suas vidas, deturpam o Natal 

e o transformam em bebedeiras, glutonaria e orgias 

pavorosas, também existem os que, dados à superstição e à 

idolatria em nome do cristianismo que praticam, fazem da 

data do Natal uma oportunidade a mais para desfocar Jesus 

do Centro do Natal, embora se apresentem como cristãos. 

Imaginem então o que essa gente não faria se tivéssemos a 

data exata do dia do nascimento de Jesus, a data do primeiro 

Natal? 

*************CONTINUA*************** 

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

Agenda do mês de Dezembro 2010 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

15 Quarta 
Culto de Ação de Graças - 
Aniversário de Casamento. 

18 Sábado 
Confraternização do Haniel e 
Funcionários e Formatura JEP. 

19 Domingo Culto – Departamento Infantil. 

24 Sexta Culto de Natal. 

26 Domingo 
Reapresentação da Cantata de 
Natal. 

31 Domingo Culto de Vigília. 

Cantina do mês de Dezembro de 2010 
Hoje Coro da Igreja 

19 Em Aberto 

26 Em Aberto 

Escala de plantões 
 
 
 
 

 
Recepção 

 

INTERNA/HOJE: Lídia, Elenir Bastos e 
Roselene Almeida.                                                                               
INTERNA/PRÓX.DOM.: Luis Vieira, Tereza, 
Sônia Regina, Ivanete e Vilma Lucia                                                                 
EXTERNA/HOJE: Brum, Clayr, Gabriel, 
Marcondes, Jorge Seixas e Antonio Souza. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Valmir, Maurílio, 
Elizeu, Getúlio, Tiago Peixoto, Marcos Inácio e 
Severino. 

Dep. 
Infantil 

3-4 anos – Jéssica, Rafaela e Adrine.                            
5-6 anos – Ivone Carla, Sônia e Mayara. 
7-9 anos – Isabel e Fernanda. 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Conceição e Lucimar.                                                                                                              
Berçário 1 prox. dom.: Kelly e Virgínia.                                                                                                   
Berçário 2   Hoje:  Ester, Michele, Úrsula e 
Márcia. 
Berçário 2 prox. dom.:  Lurdes, Rosemere, 
Viviane e Viviane Fragoso. 

 
Diaconato 

Hoje: Donira e Manoel.                                                                                                            
Próx. Dom: Lérida  e Jorge. 

Deson 

Hoje: Ronaldo Villaça, Marcio e Jeferson.                                                                               
Próx. Dom: Guto, Alexandre Campos e Alexandre 
Gonçalves. 

 
 
 

Áudio Visual 

Hoje: Equipe 2. Patrícia, Diego e Andressa.                          
Próx. Dom.: Equipe 3. Junior e Renato.                                                      

Aconselh. Elizeu e Andréia, Pr. Erli José e Nária. 

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

Dependências da igreja: Para agendar o uso das 

dependências da igreja para qualquer programação se faz 
necessário o agendamento com a irmã Shirlei Portela 
(Educadora Religiosa). Organize-se! 

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

Culto nos Lares: Estará sendo realizado culto de ação de 

graças na casa do Pr. Mauro e Rosilda Rangel na próxima 
terça-feira (14/12) e na casa do irmãos Bandeira e 
Conceição no próxima sexta-feira (17/12). Oremos por 
estas programações. 

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

Grupo Débora: A direção convida todas as irmãs da igreja 

para reunião de oração todas as quartas-feiras as 18:00h. 

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



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 
12- André da Rocha Borges 
13- Ivete Mendonça de Oliveira 
       Ivone Carla Cardoso Gomes de Souza 
       Jouberlan da Costa Carvalho - Jardim das Hortênsias 
       Luzia Helena de Carvalho Maia - Jardim das Hortênsias 

       Neivanir Alves da Rocha 
       Rafael de Souza Rodrigues 
14- Flavia Regina Fumiam Infante da Costa 
15- Luzineide Jorge de Souza 
       Viviane Reis da Cruz 
16- Aldinete Souza da Mota Brum 
       Fernando Carvalho Maia -Jardim das Hortênsias 
17- Clair Soares Brum 
18- Marisa Correa dos Santos Pinto 

       Casamento 

12- Antônio & Laurinete                26 anos   
       Sabino & Cátia                           07 anos 
       Cláudio & Tatiane                      01 ano 
       Cláudio & Zilanda                      12 anos 
       Isaías & Rosemery                    29 anos 
15- Fábio & Liana                              03 anos 
17- Mauro & Rosilda                       27 anos  
18- Clair & Aldinete                          06 anos 
       José & Creuza                            39 anos 
       Ronaldo & Matilde                    17 anos 
************************************* 

 

Hoje, na União de Casais                   
às 18:00 h, continua o estudo 
“A Construção do Casamento” 

Abordando o tema:                   

“Desajuste Sexual”                            

Material de 3ª Categoria 

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

Saída: O Seminarista Valmor Paulo estará pregando 

hoje à noite no Ponto de Pregação do Conjunto 
Campinho (GAE). O Seminarista Alcir Queiroz estará 
pregando hoje à noite na Missão da PIB de Sepetiba. 
Oremos por eles. 
************************************* 

Ação Social: Pedimos aos irmãos a generosidade de 

participar da lista autorizada pelo pastor para compra 
de brinquedos para ser distribuídos as crianças das 
famílias cadastradas em nossa igreja. Colabore!!! 
************************************* 

“Segui a paz com todos e a santificação sem a qual 
ninguém verá o Senhor.” (Hebreus 12.14) 

 
 
 

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 15/12/2010 

Tema: “Dando Graças a Deus” 
(culto em ação de graças) 

(I Tessalonissences 5:18) “Em tudo dai graças, porque esta é a 
vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” 

Momento de Oração por Missões 
Cântico Congregacional.............................Vem de Ti Senhor 
Texto de Intróito.....................................................HCC 421 
Cântico Congregacional...........................................HCC 291 
Celebração da Palavra.........................Sem. Thiago Rosendo 
Oração Final...........................................................Oficiante 

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

Oração Pelos Enfermos - Membros 

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, 
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, Rosangela Fontaim, José Bernardo, Jorgina 
Francelina, Aurora de Jesus Peçanha, Terezinha Calzolori,  Durvalina da 
Silva, André Luiz Tomázio (Bombom), Ary dos Reis, Jairo Costa. 

Oração Pelos Enfermos - Não Membros 
************************************* 
Petronila Maia (parente da irmã Berenice), Ana Paula Fernandes 
(Sobrinha da irmã Maria Fernandes de Souza), Rafael Henrique (Bisneto 
da irmã Alda), Zelina Domingues Acompara (parente da irmã Leida), 
Sebastião Buarque Cardoso (Pai da irmã Nilma Cardoso), Edna e 
Eduardo (Amigos da irmã Jucélia), Olivia de Paula Dutra (Sogra da irmã 
Elizabeth Dutra), Rafael Henrique (Neto da irmã Alda  Estevão), 
Yasmim (Sobrinha da irmã Luiza de Oliveira), Nelzi Alves Camargo (PIB 
Campo Grande), Peron de Oliveira, Ulanger de Oliveira, Ronaldo 
Guilherme e demais familiares (Maria de Lourdes de Oliveira), Sidney 
Matos (Amigo do irmão Eduardo Borges), Sônia Regina Valeriam 
(Vizinha da irmã Lidia de Queiroz), Elizabeth Ribeiro Ramos (Esposa do 
irmão José Vicente), José Antônio Ciraudo. 

 

Pedimos aos irmãos que nos mantenha informado 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 1ª semana de Dezembro: 
Dízimo= 127 contr./ Missões= 159 contr./ Obras= 05 contr./ 
D.A.S.= 25 contr./ Outras= 18 contr. 

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

Formatura: Nossos parabéns ao irmão Felipe Alves Siraldo 

que concluiu com louvor o Curso de Jardinagem. Oremos 
por ele. 

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

Casamento: Uniram-se pelos Sagrados Laços do 

Matrimônio no último sábado (11/12) os irmãos Helvio 

Brum Silva e Agnes (ele membro de nossa igreja). 

Parabéns ao novel casal! 

 



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO 

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

 

Tema: “Piedoso e Justo” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Salmos 103:8) 

“Misericordioso e piedoso é o SENHOR; longânimo e grande 
em benignidade.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito (7:00 e 10:00h).............................HCC 477 
Cântico de Doxologia (7:00 e 10:00h).........................HCC 09  
 

II- CONFISSÃO: (Salmos 11:7) “Porque o SENHOR é justo, e 

ama a justiça...” 

Momento de Oração (7:00 e 10:00h)......................Oficiante 
Oração do Senhor (7:00 e 10:00h)............................  
Momento Missionário.......................................COMISSION 
Louvor (10:00h).............................................Enos Machado 
 

RECONHECIMENTO DE POSTOS EMBAIXADORES DO REI 
 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (I João 2:29) “Se sabeis 

que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é 
nascido dele.” 

Dízimos e Ofertas (7:00h e 10:00h)............................HCC 95  
Oração de Consagração e Ação de Graças.................... 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (II Pedro 2:21) 

“Melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do 
que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que 
lhes fora dado.” 

Celebração da Palavra (07:00h)...........Pr. Luis Carlos Batista 
(10:00h)........Pr. Valdemir A. da Silva 

 

V- BENÇÃO FINAL: (Salmos 33:18) “Eis que os olhos do 

SENHOR estão sobre os que o temem, sobre os que esperam 
na sua misericórdia.” 

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

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

Expediente: 
Pastor da igreja: Pr. Valdemir Alves da Silva 
Ministério da Evangelização e Missões: Pr. Harley Wondracek 
Ministério da Família: Pr. Mauro Rangel 
Ministério da Juventude: Sem. Thiago e Alline Rosendo 
Ministério da Integração e Convivência: Pr. Erli José de Carvalho 
Ministério Servindo Como Sou: Pr. Dr. Elimário Ferreira 
Ministério da Oração: Pr. Luis Carlos Batista 
Pastor Interdenominacional: Pr. Marcos Volotão - GAE 
Diretor de música e cultos: Valci Rocha 
Educadora Religiosa: Shirlei Portela Costa de Andrade 

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

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

Visitante, seja sempre bem vindo! 
 

SERVIÇO DOMINICAL 
VESPERTINO  

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

 

Tema: “Perfeito Louvor” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Joel 2:16) “Congregai o 
povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, 
congregai as crianças, e os que mamam.” 
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.......................................................HCC 07 
Cântico Congregacional...............................................HCC 06  
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 

II- CONFISSÃO LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Mateus 
21:16) “Pela boca dos meninos e das criancinhas de 
peito tiraste o perfeito louvor.” 
Dízimos e Ofertas......................................................HCC 85 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor......................................................... 
 

APRESENTAÇÃO DE CANTATA – CORO VOZ JUVENIL E 
DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

III- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Mateus 19:14) 
“Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim; 
porque dos tais é o reino dos céus.” 
Reflexão...........................................Pr. Valdemir A. da Silva 

 
 

IV- BENÇÃO FINAL: (I Pedro 2:2) “Desejai 

afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o 
leite racional, não falsificado, para que por ele vades 
crescendo.” 
Poslúdio e Recessional.....................................Instrumental 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

            Cep: 23081-332 – 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.” (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! 
 

 

mailto:admin@ibpsb.org.br

