
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 921 – 26 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 – PORQUE JÁ SE FOI O NATAL DE 2010 MAS NÃO O NATAL EM NOSSOS 

CORAÇÕES. ESSE É PARA SEMPRE. 

Nos três números anteriores de “O Boletim”, argumentamos que ensinar a celebração do Natal como algo pagão e 

até diabólico, é incoerência. Argumentar que os desregramentos que ocorrem em nome das festividades natalinas é 

uma prova disso é não querer ver que é o ser humano sem o Cristo do Natal quem comete os desregramentos e não a 

festa em si. Sabe-se muito bem que pessoas sem Deus transformam a maior parte das suas festividades, sejam elas 

quais forem, em desatinos. Argumentar ainda, como fazem os que se opõem ao Natal, de que os cristãos evangélicos 

não podem celebrá-lo porque o mesmo foi estabelecido pela Igreja Católica Romana é outra incoerência. Lembramos 

que pelo menos desde o ano 200 se tem relatos de igrejas celebrando o dia do nascimento de Jesus e que quando o 

Bispo de Roma,em 336, oficializou pela 1ª vez,a celebração do Natal, a Igreja de então já possuía diversas práticas que 

a afastavam do Cristianismo do Novo testamento, mas ela não era ainda a Igreja Católica Romana. E mais ainda. 

Lembramos que o calendário que seguimos é o “Calendário gregoriano” e que ele tem esse nome por causa do Papa 

romano que o instituiu que, aliás, estava reformando o calendário juliano, o calendário instituído pelo imperador Júlio 

César, um pagão. Então os que argumentam ser um erro a celebração do Natal porque a data do mesmo é uma 

“invenção papista” têm fazer um outro calendário para seguir porque todo o nosso calendário é, nesse caso, “papista”. 

Nessa última abordagem comento duas figuras que foram anexadas ao Natal com o passar do tempo. A figura do 

Papai Noel e a figura da Árvore de Natal. 

Ao que tudo indica a figura do “Papai Noel” foi uma tentativa de neutralizar as práticas pagãs germânicas e pré-

alpinas que aconteciam nas primeiras semanas de Dezembro (as pré-alpinas ainda acontecem na Áustria). A questão, 

dessa vez, tornou-se complicada porque procedeu-se de forma diferente. Se para se escolher o dia 25 de dezembro 

como o dia da celebração do NASCIMENTO DE JESUS, usou-se o argumento de que ELE, JESUS, É A 

PRIMAVERA DA VIDA, O FIM DO INVERNO E O SOL DA JUSTIÇA E NINGUÉM MAIS, para a neutralização 

das práticas pagãs germânicas e alpinas, fez-se diferente. Dessa vez JESUS não foi usado. 

Os germânicos, especialmente os considerados escandinavos, acreditavam que, por essa época (início de dezembro), 

Odin, a maior das divindades germânicas, fazia-se parecer com um velho camponês de longas barbas, chapéu e cajado. 

Ele, com sua carruagem com 8 cavalos , um dos quais chamado “sleipnir”, o mais astuto e veloz, cruzava os céus com 

presentes para as crianças que então deveriam deixar, perto das chaminés das suas casas,  cenouras, feno ou açúcar para 

os cavalos de Odin. Os dos Alpes tinham o que chamavam de “krampus” uma espécie de “Halloween” no qual se 

acreditava que figuras horrendas das divindades subterrâneas (demônios) saiam para aterrorizar e sequestrar as pessoas, 

especialmente no dia 5 de dezembro. A idéia então foi a de se introduzir nesse contexto a figura cristã de Nicolau, 

Bispo de Myra, hoje Demre, na Turquia. Não há informações históricas conclusivas sobre Nicolau. Dizem ter sido 

perseguido na época do imperador Diocleciano, antes, portanto, da Igreja Cristã Comum ou Católica comum ser 

oficializada pelo Império romano e que morreu em 352. Tinha o “dom de curar” e porque há relatos da sua  



preocupação com os pobres e uma história de que ele, 

numa véspera de Natal socorreu uma família que, em 

extrema miséria, estava para ceder suas filhas à 

prostituição, evitando que isso ocorresse, ele foi usado 

pelo catolicismo romano para anular as lendas de Odin e as 

práticas ainda mais idiotas do Krampus, criando-se uma 

veneração por ele, “São Nicolau”, nos dias que antecediam 

o Natal. Já separados de Roma, os católicos orientais 

(ortodoxos e vétero-ortodoxos), preferiram anular as 

práticas pagãs do se dar presentes em janeiro (eles 

celebram o Natal no início de janeiro) pela figura de 

Basílio de Cesareia (“São Basílio”) que viveu entre 330 e 

379, homem conhecido por sua erudição e bondade. 

De qualquer forma o substituir a carruagem de Odin 

pelo trenó, e os seus 8 cavalos pelas renas, uma das quais 

com nariz vermelho por nome “Rodolfo” (uma espécie de 

correspondente ao cavalo “Sleipnir”), e a chaminé com 

comida para os cavalos de Odin pelo descer pela chaminé 

“por parte do papai Noel”, veio bem mais tarde, isso 

depois de 1881. Foi nesse ano que os desenhistas Thomas 

Nest e Clement Moore criaram a figura que deu origem a 

do “Papai Noel” atual. A Coca-Cola, já no século XX, é 

que lhe dará a roupagem vermelha, época quando já 

circulavam os contos falando de Papai Noel morando no 

Polo Norte ou na Finlândia com a “Mamãe Noel” e sendo 

ajudado por “elfos” que, na mitologia escandinava, eram 

semideuses mas que nas histórias de natal perderam a 

conotação religiosa para se tornarem “seres mágicos”, tipo 

“fadas” mas cujos poderes acabam sendo quase todos os 

que se lhes atribuíam na mitologia. Curiosamente esses 

contos são norte-americanos e não escandinavos.  

A idéia católica romana foi a de aproveitara história de 

Nicolau para neutralizar as crenças pagãs de Odin e dos 

Krampus, incentivando-se assim a doutrina do culto de 

“dulia” (cultos aos santos), mas ela não deu certo. Ainda 

que o “pedir a Papai Noel um presente” tenha por trás a 

doutrina católica da intercessão dos santos, muito pouca 

gente se liga nisso e a figura do Papai Noel nada tem a ver 

com a de Nicolau cujo nome, injustamente, ainda acabou 

associado às repetições dos “Krampus” nos Alpes 

austríacos quando os horrendos fantasiados saem 

assustando crianças e adultos como parte do “bando de 

São Nicolau”. 

Que se explique as nossas crianças que a figura do 

Papai Noel foi criada a partir de alguém que era muito 

bondoso e que assim como DEUS dera JESUS como 

presente, na véspera de Natal então esse homem, que foi 

um pastor cristão (Nicolau), gostava de ajudar as pessoas, 

por causa de JESUS. De qualquer forma a figura do Papai 

Noel para nós cristãos-evangélicos, conquanto não seja a 

de “um demônio”, como querem os mais radicais, é 

perfeitamente dispensável em nossos lares. 

O espaço é curto para falar mais extensamente sobre a 

Árvore de Natal que também, dizem os “patrulheiros do 

inútil”, tem a ver com o paganismo. Anotam-se as 

primeiras árvores de Natal no século XVI na Alemanha. É 

muito pouco provável que tenha sido Lutero o “criador da 

árvore de Natal” como às vezes se diz, mas ele, com 

certeza, na Véspera do natal enfeitava uma das suas  

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

Agenda do mês de Dezembro 2010 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

26 Domingo 
Reapresentação da Cantata de 
Natal 

31 Domingo Culto de Vigília 

Cantina do mês de Dezembro de 2010 
Hoje Em Aberto 

Escala de plantões 
 
 
 
 

 
Recepção 

 

INTERNA/HOJE: Darcy Pinto, Marisa Pinto, 
Sérgio Pinto e Jalecy.                                                                   
INTERNA/PRÓX.DOM.: Eunice, Mª Cortinovis, 
Alcir Euzebio, Vilma Nunes e Marlene Correa.                                      
EXTERNA/HOJE: Marcos, Washington, Moisés, 
Jayme e Sabino. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Elmar, Jackson, 
Huelber, Vagner Costa, Sérgio Borges e Fernando 
Pião. 

Dep. 
Infantil 

3-4 anos – Márcia, Rosana Fuli e Raquel.                                    
5-6 anos – Claudia e Gabriela. 
7-9 anos – Silvane e Suzane. 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Denise e Vera.                                                                                                                   
Berçário 1 prox. dom.: Lérida e Marise e 
Santina.                                                                                                         
Berçário 2   Hoje:  Michele, Silvia e Marize. 
Berçário 2 prox. dom.:  Ivone, Leiliana, Suzana 
e Fernanda. 

 
Diaconato 

Hoje: Euzi e Eliseu.                                                                                                               
Próx. Dom: Selma e Bernardo.                                                                                                         

Deson 

Hoje: Carlos Siraldo e Nat. 
Próx. Dom: Rogério e Ronaldo Correa.                                                        

 
 
 

Áudio Visual 

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

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

************************************ 
árvores. A questão do uso da árvore se resolve 

simplesmente lembrado que Deus não tem nada contra as 

árvores, ao contrário. No Jardim do Éden havia muitas 

árvores e havia duas em especial. Uma delas era a “árvores 

da vida”. JESUS ao nascer foi colocado numa manjedoura 

e manjedouras eram feitas de madeira (da árvore, 

portanto). Foi numa cruz que ELE consumou toda a obra 

da nossa redenção e libertação eterna e, a cruz, era feita de 

madeira (de uma árvore, portanto). Na Nova Jerusalém 

estará a “Árvore da Vida”, nos lembra o Apocalipse. Então 

ter uma árvore de Natal, mesmo que não seja de madeira, 

mas que recorde a árvore é lembrar que o Natal tem a ver 

com árvores porque Natal é a manjedoura mas também é a 

cruz. Quem usa a “Árvore de Natal’ para lembrar outras 

coisas que não essas, precisa aprender mais sobre a razão 

do Natal, JESUS CRISTO!” 

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

REAPRESENTAÇÃO DA PEÇA DE NATAL 

“O VELHO RELOJOEIRO” 
Neste domingo (26/12) às 19:00h estaremos 

reapresentando peça alusiva ao Natal.  
Convide seus familiares e amigos.  

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

O Boletim: Informamos aos irmãos que na sexta 



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 
26- Salomé Silveira Silva 
       Tiago Novaes dos Santos - GAE 
29- Denílson de Oliveira Lopes 
30- Orlan Santos Souza 
       Tamila Alvim Ramos Chaves 
31- Antônio Irani de Moraes 
       Otelício Veiga dos Santos 
01- Eva Teixeira de Oliveira 
       Fanni da Silva Reis – Jardim das Hortênsias 

       Casamento 
26- Aulino & Juracy                30 anos   
27- Edson & Selma                  24 anos 
28- Elias & Maria                     53 anos 
29- João Paulo & Clea            54 anos 
       Leotichildes & Cyuma     59 anos  
************************************* 

 

Em função da 
reapresentação da peça de 
natal não haverá a palestra 

da União de Casais. 
Retornando suas atividades 
no próximo dia (09/01/2011). 

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

Batismo: Estará sendo realizado batismo no Culto de 

Vigília na próxima sexta-feira (31/12), os interessados 
favor procurar a irmã Eliane Vasconcelos (Secretaria de 
Membresia), para dar a “profissão de fé”. 

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

Folhinhas 2011: Estará sendo distribuída neste e 

nos próximos domingos entre os membros da grei. Cada 
família receberá 2 folhinhas. 

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

Estacionamento: Devido ao grande número de 

veículos dominicalmente, a administração solicita 
àqueles irmãos que obstruem outros veículos que ao 
término do culto compareçam ao local com urgência. 
************************************* 

Retiro 2011: O irmão Marcelo Moreira responsável      

recesso de carnaval solicita aos interessados que o 
procurem o mais breve possível para confirmação de sua 
inscrição. NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA. 

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

Atenção membro da igreja! É importante 

manter sua Ficha de Membro sempre atualizada com sua 
foto. Procure a Administração ou no nosso site. 
www.ibpsb.org.br e se atualize! 

 
“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 29/12/2010 

Tema: “Uma nova esperança” 
Momento de Oração por Missões 

Texto Bíblico...........................................................HCC 445 
Louvor.....................................................................HCC 468 

Momento de Oração 
Louvor....................................................................HCC 478 

Momento de Oração 
Estudo bíblico e Oração Final 

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

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,  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). 

 

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 3ª semana de Dezembro: 
Dízimo= 84 contr./ Missões= 96 contr./ Obras= 01 contr./ 
D.A.S.= 14 contr./ Outras= 07 contr. 

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

Calendário 2011: Os Departamentos da Grei, bem 

como os irmãos que desejam reservar datas para 2011 
se faz necessário o agendamento com a irmã Shirlei 
Portela (Educadora Religiosa). Organize-se! 
************************************* 

Fique realmente ligado: Ao entrar no santuário 

desligue o seu celular. Deus não vai se comunicar com 
você através dele; se for realmente necessário coloque-
o no vibracal. 
************************************* 
************************************* 
 



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

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

 

Tema: “Relacionamentos que agradam `a Deus” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Sofonias 2:3) “Buscai ao 
SENHOR, vós todos os mansos da terra, que tendes posto 
por obra o seu juízo; buscai a justiça, buscai a mansidão...” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 294 
Cântico de Doxologia...................................................HCC 227   
 

II- CONFISSÃO: (II Timóteo 1:13) “Conserva o modelo das 
sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que 
há em Cristo Jesus.” 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor.................................................. 
Departamentos em Ação....................................... 
 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Tito 3:2) “Que a 
ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas 
modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os 
homens.” 

Dízimos e Ofertas ...................................................HCC 435  
Apresentação dos Aniversariantes .......................... 
Oração de Consagração e Ação de Graças................ 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor.................................................................... 
  

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Tito 3:14) “E os 
nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas 
coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos.” 
Celebração da Palavra (10:00h).......Pr. Valdemir A. da Silva 

                                          
 

V- BENÇÃO FINAL: (Hebreus 13:1) “PERMANEÇA o amor 

fraternal.” 
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: “O Relojoeiro” 
(Reapresentação da Peça de Natal) 

I-INVOCAÇÃO, ADORAÇÃO e CONFISSÃO: (Isaías 9:6) 
”Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o 
principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu 
nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz.” 
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.......................................................HCC 05 
Cântico Congreg. e Entrega de Dízimos e Ofertas.......HCC 06  
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor................................................... 
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 
 

APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL........GRUPO HANIEL 

 
REFLEXÃO...............PR. VALDEMIR A. DA SILVA 

 
 

II- BENÇÃO FINAL: (Apocalipse 21:7) “Quem vencer, 
herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu 
filho.” 
Poslúdio e Recessional.....................................Instrumental 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Igreja Batista do Parque São Basílio 
 CNPJ: 29489846/0001-19 

            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

