
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 927 – 06 de Fevereiro de 2011 

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.  

RONDONIA  –  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 – 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 – ECOS DE UMA VELHICE. 

Se Deus lhe conceder vida até o dia 7 de novembro deste ano, ele estará completando 93 anos. Com 

Parkinson e outras enfermidades comuns à velhice, situação agravada com o falecimento da esposa, 

William Franklin Graham – Billy Graham - continua lúcido o suficiente para ainda ser procurado por 

jornalistas e ser entrevistado. Ainda continua sendo seu o título de “O pastor da América”, e é o 

único ministro religioso que desde o governo do presidente Truman, em 1951, orou na posse de todos 

os presidentes americanos, mesmo na do católico John Kennedy. Não orou na de Barak Obama 

porque já não tinha condições de estar num cerimonial de posse mas no mês passado Obama foi orar com ele. 

Conquanto pastor batista ele é ainda considerado pela maior parte da liderança evangélica dos Estados 

Unidos como  “o patrimônio de todos os cristãos evangélicos americanos”. Críticas, sempre recebeu. Se 

todos nós seres humanos falhamos, não há como se chegar a posição que do Dr. Billy Graham chegou e 

não cometer aquele tipo de falhas que em termos políticos, sociais e mesmo teológicos repercutem de forma 

mais ampla do que as falhas nossas de cada dia. Seja como for o reverendo Graham continua sendo o 

único pregador cristão que recebeu permissão para entrar na Coréia do Norte como pregador e pregar lá o 

evangelho. Foi ele quem fez a oração de ação de Graças a convite do governo alemão quando da queda do 

muro de Berlim e foi quem trouxe a meditação oficial na Catedral Nacional de Washington (episcopal) 

pela tragédia do 11 de setembro. É bom lembrar que o domingo no qual ele pregou no maracanã, em 1960, 

é o recorde de público nesse estádio que nem na final Brasil x Uruguai de 1950, recebeu tanta gente e que 

o número de decisões em suas pregações passam dos 360 milhões de almas... 
Traduzo a entrevista dele dada, há algumas semanas, à jornalista Sarah Pulliam Bailey 

Qual o conselho que o sr dá a quem está envelhecendo? 

Primeiramente aceite isso como parte do Plano de Deus para sua vida e agradeça ao Senhor, diariamente, a dádiva 

do dia que você está vivendo. Olhamos a velhice como algo que  atemoriza e, de certo modo, isto está certo , porque 

ela não é fácil. Honestamente eu não vou dizer que gosto de ser velho. Não posso mais fazer uma porção de coisas que 

fazia e preciso agora ser muito dependente dos outros, além de ter de enfrentar problemas físicos que eu sei tendem a 

piorar. A velhice é também um tempo de solidão. As crianças crescem e se dispersam; a esposa ou o esposo e os 

amigos se vão mas se a gente continua vivendo é porque Deus tem suas razões para nos manter aqui, mesmo quando 

não entendemos porque. Precisamos redescobrir a compreensão da Bíblia acerca da vida e da longevidade como dons 

de Deus e, portanto, como uma realidade boa. Por várias vezes a Bíblia menciona pessoas que morreram “fartas de 

dias” – uma expressão interessante. Então, parte do meu conselho é a de que devemos aprender estar felizes recebendo 

cada dia como uma dádiva de Deus e deixar os dias nas mãos Dele... A outra parte do conselho tem a ver com o outro 

lado da moeda, diríamos. É isto. À medida que vamos envelhecendo não devemos focar o presente apenas, mas cada 

focar cada  mais e mais o céu. Este mundo com toda a sua dor e sombras não é nosso lar final. Se conhecemos a Cristo 

temos “uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para  
 



 

nós” (1 Pedro 1.4). Eu sei que isso não está longe para mim. 

Eu estou caminhando para lá e cada dia eu projeto meu olhar 

para esse dia. O Céu nos dá esperança e torna a nossa agonia 

presente mais fácil de ser vivida! 

O que sr tem a dizer aos filhos que têm seus pais já 

idosos? 

Quando somos jovens não pensamos muito acerca da 

nossa velhice e nem da dos nossos pais. Fazemos isso quando 

as forças das circunstâncias nos obrigam. Então, se os seus 

pais estão ficando velhos, preparem-se para isso, 

primeiramente, sabendo que vocês terão de aceitar as 

responsabilidade advindas disso. Sejam pacientes como seus 

pais já idosos. Eles já não podem fazer o que faziam antes  

mas isso não significa que sejam inúteis ou incompetentes. 

Estejam atentos as suas necessidades, inclusive as de ordem 

emocional e espiritual. Às vezes eles apenas precisam saber 

que você está lá e que vocês cuidarão deles... Sim, há 

situações quando se faz necessário pedir as chaves do carro, 

assumir o controle das finanças ou até removê-los para um 

lugar onde possam realmente ser melhor assistidos. Claro, 

eles podem resistir a isso e vocês precisam entender o quanto 

isso pode estar tumultuando suas vidas. Que eles realmente 

saibam que vocês estão fazendo isso por amor e porque 

querem o melhor para eles. Orem sempre por eles para que 

eles experimentem a Paz o conforto de Deus cada vez mais á 

medida que envelheçam. Lembrem-se de que chegará o dia 

quando vocês estarão na mesma situação e o que vocês 

fizeram com seus pais seus filhos farão com vocês. 

Se o sr pudesse, voltaria atrás e faria algumas coisas 

diferentes do modo como fez?  

Naturalmente que sim.  Passaria mais tempo em casa, com 

a minha família. Estudaria mais e pregaria menos. Não 

assumiria tantos compromissos como assumi.  Há coisas que 

fiz ao longo dos anos que eu não faria de novo- coisas do tipo 

casamentos, funerais, dedicação de edifícios enfim, coisas 

como essas. Seja para o que for o meu conselho a alguém que 

se sente chamado para ser um evangelista é que sempre 

tenham tempo para si mesmos e para o seus. Não se sintam 

como tendo de fazer todas as coisas. Eu também assumiria 

posturas mais claras acerca da política. Sou grato pelas 

oportunidades que Deus me deu em ministrar às pessoas dos 

mais altos escalões, pessoas que estão no poder têm 

necessidades espirituais e pessoais como todos nós temos 

mas muitas vezes não elas não têm com quem falar sobre 

essas necessidades. De qualquer forma, quando olho para trás 

percebo que, em algumas situações, avancei a linha. Não 

faria isso mais. 

O que em sua opinião o que se constituem nos mais 

importantes desafios para os evangélicos de hoje? 

Sinto-me muito grato pelo ressurgimento evangélico que 

estamos vendo através do mundo a partir dos meados do 

século passado e avançando por esse. Sem dúvida é a obra de 

DEUS. Eu não via isso quando comecei a pregar e estou 

maravilhado pelo que está acontecendo. São novos 

seminários evangélicos, organizações e igrejas que surgem. 

Há uma nova geração de líderes comprometidos com o 

Evangelho e assim por diante, mas é preciso estarmos atentos 

porque o sucesso é sempre perigoso e nós podemos ser 

vítimas do nosso próprio sucesso. 

Vamos influenciar o mundo para Cristo ou o mundo irá 

nos influenciar? O mais importante desafio que enfrentamos 

hoje é o mesmo que a Igreja tem enfrentado em todos os 

séculos. Vamos alcançar o nosso mundo para Cristo? Em 

outras palavras, vamos priorizar o comando de Cristo de ir a 

todo o mundo e pregarmos o Evangelho ou nos voltaremos 

Agenda do mês de Fevereiro 2011 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

07 A 21 *** Mini Trans IBPSB - JOCUM 

20 Domingo Assembleia 

27 Domingo Ceia do Senhor 

Cantina do mês de Fevereiro de 2011 
Hoje Servindo no Silêncio 

13 Grifa 

Escala de plantões 
 
 
 
 

 
Recepção 

 

INTERNA/HOJE: Eunice, Mª Cortinovis, Alcir 
Euzébio, Vilma Nunes e Marlene Correa.                                      
INTERNA/PRÓX.DOM.: Lídia, Elenir Bastos e 
Roselene Almeida.                                   
EXTERNA/HOJE: Elmar, Jackson, Huelber, 
Vagner Costa, Sérgio Borges e Fernando Pião. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Brum, Clayr, Gabriel, 
Marcondes, Jorge Seixas e Antonio Souza. 

Dep. 
Infantil 

3-4 anos – Jéssica e Lorena.                                                          
5-6 anos – Graciete e Laila. 
7-9  anos – Glaucia. 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Lérida e Marise e Santina.                                                                                                         
Berçário 1 prox. dom.: Lucimar e Juraci.                                                                                               
Berçário 2   Hoje: Ivone, Leiliana, Suzana e 
Fernanda. 
Berçário 2 prox. dom.:  Ester, Michele, Úrsula e 
Márcia. 

 
Diaconato 

Hoje: Selma e Bernardo.                                                                                                         
Próx. Dom:. Donira e Manoel. 

Deson 

Hoje: Rogério e Ronaldo Correa.                                                        
Próx. Dom: Ronaldo Villaça, Marcio e Jeferson. 

 
 
 

Áudio Visual 

Hoje: Equipe 1. Gilson, Jairo e Mário. 
Próx. Dom.: Equipe 2. Patrícia, Diego e 
Andressa.                          

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

************************************ 
séculos. Vamos alcançar o nosso mundo para Cristo? Em 

outras palavras, vamos priorizar o comando de Cristo de ir a 

todo o mundo e pregarmos o Evangelho ou nos voltaremos 

cada vez mais para dentro de nós mesmos nos desgastando 

com as nossas controvérsias ou ainda nos acomodando 

mais e mais ao nosso status quo? Direcionaremos-nos para 

dentro ou para fora.?  
Os desafios centrais do nosso tempo não são os econômicos, 

os políticos ou os sociais, por mais importantes que sejam, 

mas são os de naturezas morais e espirituais e o nosso 

chamado é para declararmos o Perdão e a esperança do 

poder transformador de Cristo a um mundo que não O 

conhece ou não O segue. Que não nos esqueçamos disso. 

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

SEMINÁRIO DA FAMÍLIA 
Vem ai nos dias 29/04, 30/04 e 01/05 de 2011. 

Ministração do casal Jaime e Judith Kemp (Sociedade 

Religiosa Lar Cristão). Inscrições com os casais: Pr. 

Mauro & Rosilda, Pr. Elimário & Lilian, Deilton & 

Gilmara e durante a semana na administração da grei. 

Vagas limitadas!!! 

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



Contas da Igreja 
ITAÚ - Ag. 6286 BRADESCO - Ag. 2751-0  

Conta Corrente   15692-9 
Conta Poupança 15025-2 

Conta Corrente 15107-6 

Em nome da Igreja Batista do Parque S. Basílio 

Aniversariantes 
06- Claudia Martins Thimóteo 
07- Stephanie Gomes Pessanha 
08- Aurora de Jesus Peçanha 
       Laís Santana de Farias 
10- Moacyr Fernandes de Lima 
11- Jairo da Costa Pereira - Internado 
12- Alessandra Correa da Silva 

       Casamento 
11- Jair & Cirlei                             34 anos   
************************************* 

 

Ministério da Família 
Inscrições abertas para o 
Curso de Noivos com os 
casais: Rafael & Raquel e 

Diego & Fabiane. 
******************** 

Inscrições do Curso Pais 
Para Toda Vida com o 

casal: Pr. Mauro e Rosilda 
Rangel. 

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

Espaço Jovem 
PRÓXIMO SÁBADO (12/02) SOB A DIREÇÃO  
DOS MISSIONÁRIOS DA JOCUM. VOCÊ TEM  

UM ENCONTRO MARCADO! 20:00h. 
************************************ 

Faleceu: Na quarta-feira (02/02) o Sr. Paulo Jorge. 

Parente da irmã Cátia Alves membro de nossa grei. 
Oremos pelos familiares enlutados. 
************************************* 

Atenção Coristas:  Retorno aos ensaios do coro da 

igreja no próximo domingo (13/02) logo após o culto 
matutino. 
************************************ 

Conselho de Finanças: O Pr. Elimário (Diretor) 

convoca todos os irmãos membros do conselho e 
demais membros da igreja interessados para a reunião 
do conselho na sexta-feira (11/02) às 19:30h. Assunto: 
Relatórios de finanças. 
************************************ 

“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 09/02/2011 

Tema: “Perto do Pai” 
Momento de Oração por Missões 

Dueto...................................................Valmir e Irene Souza 
Texto Bíblico...........................................................HCC 398 
Louvor.....................................................................HCC 399 

Momento de Oração 
Louvor....................................................................HCC 388 

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, 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, Selma Aguiar, Cílio de Oliveira, Mercedes 
Alvim, Neuza Alves (mãe do nosso pastor), Sicllas Vicente, Levi Romano,  
Marcela Barros, Ester de Oliveira Vieira, Rosangela Fontaim, Jorgina 
Francelina, Aurora de Jesus Peçanha, Durvalina da Silva, André Luiz 
(Bombom), Ary dos Reis (Internado), Jairo Costa (Recém-Operado), 
Paulo R. A. Pereira Junior,  Maria Fernandes de Souza (Já se encontra 
em casa). 

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), Nicole Guimarães (Sobrinha do irmão Eduardo 
Oliveira), Valmir Pereira, Edson Pereira e Lucia Helena Pereira 
(Parentes do irmão  Paulo R. A. Pereira Junior), Sérgio Lopes Izidoro 
(Parente da irmã Albertina Gonçalves), Alex Topázio (Internado). 

 

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 5ª semana de Janeiro: 
Dízimo= 58 contr./ Missões= 63 contr./ Obras= 01 contr./ 
D.A.S.= 11 contr./ Outras= 13 contr. 

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

Mini Trans São Basílio: Estará sendo 

realizado em nossa igreja, na Missão Jardim das 
Hortênsias e Conjunto Campinho - GAE atividades 
evangelísticas com o apoio de irmãos de JOCUM no 
período de 07 a 21 de fevereiro. Mais informações 
com o Pr. Harley Wondracek e a irmã Renata Lia. 
************************************* 
“Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de 

poder, de amor e de mansidão.” (II Timóteo 1:7) 

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



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

Direção: Vice Presidência/ Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Por amor à Cristo” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Salmos 130:6) “A minha 
alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela 
manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã.” 
Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 365 
Cântico Congregacional............................................HCC361  
 

II- CONFISSÃO: (Salmos 27:8) “Quando tu disseste: Buscai 
o meu rosto; o meu coração disse a ti: O teu rosto, 
SENHOR, buscarei.” 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor.................................................... 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Salmos 27:1) “O SENHOR 

é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O 
SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei?” 
Dízimos e Ofertas....................................................HCC 373 
Apresentação dos Aniversariantes........................... 
Oração de Consagração e Ação de Graças................ 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor.......................................................Angélica Fragoso 
  

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (I Coríntios 2:9) 
“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o 
ouvido não ouviu, E não subiram ao coração do homem, 
São as que Deus preparou para os que o amam.” 
Celebração da Palavra........................Pr. Harley Wondracek 

 
 

V- BENÇÃO FINAL: (Salmos 34:8) “Provai, e vede que o 

SENHOR é bom; bem-aventurado o homem que nele confia.” 
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: Vice Presidência / Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Deus sempre está presente” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Romanos 5:8) “Mas Deus 

prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por 
nós, sendo nós ainda pecadores.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 483 
Cântico Congregacional...........................................HCC 352  
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 

II- CONFISSÃO: (Romanos 8:35) “Quem nos separará do 

amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, 
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?” 

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

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (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.” 

Dízimos e Ofertas....................................................HCC 417  
Oração de Consagração e Ação de Graças................ 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor...........................................................Marlon Santos 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Efésios 5:2) “E andai 

em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si 
mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro 
suave.” 

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

V- BENÇÃO FINAL: (II Coríntios 13:13) “A graça do Senhor 

Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito 
Santo seja com todos vós. Amém.” 

Poslúdio e Recessional............................Equipe de Louvor 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          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

