
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 929 – 20 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 – PONDERAÇÕES ACERCA DE UMA FIRMAÇÃO. 

Segundo a Doutora Gabriele Hegerl, Phd em Ciências climáticas da Universidade de Edinburgh, Escócia, é a 

ação do ser humano a grande causadora das atuais tragédias climáticas que se testemunham por todo o mundo (e isso 

inclui a desgraça que se abateu sobre a região serrana do nosso Estado). Um trabalho considerado de “peso” foi então 

publicado no último número da revista “Nature” que é uma espécie de porta-voz dos cientistas da Grã-Bretanha, 

mostrando as evidências que corroboram essa afirmação da Dra. Gabriele. 

Se houve regozijos por parte daqueles que descartam a existência de um poder sobrenatural sobre a natureza, 

sobre a vida humana, foram regozijos tolos, porque afirmar que é a ação do ser humano a grande causadora dos 

desastres ecológicos que estão sendo mostrado pela mídia ou que nos atingem, está perfeitamente de acordo com o que 

está na Sagrada Escrituram, a Bíblia. Ela enfatiza a presença e a ação de Deus sobre o universo  como um todo, 

incluindo-se a vida humana mas ela nos faz chegar exatamente a essa conclusão – a de que as causas das misérias e 

sofrimentos humanos tem a ver com as ações dos seres humanos. 
Quando o primeiro casal pecou a afirmação de Deus a Adão foi clara: maldita é a terra por sua causa; com 

sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida." (Gênesis 3.17). Essa maldição porém, não quer 

dizer que Deus saiu como um desvairado pelo planeta causando as falhas que fraturaram as rochas para que haja os 

deslocamentos verticais ou horizontais, fraturas com alguns centímetros umas ,mas até com quilômetros, outras ,para 

que, conforme a sua indignação, pudessem ser provocados os terremotos, os maremotos, os  tsunamis (terremotos no 

mar). Não. Essa maldição não significa que DEUS saiu criando os vulcões e fazendo-os entrar em erupção ou 

determinando os furacões, os ciclones conforme a sua ira, ira que só pode então se aplacada após milhares de vidas 

ceifadas, cidades e até civilizações destruídas.  

Na verdade todas essas realidades naturais às quais se somam as pragas, as doenças são causadas pelo pecado do 
ser humano conforme DEUS disse a adão “A terra será maldita POR TUA CAUSA” (grifo meu). Assim a maldição 

dada por DEUS significou a sua permissão para que acontecesse o desequilíbrio que afetou e tem afetado todo o 

sistema perfeito da sua criação, desequilíbrio então que se deu e se dá com a permissão DELE para que se cumpra a 

lei da “causa e efeito” explicada em Gálatas 6.7 – com o aviso: Não errem: Deus não se deixa zombar, porque tudo o que o 

ser humano semear, isso também ceifará. 

O desequilíbrio por causa do pecado (e não de DEUS) afetou os mínimos detalhes da vida.  Afetou, por 
exemplo, o nascimento das crianças porque uma realidade foi “cresçam e se multipliquem” conforme determinada 

antes do ser humano pecar (Gênesis 1.18) e outra realidade foi “Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na 

gravidez; com sofrimento você dará à luz filhos (Gênesis 3.16). Como já tive oportunidade de dizer em algum 

lugar esse “sofrimento da gravidez, essa “dor do parto” no texto bíblico determinada está além da dor da mulher para 

dar luz ao bebê, tanto que essa dor logo se estendeu às fêmeas dos animais. Esse sofrimento, essa dor do ter filhos é o 



 

sofrimento do parto, sim, mas é também todo o drama de se 

colocar uma criança no mundo, porque se não houvesse 

pecado os casais multiplicar-se-iam sempre na quantidade 

certa para que a terra pudesse ser habitada e usada da forma 

certa e aí não teríamos uma criança na Noruega com o direito 

que se gaste com ela R$ 40,36 por dia, uma criança no Brasil 

com o direito a que se gaste com ela (em tese) R$ 9,86 por 

dia e uma criança no Zimbábue com o direito que se gaste  

com ela somente R$ 0,80, por dia (o que também é muito 

difícil lá), isso para não falar nas crianças do Afeganistão. 

É óbvio que DEUS interfere no desequilíbrio causado 
pelo pecado quando quer. É por isso que Ele pergunta: Quem 

deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? 

Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou 

eu, o SENHOR? (Êxodo 4.11). Toda e qualquer anomalia ou 

anormalidade de um nascimento é consequência desse 

desequilíbrio causado pelo pecado que afetou as Leis de 

Deus mas é sempre ELE, DEUS, quem dá a última Palavra 

acerca do até onde vai a anomalia que não impede quem  

nasce de ser uma “obra prima” aos seus olhos divinos. É 

ELE quem põe limites ao furacão, ao terremoto, às enchentes 

que são os sintomas de uma natureza que vem doente desde o 

Éden. Se não o fizesse, as tragédias criadas por esses 

sintomas seriam ainda mais arrasadores do que já têm sido. É 

só lembramos do dilúvio.  

Para punir Sodoma e Gomorra DEUS pode ter usado 

algo da natureza que tenha a ver com a energia nuclear, como 

querem alguns eruditos, mas se assim aconteceu foi algo que 

ELE desencadeou para punir o desequilíbrio moral  daquela 

gente com rigor mas era algo que não acontecia como os  

outros fenômenos. Já as “Dez pragas lançadas sobre o 

Egito” são exemplos de como DEUS pode usar as 

consequências causadas pelo desequilíbrio do pecado 

humano para impor sua vontade sem perder a lógica que 

existe na quebra das suas Leis, porque as 10 pragas 

obedeceram a lógica do “isso traz aquilo e aquilo traz o 

“aquilo e outro”. Secas, pragas de gafanhotos aparecem 

como exemplos de punição da parte de Deus ao seu povo do 

passado, mas eram fenômenos já impostos á natureza por 

causa do pecado. 

Um outro exemplo, entre vários,  de como DEUS 

trabalha em meio ao desequilíbrio para que a coisa não 

signifique a desgraça total é , por exemplo, colocar no 

veneno do escorpião e de certo tipos de aranhas perigosas 

as substâncias que estão sendo descobertas como remédios 

para a AIDS, para o câncer e outras doenças.  

Estão certos os que afirmam que é a ação do ser 

humano a causa a causa para tantas misérias no mundo, 

incluindo-se os desastres ditos naturais – a grande tolice deles 

é achar que serão os seres humanos então que consertarão 

tudo. Não serão. O mundo, a humanidade só voltarão ao 

perfeito equilíbrio para o qual foram criados com o reinado 

eterno, perfeito e completo do SENHOR JESUS que é 

aquele que, em DEUS, faz novas todas as coisas. 

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

Boletins de 2005: O Pr. Valdemir pede aos irmãos 

que colecionam “O Boletim” e puderem trazer a grei os 
exemplares: 616, 618, 619, 621, 622, 624, 625, 628, 634, 
636, 639, 642, 643, 644, 645, 646, 651, 652, 653, 658, e 
667, para serem copiados. Deus abençoe!!! 

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

Agenda do mês de Fevereiro 2011 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

27 Domingo Ceia do Senhor 

Cantina do mês de Fevereiro de 2011 
Mês Aberto 

Escala de plantões 
 
 
 
 

 
Recepção 

 

INTERNA/HOJE: Luis Vieira, Tereza, Sônia 
Regina, Ivanete, Vilma Lucia, Neto e Larissa.                                                                 
INTERNA/PRÓX.DOM.: Darcy Pinto, Marisa 
Pinto, Sérgio Pinto, Jalecy, Marcelo e Vanessa.                                                                    
EXTERNA/HOJE: Valmir, Maurílio, Elizeu, 
Getúlio, Tiago Peixoto, Marcos Inácio, Severino e 
Altamiro. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Marcos, Washington, 
Moisés, Jayme e Sabino. 

Dep. 
Infantil 

3-4 anos – Ester, Erika e Anna Paula.                                            
5-6 anos – Valéria e Ellen. 
7-9 anos – Andréia e Stephanie. 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Kelly e Virgínia.                                                                                                                        
Berçário 1 prox. dom.: Denise e Vera.                                                                                                  
Berçário 2   Hoje:   Lurdes, Rosemere, Viviane e 
Viviane Fragoso. 
Berçário 2 prox. dom.:  Michele, Silvia e 
Marize. 

 
Diaconato 

Hoje: Lérida e Jorge.                                                                                                                 
Próx. Dom: Euzi e Eliseu. 

Deson 

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

 
 
 

Áudio Visual 

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

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

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

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!!! 

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

GRIFA 

A direção convida todas as equipes que compõem o 

mesmo, para as próximas reuniões de planejamento 

que vão tomar várias decisões em relação ao 

próximo encontro. Agende estas datas: 25/02, 18/03, 

25/03 e 01/04. Prestigie!!! 

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

Reunião de Diretoria: A diretora de educação 

religiosa (Shirlei Portela) convida todos os diretores e 
coordenadores de departamentos da grei para reunião de 
elaboração do calendário eclesiástico de 2011. Próxima 
quinta-feira (24/02) às 20:00h. “Sem organização não a 
eficiência”. 
 “Segui a paz com todos e a santificação sem a  
qual ninguém verá o Senhor.” (Hebreus 12.14) 

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



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 
20- Daniel da Rocha Borges 
       Dayane Reis da Cruz 
       Margarida Ramos da Silva 
       Sulian Dias Tavares de Lima 

21- Camila Paes Parreira 
       Jussara Alves Coelho 
22- Geissa Santos 
       Laudiceia Cirilo de Oliveira 
       Marilene da Rocha Berbet Moreira 
23- Luzinete Nogueira Correa 
       Vanessa Cristina Correa Borges 
26- Israel Sampaio Del Bosco 
       Leo Pacheco da Rocha Neto 

       Casamento 
20- Carlos & Elenir                                 32 anos  
       Rafael & Evelyn                                06 anos 
21- Moisés & Maria Andrea                 17 anos 
22- Célio & Elenice                                28 anos 
25- Carlos & Jussara                              36 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. 

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

Oportunidade de Emprego: Condomínio 

Residencial em Campo Grande precisa de 4 porteiros 
para trabalho diurno e noturno, com escala de 12h x 
36h. Salário + benefícios. Interessados procurar o irmão 
José Geraldo Júnior.  
************************************ 

Atenção Membro da Igreja! É importante 

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

Agradecimentos: Aos irmãos de JOCUM pelo 

trabalho realizado na grei e missões, aos irmãos que 
direta ou indiretamente contribuíram para que as 
atividades fossem realizadas. Deus os abençoe!!! 
************************************ 

 
 

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 23/02/2011 

Tema: “Persistência ao servir” 
Momento de Oração por Missões 

Texto Bíblico...........................................................HCC 483 
Louvor.....................................................................HCC 438 

Momento de Oração 
Louvor........................................................Gustavo Ferreira 
Louvor....................................................................HCC 446 

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), Paulo R. A. Pereira Junior, Leonisse Cosso,  Maria 
Fernandes de Souza, Zilá Lopes da Silveira (Missão Jardim das 
Hortênsias),  Jocimar Oliveira. 

************************************* 
Internados: Ary dos Reis e 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), 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), Rita 
de Cássia (Filha da irmã Carline Mota), Arnaldo e Renato Fernandes 
(Tios do irmão Anaiz Cláudio). 

 

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 2ª semana de fevereiro: 
Dízimo= 159 contr./ Missões= 165 contr./ Obras= 07 contr./ 
D.A.S.= 35 contr./ Outras= 78 contr. 

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

Atenção Coristas: O Coro da Igreja retornou suas 

atividades. Você é nosso convidado para louvar ao 
Senhor todos os domingos às 12:00h. Sua presença é 
muito importante. Aguardamos vocês!!! 
************************************* 
 “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: “Adoração” 
(Culto Administrativo) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Deuteronômio 12:31) “Não 

adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas 
nações, porque, ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo 
tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.......................................................HCC 07 
Cântico Congregacional (Doxologia).............................HCC 01   
 

II- CONFISSÃO: (Mateus 6:5) “E quando vocês orarem, não 

sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé 
nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos 
outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena 
recompensa.” 

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

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (João 10:11) "Eu sou o 

bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.” 
Dízimos e Ofertas......................................................HCC 52   
Apresentação dos Aniversariantes............................. 
Oração de Consagração e Ação de Graças ................ 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor.......................................................Rosemary Santos 
  

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (João 4:23) “No 

entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 
verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.” 

Cântico Congregacional........................................... 
Celebração da Palavra ....................Pr. Valdemir A. da Silva 
 

V- BENÇÃO FINAL: (Deuteronômio 33:3) “Na verdade ama 

os povos; todos os seus santos estão na sua mão.” 
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: “Perdão” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Atos 10:43) “Todos os 

profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê 
recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome." 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.......................................................HCC 19 
Cântico Congregacional (Doxologia)..........................HCC 09  
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 

II- CONFISSÃO: (Filipenses 2:11) “Toda língua confesse que 

Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.” 

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

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Tito 2:14) “Ele se 

entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e 
purificar para si mesmo um povo particularmente seu.” 

Dízimos e Ofertas...................................................HCC  496 
Oração de Consagração e Ação de Graças............... 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor........................................................ 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Romanos 1:5) “Por 

meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e 
apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para 
a obediência que vem pela fé.” 

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

V- BENÇÃO FINAL: (Efésios 1:7) “Nele temos a redenção por 

meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as 
riquezas da graça de Deus.” 

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

