
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 934 – 03 de Abril de 2011 

SER UMA IGREJA MISSIONÁRIA - NOSSO PROPÓSITO MAIOR. 

Missionários da JMM 
adotados em outros Países 

 

ÁFRICA DO SUL - 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” 

PERU - Missionária Rosimeri e Pr. Griff 

ITÁLIA – Missionários Pricila Busto e Edilberto Junior – 
Cidade de Mantova 

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     

Parceria Missionária com a CIBUC 
na Cidade de Maranguape - CE 

CEARÁ - 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 

JOCUM  – Missionário Lázaro Silva 
 

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 DA SEMANA 
Normalmente o “da mesa do pastor” é escrita na Quinta-feira. Vez por outra na Sexta. Naturalmente que de Quinta 

ou de Sexta a Domingo “o mundo pode desabar”, usando-se uma expressão popular, mas se o “O Boletim” tiver que fazer 

alguma diferença numa situação de tragédia, fará conforme os planos divinos. 

Então vamos dar uma recordada nos fatos ao redor ou ouvir “os ecos” do mundo (até o momento enquanto escrevo) 
para nos consolarmos com o fato de que tudo será diferente quando “toda língua confessar que Jesus cristo é o Senhor para a 

Glória de Deus Pai” (Filipenses 2.11) e para não nos descuidarmos com o fato de que é cada vez mais desesperadora a 
necessidade do mundo saber disso. 

Estamos ouvindo os ecos sobre o Japão. Lá a luta continua pela busca dos desaparecidos, a maior parte, com 
certeza morta. O número de mortos está acima dos 18 mil e a incerteza acerca das usinas nucleares continua. Na 
madrugada dessa Sexta-feira, o nível radioativo na região próxima da central nuclear de Fukushima ainda subia 
rapidamente, registrando-se uma taxa 4.385 vezes acima do padrão de segurança nas águas do mar, que estão a cerca de 
300 metros da usina que tinha ainda enormes dificuldades em termos de resfriamento.  

O que impressiona no japonês é a sua capacidade de “continuar caminhando”. Quando todo o mundo sentia 
calafrios em relação à possibilidade de se ter um colapso no mundo da eletrônica, da tecnologia, dos carros por causa do 
natural colapso da indústria japonesa, vanguarda nesses itens, se tem a surpresa de saber que a indústria japonesa não só 
não parou como ainda continua a crescer. O consumismo é mais forte do que se pensa, pode alguém afirmar. Não temos 
dúvida em relação a isso, mas o destaque, nesse caso, não é o consumismo, mas a disciplina e a vontade férrea do povo 

japonês. 
A ALIANÇA BATISTA MUNDIAL (ABM) enviou socorro no dia seguinte à catástrofe no Japão com médicos e 

enfermeiras voluntários, com água, roupas e pessoas separadas para falar do consolo que se pode ter “Naquele que nos 

fortalece”. A nossa “quase irrisória contribuição anual para a ABM" (200 dólares anuais) ajudou nisso. Queria ter espaço 

(e gente que leia) para pode informar da obra da ABM em diversos países do mundo em termos de socorro às vítimas de 

devastações naturais, da AIDS e da desgraça da opressão causada por governos e religiões. A gente se sente feliz quando 

acompanha a obra da ABM que representa o nosso nome de “Batista”. 

Estamos ouvindo os ecos sobre a Líbia. A tal “coalização internacional” (Canadá, Estados Unidos, França, Grã-

Bretanha Itália e mais um país árabe), concordou em não armar os rebeldes que lutam para derrubar Muammar 

Muhammad al-Gaddafi, o responsável por um regime tirano de 41 anos sobre os líbios.  Gaddafi é um sujeito que se 

considera uma espécie de “precursor do Messias islâmico” (ou o próprio Messias) e que se intitula “O Rei dos reis” (?), 

mas cujas mãos estão manchadas com a morte de milhares de pessoas que tão somente foram os alvos da sua megalomania. 
De qualquer forma essa decisão que não elimina os bombardeios sobre o território líbio, não evitará então a visão lamentável 

“da gente morta caída ao chão”, e aí não haverá diferença entre crianças, mulheres e idosos e as centenas (ou milhares) de  



jovens que entre os militares e paramilitares já estão 

tombando e ainda vão tombar porque sentar a uma mesa é 

uma hipótese difícil porque pode significar para Gaddafi ter 

que deixar o poder e pode significar a falta de chance de se 

experimentar novos armamentos por parte da “Coalisão”. 

A Líbia, atualmente com 6,6 milhões de habitantes, 

já fez parte de um dos centros de irradiação do 

CRISTIANISMO mais poderosos da história, mas hoje está 

entre os países mais fechados ao Evangelho. Em termos de 

cristãos  há cerca de  60 mil ortodoxos, cerca de 50 mil 

católicos romanos e  uns 30 mil evangélicos e/ou protestantes, 
mas todos esses são estrangeiros (africanos não líbios, 

alemães, brasileiros, canadenses, egípcios coptas, franceses, 
gregos, indianos, ingleses, italianos, russos, sérvios, etc). 

Porque abandonar o ISLAMISMO é crime de “lesa-Estado” e 

pode resultar na pena de morte, oficialmente não há cristãos 
líbios  mas, clandestinamente, eles existem. Talvez sejam uns 

300. O mundo soube das prisões e torturas, em 2002, de 12 

universitários líbios que se converteram ao Evangelho, mas 

foram descobertos. Os cristãos evangélicos e/ou protestantes na 

Líbia quando se reúnem (a maioria não se reúne) o fazem em 

bases internacionais. Antes do conflito, havia uma paróquia 
anglicana para ingleses e outros de língua inglesa em Trípoli e 

que era frequentada não só por anglicanos, mas também por 

cristãos de outras confissões. Também havia duas congregações 
evangélicas e/ou protestantes interdenominacionais- uma para 

indianos, na capital, e outra para as diversas nacionalidades, 

em Misrata. 

Ouvimos os ecos sobre a Síria, onde mais de 70 pessoas 

já foram mortas por forças de segurança do governo. O 

presidente-ditador, Bashar Al-Asad que acusa o 

mundo de “um complô contra o seu país”, reconhece, porém, 

não estar atendendo às necessidades do povo (pelo menos isso). 

Nesse país do Oriente Médio com 22,5 milhões de 

habitantes, a nossa Junta de Missões Mundiais ajuda a manter 

a missionária da terra, Azizah Fares que trabalha com o Projeto 

“Pequeno do Reino”. Converter-se na Síria deixando o 

ISLAMISMO significa prisão e até morte. Os cristãos ortodoxos 

podem se tornar muçulmanos, mas os muçulmanos não podem se 

tornar ortodoxos, mas o clero ortodoxo, com as benesses das 

autoridades islâmicas, persegue os cristãos ortodoxos que deixam 

de ser cristãos ortodoxos para se tornarem cristãos evangélicos e/ou 
protestantes. Com a ajuda do governo pressionam as famílias que 

fazem isso, interferindo nas escolas onde as crianças de famílias 

que se convertem são prejudicadas recebendo notas baixas 

mesmo acertando todas as questões. Num país onde o aluno não 

pode repetir de ano, isso é grave! Os batistas brasileiros 

cooperam com Azizah e assim com a Convenção Batista 

da Síria que tem 10 igrejas, 600 membros batizados e um 

total de 1.000 aderentes.  

Ouvimos os ecos da nossa terra – Eles nos falam do 

fim da heróica resistência, no dia 29, aos 79 anos, do ex 

vice-presidente José Alencar. Um exemplo de apego à 

vida, mas de declarações equilibradas, sábias como “vou 

morrer quando Deus me chamar e não quando o câncer 

quiser” ou “Não tenho medo da morte, tenho medo da 
desonra e por uma razão muito simples: nossos irmãos, 
nossos amigos, nossa família, nosso pai, nossa mãe, 
nossos filhos, nossos netos,  nossa esposa. Nós temos 
pessoas que nos estimam, que acreditam em nós. Se nos 
comportarmos dignamente, mesmo depois de mortos não 
teremos morrido para eles, mas se não nos  

 

 comportarmos de forma que eles possam se 
orgulhar de nosso comportamento, mesmo em vida 

Agenda do mês de Abril 2011 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

09 Sábado Oficina de Teatro 

10 Domingo 
Dia da EBD, Reserva Pr., Apresentação 
dia do livro (Dep. Infantil) 

17 Domingo 
Assembleia, Apresentação da Páscoa - 
(Dep. Infantil) 

21 Quinta Ceia do Senhor 

22 Sexta Culto das 7 Palavras da Cruz 

24 Domingo 
Culto da Ressurreição (manhã) / Peça 
– Haniel (noite) 

28 Quinta Dia da sogra 

29/30/ 01 Sex/Sáb/Dom Seminário da Família 

Cantina do mês de Abril de 2011 
Hoje Grifa 

10 Servindo no Silêncio 

17 Coro Voz Juvenil 

24 Coro da Igreja 

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 – Matilde e Fabiana.                                                          
5-6 anos – Graciete, Tâmara e Laila. 
7-9  anos – Glaucia e Lorena. 

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Lérida e Marise e Santina.                                                                                                         
Berçário 1 prox. dom.: Lucimar e Juracy.                                                                                               
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. 

************************************ 
comportarmos de forma que eles possam se orgulhar de 
nosso comportamento, mesmo em vida teremos morrido.”  

Não morreu sem honra. O menino mineiro nascido num 

lar humilde em Muriaé que se tornou balconista, depois dono de 

uma lojinha e finalmente fundador da poderosa COTEMINAS 

chegou à direção da presidência da poderosa 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. 
Empresário bem sucedido, senador e vice-presidente 

da República, pode ter o seu nome entre os poucos 

políticos brasileiros que nunca foi acusado de 

falcatruas e de se apossar do que não era seu, daí alguém ter 

dito, acertadamente dele - No mundo corrupto de hoje, ele 

foi um sinal de esperança". 

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

Damop: Estamos disponibilizando um profissional na 

área de psicopedagogia (Irmã Ana Clotilde) todas as 



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 
03- Anilce Oliveira Wondracek 
       Débora Alves de Oliveira 
       Diego de Oliveira Alcântara 
       Eduardo Ferreira Borges 
04- Célia Maria da Conceição Ferreira 
       Inês Teixeira da Silva 
       Leoni Maria Bresolin 
       Thailine Ornellas Correa de Oliveira 
05- Ana Clotilde Lourenço Brum Silva 
       Fabíola Ruiz Cardoso Daflon Jardim 
06- Johnny Candido da Silva 
       Renata Souza da Mota Rodrigues 
       Renato de Lima Bragança 
07- Ana Lucia da Silva Ribeiro 
       Izabella de Souza Neves 
       Marta dos Santos Maia 
08- Euler Telles dos Santos 
09- Alexandre de Oliveira Cabral 
       Elisa Vieira da Glória 
       Eunice de Freitas Correa Borges 
       Leonisse Costa Cosso 
       Lucas Martins Thimóteo 

       Casamento 
04 - Leonardo & Priscila                            02 anos 
06 - Alexandre & Alessandra                    09 anos 
08 - Junior & Cristiane                               06 anos  
        Marcelo & Rosa Maria                       01 ano 
        Mariote & Denize                               16 anos 
************************************* 

Desperta Débora: Pede aos irmãos que puderem 

doar toalhinhas de mão pequena, sabonetes e pentes. 
Para evangelização que será realizada no presídio. 
************************************* 
MR: Convidamos todas as meninas de 9 a 16 anos 
para participar da Organização Mensageiras do Rei, 
todas as quartas-feiras às 19:30h, no próximo dia 06/04 
estudaremos sobre o tema CREPÚSCULO (O Filme). 
************************************* 

Deparc: O Grupo de Teatro Haniel estará realizando 

uma oficina de teatro na igreja no próximo sábado às 
8:30h. Participe!!!  

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

Ação Social: Informamos aos irmãos que na última 

quinta-feira (31/03) foram distribuídas mais de 80 cestas 

básicas as famílias carentes cadastradas em nossa igreja. 
************************************* 
*************************************
************************************ 

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 06/04/2011 

Tema: “O jugo suave” 
Momento de Oração por Missões 

Texto Bíblico..........................................................HCC 445 
Louvor.....................................................................HCC 338 

Momento de Oração 
Louvor.....................................................................HCC 254 

Momento de Oração 
Estudo bíblico e Oração Final 

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

Oração Pelos Enfermos - Membros 

Helena Pedrosa, Edir Antunes Marinho, Elza Moreira,  Marlene Câmara 
Soares, Maria Correa, 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,  
Mercedes Alvim, Neuza Alves (Mãe do nosso pastor), Scyllas Vicente, 
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 (Jardim das Hortênsias), Jocimar 
Oliveira,  Enedina Videira, Carlos Roberto Coelho “Aux. Serv. Gerais” 
(Operado). 

************************************* 
Internado: 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), 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), 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, Rita de Cássia (Filha da irmã Carline  Mota),  Juliana Faleiro 
Silva (Sobrinha da irmã Márcia Silva Melgaço), Marilda da Silva Pereira 
(Parente da irmã Cecília Barbosa), Luis Claudio Alves e Delzimar 
Nogueira de Almeida (Parentes da irmã Luzinete) Valéria da Silva Nunes 
(Parente da irmã Vilma Nunes). 

 

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 4ª semana de março: 
Dízimo= 73 contr./ Missões= 67 contr./ Obras= 01 contr./ 
D.A.S.= 14 contr./ Outras= 14 contr. 

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

JCA: Estará se reunindo neste domingo (03/04) às 

18:00h. Com palestra da Psicóloga Luciene Bastos. 
Prestigie!!! Estarão se reunindo todas as segundas-
feiras às 19:00h. 
************************************* 
************************************* 



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

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

 

Tema: “Produzindo frutos de justiça” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Tito 3:8) “Fiel é esta 

palavra, e quero que você afirme categoricamente essas 
coisas, para que os que crêem em Deus se empenhem na 
prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos 
homens.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 211 
Cântico Congregacional (Doxologia).............................HCC 02   
 

II- CONFISSÃO: (Filipenses 1:9) “Esta é a minha oração: Que 

o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e 
em toda a percepção.” 
Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor.................................................... 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Filipenses 1:10) “Para 

discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e 
irrepreensíveis até o dia de Cristo.” 

Dízimos e Ofertas....................................................HCC 444   
Apresentação dos Aniversariantes........................... 
Oração de Consagração e Ação de Graças............... 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor................................Luciane Villaça e Elaine Conteiro 
  

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Filipenses 1:11) 

“Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus 
Cristo, para glória e louvor de Deus.” 

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

 

V- BENÇÃO FINAL: (João 6:36) “O Espírito dá vida; a carne 

não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes 
disse são espírito e vida.”  

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:  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: “O amor de Deus” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (João 3:35) “O Pai ama o 

Filho e entregou tudo em suas mãos.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.......................................................HCC 31  
Cântico Congregacional (Doxologia)..........................HCC 06  
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 

II- CONFISSÃO: (Gênesis 2:20) “Fui crucificado com 

Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em 
mim. A vida que agora vivo no corpo vivo-a pela fé no filho de 
Deus, que me amou e se entregou por mim. 

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

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Mateus 10:39) “Quem 

acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha 
causa a encontrará. 

Dízimos e Ofertas......................................................HCC 32  
Oração de Consagração e Ação de Graças.................... 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor............................................................Cláudio Vieira 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Mateus 10:32) 

“Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o 
confessarei diante do meu Pai que está nos céus.” 

Cântico Congregacional................................................ 

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

V- BENÇÃO FINAL: (I João 2:5) “Se alguém obedece à sua 

palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está 
aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele.” 

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

          Igreja Batista do Parque São Basílio 
 CNPJ: 29489846/0001-19 
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DEUS BUSCA VERDADEIROS ADORADORES 
“Mas a hora vem, e agora, é em que os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura 
a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e é necessário que 
os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.” (João 
4:23-24) 

********************************************* 
“Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a 
trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa 
de Jacó os seus pecados.” (Isaías 58:1) 

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

Visitante, seja sempre bem vindo! 
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