
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 939 – 08 de Maio de 2011 

SER UMA IGREJA MISSIONÁRIA - NOSSO PROPÓSITO MAIOR. 

Missionários da JMM 
adotados em outros Países 

 

ÁFRICA DO SUL - Pr. Gilberto Campos (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 – PARA PENSAR (QUEM SABE CHORAR) NESSE DOMINGO.  
Ainda estamos sob o impacto do nosso seminário sobre família ministrado pelo pastor Jaime Kemp. Foram três 

dias nos quais fomos confrontados, mais uma vez, não com as palavras de um homem, mas com a Palavra de Deus 

por meio de alguém que conhece os problemas relacionados com a família por tê-los vivenciado na juventude. 

Quando o Pastor Kemp nos falou da eficácia da Palavra de Deus para os desafios da família falou de algo que, na 

sua vida, na sua história, ultrapassou as fronteiras do saber por ter ouvido, ou lido ou aprendido. Falou da história 

dele. 

Quando celebramos nesse domingo mais uma vez o “Dia das mães”, está em minha mente uma afirmação do 

pastor Jaime Kemp que nós mesmos temos repetido –“nunca foi fácil criar filhos mas, sem dúvida, agora é muito 

mais difícil”. 

Não é muito mais difícil pelo fato de que, de repente, o que cerca os nossos filhos hoje(e a nós pais) em termos 

de tentações, de desvios no caminho são realidades inteiramente novas, realidades que dantes nunca existiram. Na 

verdade o que hoje serve para desviar os filhos da justiça, do decente, do benéfico e os torna (e a nós) vítimas, 

sempre existiu. O muito mais difícil fica por contas do fato de que se partindo do mal que sempre houve, sofistica-

se esse mal de tal forma, fortalece-o de tal modo que para um número cada vez maior de vítimas, ele se torna 

impossível de ser vencido. 

As sociedades do Oriente, berço da humanidade, por exemplo, conhece há séculos e séculos a realidade do 

depender de drogas. O ópio usado pela juventude desde os tempos imemoriais, destruiu ao longo do tempo muitas 

e muitas vidas. Nos escritos ditos sagrados do Hinduísmo se fala da origem dessa religião por voltas de 2500 

Antes de Cristo relacionada ao consumo de determinadas plantas que eram consideradas mágicas, instrumentos 

das divindades e que hoje são conhecidas “alucinógenas” e que eram distribuídas como instrumentos de culto 

tornando multidões dependentes. A sofisticação disso são as produções hoje da cocaína, do crack e outras 

misérias, aos milhões, cujo poder de viciar, de tornar dependente e assim de destruir vidas, individual e 

coletivamente, é imensamente grande 

Ainda que o embebedar-se não acontecesse tão rápido quanto passou a acontecer ao se passar usar o “álcool 

etílico” nas bebidas (dizem que por voltas de 1530), o fato é que a história registra “bebedeiras enormes” cujos 

resultados foram verdadeiros desastres sendo que muitas delas tinham a ver com a religião pois eram promovidas 

em nome de “Baco” ou Dionísio, o deus do vinho, da embriaguez, autor, nos contos mitológicos, de “bacanais 

enormes” e que foi tomado pelos gregos como “o padroeiro do teatro” das festas de rua e também da fertilidade. 

Mas se deixando Baco como um nome que tem a ver com as hostes do inferno, não se pode esquecer dos 

momentos lamentáveis causados pelo embebedar-se e que estão anotados no Antigo e Novo testamentos e aí  



temos o caso de Noé (Gênesis 9.20,21). Não nos 

esqueçamos de que, pela lei mosaica, quem quer que 

fosse acusado de devasso, rebelde e bêbado, tinha de ser 

morto por apedrejamento (Deuteronômio 21.18-21). Em 

provérbios 23.21, temos: Não ande com os que se 

encharcam de vinho, nem com os que se empanturram 
de comida pois os bêbados e os glutões se 

empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Na 

NVI, 1 Coríntios 6.9,10, está assim: Vocês não sabem 

que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se 
deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem 
adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem 
ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem 
caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de 

Deus. Mais um pouco e essa versão da Bíblia será 

processada e tentarão proibi-la. O texto nos fala de uma 

realidade que já acontecia há mais de 2 mil anos e antes. 

Nesse domingo dia das mães quando “as sombras sobre 

o fim do terrorista saudita Osama Bin Laden ainda não se 

dissiparam temos um “presente”. Falo da decisão tomada 

na quinta-feira pelas autoridades que reconhecem, 

oficialmente, o direito de pessoas do mesmo sexo viverem 

como casais, se constituindo em família de modo a, 

inclusive, poderem adotar crianças. Isso vai mexer e muito 

em nossa história.  

Dar direitos a essas pessoas de compartilharem de bens 

comuns, de herança, de pensão em nome de uma vida a 

dois, por uma questão de justiça, pode se admitir como 

sendo competência do poder civil, assim como está certo 

esse mesmo poder quando coíbe o se maltratar pessoas 

homossexuais por serem o que são, mas conceituar tais 

uniões em termos de família, foge a alçada desse poder 

diante do fato de que existe uma enorme maioria que tem e 

segue o conceito sobre família que não pressupõe, em 

termos familiares (esposo, esposa, papai e mamãe) pessoas 

do mesmo sexo formando casais como se tudo fosse “uma 

união conjugal”.  

Não é promissor o que espera as mamães dos nossos 

pequeninos. Talvez elas nem terão o direito de achar que 

isso não está certo.Na semana passada a mãe do cantor 

Elton John, um talentoso artista inglês e homossexual 

assumido, vivendo com um parceiro, foi procurada pela 

imprensa britânica para dizer algo sobre a adoção de uma 

criança por parte do Elton e desse seu parceiro. Ela foi 

perguntada se já fora conhecer “o neto” e a resposta foi, 

como dizemos aqui – “curta e grossa” – “não tenho o 

menor interesse em conhecê-lo e sobre ele perguntem a 

eles”. Ela não está de acordo com esse tipo de adoção. 

Na Inglaterra onde existem leis que protegem e 

beneficiam as chamadas “uniões entre pessoas do mesmo 

sexo”, há o direito de achar isso errado, tanto que há um 

mês uma denominação presbiteriana conservadora 

promoveu uma passeata dizendo que Deus não aprova o 

homossexualismo. Os movimentos “gays” tentaram 

impedi-la mas a Justiça disse que a Igreja tinha esse direito 

e protegeu a passeata. Na Suécia, onde o bispo luterano de 

Estocolmo é a bispa Eva Brunne, uma homossexual 

“casada” com uma “pastora”, a lei pelo menos garante que 

,dentro das Igrejas, pode-se ensinar que o 

homossexualismo é pecado. Será que pelo menos isso nos  
************************************************** 

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

Agenda do mês de Maio 2011 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

13/14/15 Sex/Sáb/Dom Haniel (Reserva) 

13/14 Sex/Sáb Grifa 

20/21 Sex/Sáb Grupo Ímpar (Reserva) 

23 Segunda Reunião Departamento Infantil 

28 Sábado Aniversário na Igreja 

29 Domingo Renovação de Votos (Noite) 

30 Segunda Reunião do Conselho da Família 

Cantina do mês de Maio de 2011 
Hoje Unijovem (Noite) 

15 Mensageiras do Rei 

22 Haniel 

29 Unijovem 

Escala de plantões 
 
 
 
 

 
Recepção 

 

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

Dep. 
Infantil 

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

Berçário 

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

 
Diaconato 

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

Deson 

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

 
 
 

Áudio Visual 

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

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

************************************ 
será assegurado? Não tem muito tempo o Sr Carlos 

Minc, ex-ministro do meio ambiente, disse em letras 

grandes que argumentar contra o homossexualismo 

baseando-se na Bíblia é algo inadmissível porque a 

Bíblia, ele disse, “é um livro superado e que não tem 

mais nada a dizer para a nossa época!”. Querem saber? 

Brincamos com isso. Rimos dos trejeitos e das situações 

de homossexuais quando devíamos ter chorado por eles, 

assim como temos de chorar pelos casamentos desfeitos 

em nosso meio. Mas quem sabe ainda haja algo que “o 

chorar pela humanidade diante de Deus” faça em favor 

das mamães de nossas crianças pequeninas nos dias que 

virão. Choremos por elas diante da Face do Senhor 

enquanto ainda podemos chorar. 

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

MR: Convidamos todas as meninas de 9 a 16 anos 



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 
08- Luis Carlos Batista 
       Maria Izabel Fuly da Rosa 
       Mayara Letícia dos Santos Alves 
09- Márcia Helena Schulz Fernandes 
11- Amanda Tavares de Lima 
       Dirce da Silva Moreira 
       Sandra Regina Carneiro de Moraes 
12- Rafael dos Santos Maia 
       Rafaella Cristina de Queiroz Durval 
13- Jairo da Costa Pereira Filho 
14- Clézia Bernardo da Silva 

       Casamento 
08 - Carlos & Neuza                            29 anos   
        Johnny & Renata                          01 ano   
10 - Gustaf & Natalia                           03 anos 
12 - Jairo & Edna                                 49 anos 
************************************* 

Faleceu: Na última terça-feira (03/05) o Sr. Severino 

da Silva, esposo da irmã Inês Teixeira da Silva membro de 
nossa grei. Oremos pelos familiares enlutados. 

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

Atenção MCA: Festividade da PIB em Oiticica no 

dia 21/05 às 14:30h. e aniversário da MCA da PIB no 
Tingui no dia 28/05 às 19:30h. Prestigie!!! 

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

Escala de plantões em “O Boletim”: A 

redação de “O Boletim” pede aos diretores que usam o 
mesmo para divulgarem suas escalas de plantões, que 
mantenha a mesma atualizada. Nós aqui apenas as 
transcrevemos. 

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

Nasceu: Na terça-feira (26/04) a pequena Beatriz 

filha do casal Claudio e Tatiane de Oliveira e não 
Tatiene com saiu na última edição, mamãe e bebê 
passam bem. Oremos pela família. 
************************************* 

Coro Voz Juvenil: Convida a todos os meninos e 

meninas de 6 a 15 anos para louvar ao Senhor. Nossos 
ensaios são todas as quartas-feiras às 18:00h. 
************************************* 

Batismo: Estará sendo realizado batismo no 3º 

domingo do mês de maio (15/05), os interessados favor 
procurar a irmã Eliane Vasconcellos para dar sua 
“Profissão de Fé”. 
************************************* 
 
 

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 11/05/2011 

Tema: “Descansando no poder de Deus” 
Momento de Oração por Missões 

Texto Bíblico.............................................................HCC 36  
Louvor.....................................................................HCC 412 

Momento de Oração 

Louvor.....................................................................HCC 330 
Louvor...........................................................Marlon Santos 

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), Gabriela Moreira, Lucimar Estevão Marins (Operada). 

************************************* 
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), Maria Tereza Pereira Pinto, Priscila 
Deodoro Mendes, Aline Pereira e João Dias Duarte (Esposo da Irmã 
Odete Ouverney), Joseli e Nelson (Parentes do Casal Ronaldo e Matilde 
Correa), Janete Oliveira (Cunhada da Irmã Eliane Vasconcelos). 

 

Pedimos aos irmãos que nos mantenha informado do estado de 
saúde dos enfermos não membros! 

Dízimo: UMA QUESTÃO DE OBEDIÊNCIA, FÉ E GRATIDÃO. 
Não deixe de devolver ao Senhor o que a Ele pertence! 

Relação das contribuições da 1ª semana de Maio: 
Dízimo= 82 contr./ Missões= 88 contr./ Obras= 00 contr./ 
D.A.S.= 10 contr./ Outras= 15 contr. 

************************************* 
 “Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei.” (Mateus 11:28) 

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



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

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

 

Tema: “Mãe, você é especial” 
(Homenagem ao dia das mães) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Eclesiástico 11:5) “Assim 

como você não conhece o caminho do vento, nem como o 
corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode 
compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 594 
Cântico Congregacional (Doxologia).............................HCC 04   
 

II- CONFISSÃO: (Salmos 104:1) “Bendiga o Senhor a minha 

alma! Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso! Estás vestido 
de majestade e esplendor!” 

Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor.................................................... 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
Participação Especial.........................................Dep. Infantil 
 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Provérbios 31:30) “A 

beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher 
que teme o Senhor será elogiada.” 
Dízimos e Ofertas...................................................HCC  422 
Apresentação dos Aniversariantes.......................... 
Oração de Consagração e Ação de Graças............... 
Participação Especial.........................................Dep. Infantil 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Isaias 49:15) “Haverá 

mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter 
compaixão do filho que gerou?” 

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

 

V- BENÇÃO FINAL: (Provérbios 23:25) “ Bom será que se 

alegrem seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que o deu à 
luz!” 

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, Comunicações e Relações Públicas: Pr. Erli José 

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: “ Exercitando sua Fé” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Salmos 23:1) “O Senhor é o 

meu pastor; de nada terei falta.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 328 
Cântico Congregacional (Doxologia)..........................HCC 60 
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 

II- CONFISSÃO: (Neemias 1:11) “Senhor, que os teus ouvidos 

estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus 
servos que têm prazer em temer o teu nome.” 

Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor................................................... 
Momento Missionário.......................................COMISSION 
Louvor..................................................Servindo no Silêncio 
 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Salmos 23:4) “Mesmo 

quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei 
perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado 
me protegem.” 

Dízimos e Ofertas....................................................HCC 327  
Oração de Consagração e Ação de Graças.................... 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor................................................................Valci Rocha 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Salmos 59:16) “Eu 

cantarei louvores à tua força; de manhã louvarei a tua 
fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos 
tempos difíceis.” 

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

V- BENÇÃO FINAL: (Salmos 13:5) “Eu, porém, confio em teu 

amor; o meu coração exulta em tua salvação.”  

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

