
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 941 – 22 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 – UMA POSIÇÃO PROVISÓRIA MAS SÉRIA.  
Está pronta desde novembro p.p após várias reuniões do CONSELHO JURÍDICO DA IGREJA a nossa “cláusula 

de segurança nº 1”, um documento sobre os direitos dos membros da Igreja. Não conseguimos levar o mesmo à 
leitura por parte da Igreja porque ainda estamos pendentes com a pesquisa sobre a viabilidade ou não do 
recebimento, por aclamação, de algumas pessoas conosco há muitos anos. São três congregacionais e uma 
presbiteriana. Elas foram batizadas em suas igrejas pela forma de aspersão. Na pesquisa há também a consulta 
sobre a viabilidade do batismo de uma senhora com mais de 90 anos e que há mais de 60 vive maritalmente com 
o seu moralmente marido mas que, por questões particulares dele, ele não aceita o casar-se nos moldes civis. 
Não mais que 90 pesquisas foram devolvidas o que é um número muito baixo, agravando-se a situação pelo fato 
de que a grande maioria está marcada com todas as opções oferecidas o que torna tal pesquisa, inválida.  

Devido à recente aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal, da legalidade das uniões ditas “estáveis” dos 
chamados “homo afetivos” (homossexuais) e as pressões para a aprovação da lei contra o que se denomina de 
“homofobia” que, no melhor das hipóteses permitirá aos ministros religiosos que entendem as relações sexuais 
como equivocadas (pastores, padres, rabinos, imames) a se manifestarem contra o homossexualismo tão 
somente nos limites das suas reuniões religiosas (leia-se “templos”), estamos colocando diante da nossa 
congregação, via este Boletim QUE É UMA PUBLICAÇÃO INTERNA, o posicionamento em nome da presidência da 
Igreja sobre a questão sexual e que deverá servir de parâmetro a nossa conduta até que, oficialmente, um 
documento mais amplo seja examinado pelo Conselho Jurídico da Igreja e após trabalhado seja trazido à 
aprovação final.  

 
POSICIONAMENTO PROVISÓRIO DA NOSSA IGREJA ACERCA DA MORAL SEXUAL  
Como Igreja de Jesus Cristo denominada Batista nós cremos, ensinamos e confessamos a autoridade final 

para as nossas doutrinas e práticas a Bíblia Sagrada, tida por nós como a Palavra de Deus, por isso: 
1- Entendemos que são antibíblicas por serem contrárias à misericórdia pregada por Nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo quaisquer manifestações de natureza discriminatória sejam elas raciais, culturais, sociais e sexuais. 
No caso sexual, entendemos que a nossa veemente oposição à pedofilia, ao estupro e realidades similares não 
se trata de discriminação, mas são posições de repulsa a tais atos que toda a sociedade considera criminosos. 

2- Entendemos que em toda e qualquer manifestação discriminatória se corre o enorme risco de cometer 
injustiça em relação aos direitos das pessoas o que nos coloca na contramão da tradição cristã evangélica batista 
que reconhece a qualquer ser humano como criatura na qual se possa restaurar a “imagem e semelhança de 
Deus” e que está inclusa no mandamento bíblico de ser amado por nós como a nós mesmos.  

3- Entendemos que, no caso dos chamados homossexuais, o direito à liberdade individual de aceitarem uma 
sexualidade homossexual não faz do homossexualismo, por isso, na nossa maneira de crer como cristãos batistas 
e da quase totalidade dos demais cristãos, uma prática correta, aprovada por Deus.  
A nosso ver o homossexualismo está em desacordo com os princípios divinos mas isso não pressupõe que os 
homossexuais devam ser, por causa disso, molestados, perseguidos e humilhados. A história nos conta o quanto 
o povo batista foi molestado, perseguido, humilhado por causa das suas convicções diferentes por aqueles que 
achavam estar fazendo o que era certo em nos perseguir e maltratar. Sabemos o quanto tem sido difícil hoje  



para milhares de cristãos que estão vivendo em países 
nos quais não podem professar livremente a fé que 
possuem o serem molestados, perseguidos e 
humilhados, de forma que nos causa mal-estar pensar 
que outros tenham de se submetidos a esses atos. 

4- Entendemos, porém, que tudo o que foi exposto 
acima, por estarmos numa sociedade democrática, não 
dá direitos a quem quer que seja de impor os valores 
deste ou daquele segmento a um outro segmento 
específico, como é o caso do projeto que se tem de se 
impedir às Igrejas Cristãs de assumirem, publicamente, 
a sua postura contra isso ou aquilo. Como cristãos 
temos o direito de ter preservado o nosso direito de 
questionar as práticas dos seres humanos sejam elas 
quais forem pois só assim poderemos levar a cabo a 
nossa missão de pregar e ensinar a necessidade da 
reconciliação do ser humano com Deus e do ser 
humano com o ser humano.  

5- Entendemos e por isso cremos, ensinamos e 
confessamos como cristãos batistas que todos os 
nossos pecados, sem exceção, levaram o Senhor Jesus 
Cristo à Cruz do Calvário. 

6- Entendemos então que, em termos sexuais, se o 
aborto voluntario, se a pedofilia, o estupro, a 
mutilação, a tara, o relacionamento sexual com 
animais e a privação sexual forçada crucificaram Jesus, 
também O crucificaram a quebra do princípio original 
do casamento no qual homem e mulher foram unidos 
para serem “uma só carne” e viverem a vida comum 
do lar, isto é, levaram Jesus a Cruz (1) o pecado da 
infidelidade conjugal; (2) o pecado de, como marido e 
mulher, o casal não se cuidar e não se honrar; (3) o 
pecado do desrespeito sexual entre marido e mulher; 
(4) o pecado da privação sexual imposta por um 
cônjuge ao outro, salvo por motivos de enfermidade, já 
que a sexualidade sendo um dom de Deus destinado 
para ser vivido entre um homem e uma mulher dentro 
do casamento, não pode ser instrumento de 
manipulação; (5) o pecado da separação que não se 
enquadre na exceção feita por Jesus em Mateus 5:32; 
(6) o pecado do relacionamento sexual fora do 
casamento e, (7) o pecado do homossexualismo que é, 
na nossa maneira de ver, um desvio do propósito 
criador de Deus, fruto da corrupção humana que 
degrada a pessoa e transgride a vontade de Divina 
conforme expressa Romanos 1:26,27. 

7- Entendemos então que todo e qualquer membro 
da nossa Igreja que incorra nos práticas acima 
mencionadas e não se arrependa, por amor a Cristo, 
delas, assumindo uma conduta oposta ao mencionado, 
poderá ser desligado do nosso rol de membros o que 
não significa que a Igreja tenha de “virar às costas à tal 
pessoa desligada”. 

8- Entendemos que a Igreja por ser o que é precisa 
então estar aberta a todas as pessoas em busca de um 
lugar no coração de Deus, sendo nossa coerência o 
abrir as nossas portas a todas as pessoas com amor, de 
modo a, inclusive, sem que isso fira o nosso 
compromisso com os valores do Reino de Deus, 
possamos receber, acolher e a dialogar também com 
os homossexuais que não são menos amados por Deus 
do que outras criaturas e que no amor de Cristo 
podem ser, como todos os seres humanos, 
transformados para a nova vida que está no propósito 
de Deus. Nesse caso, vamos precisar e muito da ajuda 
e do preparo específico do nosso Ministério da família, 
dos nossos médicos, psicólogos e sociólogos, dos 
nossos pastores, dos nossos líderes e da comunidade 
eclesial como um todo. 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2011. 
Pastor Valdemir A. da Silva- Pastor (presidente) da Igreja. 

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

 

Agenda do mês de Maio 2011 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

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 Haniel 

29 Unijovem 

Escala de plantões 

 
 
 
 

 
Recepção 

 

INTERNA/HOJE: Darcy Pinto, Marisa Pinto, 
Sérgio Pinto, Jalecy, Marcelo e Vanessa.                                                                   
INTERNA/PRÓX.DOM.: Cecília, Marlene 
Correa e Lídia. 
EXTERNA/HOJE: Marcos, Washington, Moisés, 
Jayme e Sabino. 
EXTERNA/PRÓX.DOM.: Brum, Clayr, Jorge 
Seixas, Maurílio, Getúlio, Antônio Souza e 
Severino. 

Dep. 
Infantil 

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

Berçário 

Berçário 1 Hoje: Denise e Vera.                                                                                                                   
Berçário 1 prox. dom.: Adriana e Rosimery.                                                                                                                                                                          
Berçário 2   Hoje:  Michele, Silvia e Marize. 
Berçário 2 prox. dom.:  Ana Paula e Ivone. 

 
Diaconato 

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

Deson 

Hoje: Carlos Siraldo e Nat. 
Próx. Dom: Direção.                                                                                                                                                 

 
 
 

Áudio Visual 

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

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

************************************ 
CONVITE 

A PIB de Campo Grande tem o imenso prazer em  
convidá-los para Cerimônia de posse ao  

Ministério da Família do  
Pr. Anderson de Souza Maciel, a ser realizada na  

PIB de Campo Grande neste domingo (22/05) às 19:00h.  
O Pr. Valdemir estará fazendo parte da celebração.               

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

Grupo Débora: Você mulher venha participar do 

estudo bíblico “Mente Renovada” na quarta-feira (25/05) 
às 18:00h. 

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

Bazar do Grifa: O GRIFA esta trabalhando para 

realização de mais um encontro, realizando mais uma 
liquidação de garagem no domingo (05/06). 
************************************* 

Atenção: O Pr. Valdemir estará pregando no 

aniversário da PIB de Cosmos na próxima sexta-feira 
(27/05). Oremos por ele. 

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



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 
22- Antônio Carlos Souza 
       Elenice Ornellas Correa de Oliveira 
       Lilian Costa Gomes 
       Paulo Cesar Cortinovis da Silva 
23- Eliseu de Lima Pereira 
       Leila Ferreira Quintanilha de Souza 
24- Evelyn Sena Bastos Costa 
       Márcio Gomes Correa da Silva 
       Valci da Rocha Faria 
25- Daniella Barcellos Moreira Peixoto 
       Darllan Mendes Bandeira – Natal-RN 
       Denise Elaine Moura da Silva de Campos – J. das Hortênsias 

       Ismênia Teixeira de Freitas 
       Nilton Ramalho de Souza 
26- Leda Cardoso Gomes 
       Lucieti Estevão da Silva 
27- Carlini de Souza da Mota 
       Ubirajara de Almeida Soares 
28- Hilda Castro dos Reis 
       Maria da Conceição de Paula Bandeira 

       Casamento 
23 - Armando & Andréia                         13 anos   
25 - Rubem & Marise                               21 anos 
26 - Jair & Luzinete                                  39 anos 
27 - Bandeira & Conceição – Natal-RN    22 anos 
28 - Luiz & Lidia                                         23 anos 
        Moisés & Renata                              19 anos 

************************************ 
Aconteceu na última Assembléia. 15/05/2011 

Saídas: 

Carolina dos Santos Leite C IB. Rio da Prata 

Solicitação: 

Jane Santos Barros C PIB. Cpo. Grande 

Gilson Pereira Barboza PF  

Gilson Paulo Barboza PF  

C= Carta        PF= Profissão de fé 

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

Atenção MCA: Aniversário da MCA da PIB no 

Tingui no próximo sábado (28/05) às 19:30h. Prestigie!!! 

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

Batismo: Foi remarcado para o 1º domingo de Junho 

(05/06). Os interessados favor procurar a irmã Eliane 
Vasconcellos para dar sua “Profissão de Fé”. 

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

Nasceu: Na última quarta-feira (18/05) a pequena 

Alana filha do casal Vinicius e Carla Felizardo Torres (Ela 
membro de nossa igreja). Mamãe e bebê passam bem. 

Oremos pela família. 
************************************

* 
 

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 25/05/2011 

Tema: “Novo Nascimento” 
Momento de Oração por Missões 

Texto Bíblico...........................................................HCC 249  
Louvor.....................................................................HCC 236 

Momento de Oração 
Louvor.....................................................................HCC 251 

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, Célia Maria da 
Conceição Ferreira (Mãe do irmão “Betão”). 

************************************* 
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 (Parente 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 3ª semana de Maio: 
Dízimo= 134 contr./ Missões= 138 contr./ Obras= 05 
contr./ D.A.S.= 25 contr./ Outras= 31 contr. 
************************************* 

O Livro “Igreja à Beira do Poço: Foi lançado 

em nossa igreja no último domingo (15/05), de autoria do 
Pr. Paulinho da Missão Jardim das Hortênsias e foram 
disponibilizados alguns exemplares com o irmão Brum.  

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



 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

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

 

Tema: “Servos” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Lucas 12:37) “ Bem-
aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor 
vier, achar vigiando! Em verdade vos digo que se cingirá, 
e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá.” 
Prelúdio.........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações......................................Oficiante 
Texto de Intróito....................................................HCC 487 
Cântico Congregacional (Doxologia)............................HCC 02   

 
II- CONFISSÃO: (Lucas 17:10) “Assim também vós, quando 

fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos 
inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer.” 
Apresentação de Bebê............................................HCC 610 
Momento de Oração.............................................Oficiante 
Oração do Senhor................................................ 

 
III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (João 15:15) “Já vos não 
chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu 
senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo 
quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.” 
Dízimos e Ofertas...................................................HCC 496   
Apresentação dos Aniversariantes............................. 
Oração de Consagração e Ação de Graças.................. 
Culto Infantil...........................................Saída das Crianças 
Louvor....................................................Luis Cláudio Vieira 

  
IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Romanos 6:16) 
“Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos 
para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, 
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a 
justiça?” 

Cântico Congregacional.............................................. 
Celebração da Palavra............................Pr. Cleber Souza  
                                            (Coordenador Regional da JMN/RJ)    

 

V- BENÇÃO FINAL: (Romanos 6:22) “Mas agora, 
libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o 
vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna.” 
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 

SERVIÇO DOMINICAL 
VESPERTINO 

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

 

Tema: “Escolha que Produz Vida” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Apocalipse 22:14) “ Bem-

aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, 
para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na 
cidade pelas portas.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.....................................................HCC 253 
Cântico Congregacional (Doxologia)..........................HCC 08 
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 

II- CONFISSÃO: (João 6:40) “Porquanto a vontade daquele 

que me enviou é esta: Que todo aquele que vê o Filho, e crê 
nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia.” 

Momento de Oração..............................................Oficiante 
Oração do Senhor................................................... 
Departamento em Ação....................................... 
 

Celebração da Ceia do Senhor 
Processional.....................HCC 514 (1ª estrofe e coro) 

Distribuição dos Elementos...............HCC 516 
Louvor Rude Cruz................QNC 

 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (I João 2:16) “Porque tudo 

o que há no mundo, a concupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, 
mas do mundo.” 

Dízimos e Ofertas.......................................................CC 560 
Oração de Consagração e Ação de Graças.................... 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Mateus 7:13) “Entrai 

pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o 
caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram 
por ela.” 

Cântico Congregacional.............................................. 
Celebração da Palavra...............................Pr. Mauro Rangel                                                            
 

V- BENÇÃO FINAL: (João 5:24)  Na verdade, na verdade vos 

digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me 
enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas 
passou da morte para a vida." 

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