
       

 

IGREJA BATISTA DO PARQUE SÃO BASÍLIO 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO              

                                                         OO  BBoolleettiimm  
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL - Nº 944 – 12 de Junho 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 – DO AZEITE DE OLIVA E DA UNÇÃO. 
A palavra grega ELÁION, literalmente “Azeite de Oliva” é a palavra que se usa no ANTIGO TESTAMENTO da 

Septuaginta (O Velho Testamento em grego). Ela aparece em Números 11.8 para falar do bolo feito com o maná. Em 

Levítico 2.4 é dito que os bolos e pães para a oferta eram amassados com ELÁION (azeite de oliva). A benção sobre Aser 

mencionada em Deuteronômio 33.24 incluía os seus pés serem banhados em ELÁION (no azeite), porque o azeite era 

indicado como remédio para feridas e para descansar os pés. ELÁIOU (azeite de oliva) é a palavra que se usa para falar 

da unção de DAVI em 1 Samuel 16.13. No Salmo 45.7 a “unção com o óleo da alegria” é, ao pé da letra “unção com o azeite 

da alegria” (ESALEUTHE). Quando JÓ se lembrando dos tempos de fartura falou das rochas que despejavam óleo a 

palavra é AZEITE. O óleo que os apóstolos usaram nos enfermos em Marcos 6.13 é “ELAIOU”, ao pé da letra, AZEITE DE 

OLIVA. O óleo que o samaritano colocou nas feridas do assaltado é ELÁION (azeite de oliva). A unção com óleo sobre o 
enfermo mencionada em Tiago 5.14 é ELÁIOU (azeite de oliva) e o óleo que faltou nas tochas das virgens imprudentes para 

que elas tivessem luz é ELÁION (azeite de oliva) porque, realmente, o azeite se prestava também como combustível.  

Quase que na totalidade, ELÁIOU, na BÍBLIA, não pode ser entendido como azeite de oliva . Há exceção em 2 Samuel 14.2 

onde a tradução de  ELABEN (com azeite, ao pé da letra) tem de ser “óleo perfumado” ou “perfume”. Talvez no salmo 

104.15 a tradução não possa ser azeite de oliva. Digo “talvez” porque há comentaristas e eruditos bíblicos que falam do 

azeite sendo usado também para fazer brilhar o rosto e amaciar a pele. Nesse caso a tradução da NVI é realista, pois ela 
traduz-"...o azeite, que lhe faz brilhar o rosto....". O óleo da mirra é diferente. É chamado de “azeite de Esmirna”. 

O azeite de oliva tinha uma enorme importância na vida do povo hebreu (e na dos outros povos do oriente). Ao 

recém-nascido ministravam-se gotas do azeite e ainda hoje isso ainda é feito em comunidades do Oriente Médio, 

judaicas ou não. O azeite era moeda de transação comercial, era elemento usado para o culto (assim como o incenso e 

os sacrifícios) e também era muito usado como remédio. 

Essa identificação tão forte que o ANTIGO TESTAMENTO faz do azeite ligando-o ao próprio óleo da unção, devia 

fazer com que esse desavergonhado comércio com o chamado óleo de unção, cessasse. Entrei numa livraria há algum 

tempo e encontrei no balcão  “porção de óleo de unção” até por 280,00 reais e, numa revista americana, li que nos Estados 

Unidos já há porções que em reais chegam a 8 mil reais! 

Quando há até igrejas batistas ditas não parapentecostais praticando a “unção com óleo” é bom lembrarmos Hebreus 10.1-

23. Vale a pena ler e reler este texto. Quando estudei HEBREUS com o povo que vem aos cultos das quartas-feiras que 

lições maravilhosas aprendemos mas a principal delas foi a que o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo na cruz foi 
feito apenas uma única vez para que todos os rituais e sacrifícios que são mencionados no VELHO TESTAMENTO 

cessassem. Afinal, eles eram figuras do SACRIFÍCIO DE JESUS que viria mas por serem tais rituais e sacrifícios se 

tornando fins em si mesmos, tornaram-se motivos para a contrariedade de DEUS. Leis e rituais tinham uma  



finalidade: JESUS CRISTO. ELE as cumpriu.  

 Porque o direito de crer é sagrado não desrespeito 

os realmente evangélicos que têm ou participam de reuniões 

para “unção com óleo”. Faz parte do pietismo evangélico 

de alguns segmentos, mas temo que a não compreensão da 

parte deles de que para nos abençoar ou nos santificar não 

temos necessidade de qualquer tipo de óleo (parte dos 

rituais do tempo da antiga aliança) porque quem nos 

santifica é o ESPÍRITO SANTO DE DEUS à luz da 

nossa Submissão ao SENHORIO ABSOLUTO do 
nosso SENHOR E SALVADOR – temo que isso acabe 

tirando-os de um pietismo equilibrado levando-os à 

prática de outras obras da lei, tornando-os dependentes de 

sacramentos (mesmo que não sejam assim considerados) 

de modo a fazer com que voltem aos “antigos rudimentos” 

que os impedirão de se tornar confiantes tão somente na 

GRAÇA DE DEUS EM CRISTO JESUS. Não sei por 

que mas como nós, os chamados evangélicos, nos 

cansamos fácil da Graça!. 

Diferentemente do Batismo e da Ceia do Senhor, a unção 
com o óleo não foi deixada como ordenança nos Evangelhos. 

Então não é um ritual ou cerimonial ou um culto a ser 

repetido. Apesar do Evangelho  fazer a menção dos Apóstolos 

usando óleo para a unção dos enfermos em Marcos 6.13, até 

porque esse era um hábito dos judeus  que não 

deixavam de por azeite nas pessoas enfermas quando as 

podiam tocar, em lugar algum dos Evangelhos temos o 

SENHOR JESUS ungindo seus Apóstolos com óleo e em 

lugar algum das epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas e a 

Epístola aos Hebreus, temos a recomendação de ungirmos com 

óleo. No NOVO TESTAMENTO o termo unção aparece 

somente duas vezes, a saber na 1ª de João 2:20 e  27 e, em 

ambos os casos, os textos nos falam de unções vindas 

diretamente de DEUS! O que Maria fez ao ungir 

JESUS foi chamado em Marcos 14.8 de “unção para 

sepultura”, e a finalidade era aromática. A unção 

mencionada em Mateus 6.17- onde temos – “Porém tu, 

quando jejuares, unge a tua cabeça” é explicada 

com a versão da NVI: -“Ao jejuar, arrume o cabelo” . 

O único texto do NOVO TESTAMENTO onde temos a 

recomendação do uso do azeite sobre o doente está em 

Tiago 5.14. A recomendação do Oráculo de Deus pode ser 

explicada à luz da insipiente medicina dos tempos bíblicos 

quando, entre os judeus, o azeite tinha um forte apelo 

medicinal. Essa recomendação também foi feita num 

período de transição do VELHO para o NOVO 
TESTAMENTO e aí cabia a orientação: “Está alguém 
entre vocês enfermo? Que ele mande chamar os presbíteros 
da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, 

em nome do Senhor”. Em outras palavras, estava dizendo o 

Homem de Deus: “vão orar mas não abram mão da 

medicina, porque se Deus quiser curar o doente sem 

remédio o fará mas se quiser curá-lo usando o tratamento 

médico, o fará”. Sabemos que é assim porque cremos que 

DEUS usa o que quer, como quer na hora que quer e sua 
Graça, seu poder e Misericórdia não podem ficar 

dependendo de objetos, de coisas, de substâncias 

materiais, físicas.  

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

Agenda do mês de Junho 2011 

Data 
Dia da 

Semana 
Atividades 

17/18/19 Sex/Sáb/Dom 
Série de Conferência (Fora) – Pr. 
Valdemir  

19 Domingo 
Meus 10 anos Gloriosos (Dep. 
Infantil) 

22 Quarta Dia de Educação Feminina 

Cantina dos meses de Maio e Junho de 2011 
Hoje Servindo no Silêncio 

19 Coro da Igreja 

26 Haniel 

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 e Jéssica.                            
5-6 anos – Ivone Carla, Mayara e Anna Paula. 
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 e Jeferson.                                                                               
Próx. Dom: Guto, Alexandre Campos e Rafael. 

 
 
 

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. 

************************************ 
Símbolos e rituais são importantes e enriquecedores para a 

nossa caminhada cristã, para as nossas reuniões e como 

instruções  mas nenhum símbolo, nenhum ritual são fins em si 

mesmos. Nenhum deles pode ser uma espécie de recipiente 

do poder gracioso, infinito e invisível de DEUS porque 

quando passam a ser assim considerados o CRISTIANISMO 

deixa de ser puro e simples, corremos o risco de nos 

tornarmos idólatras e supersticiosos e de usarmos ou 

sermos vítimas da manipulação religiosa via ritos, sacramentos e 

símbolos como foi o caso da Igreja medieval e o caso desse 

“neo cristianismo de hoje em dia”. 

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

Vem ai a Escola 

Bíblica de Férias 
O Departamento Infantil convida todos os 

irmãos que trabalham direto ou indiretamente 
com o departamento a participarem da nossa 



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 
12- Edna do Nascimento Furtado 
13- Antônio Carlos Marcato 
       Celma Machado Sampaio 
14- Izaura Bandeira Ramiro 
       Juraci Vasconcelos Marques 
15- Jucélia Ferreira Soares dos Santos 
16- Andrea da Silva Pessanha Pereira 
       Joel Augusto de Souza Guimarães 
17- Antônia da Silva Costa 
       Cleusa Maria de Jesus 
       Enedina de Souza Videira 
       Maria Lucia Soares Siqueira 
       Yone Correa Garcia 
18- Deilton Thomaz Cavalleiro 
       Denize Larrubia dos Santos Mariote 
       Odeli Alves Porto da Motta  

       Casamento 
12 - Aurimar & Adnir                                   40 anos 
************************************ 

GRIFA 
A direção convida todas as equipes que compõem o 
mesmo, para a próxima reunião de planejamento na qual 
serão distribuídas as fichas para o próximo encontro. Na 
próxima sexta-feira (17/06) às 19:30h. Sua participação é 
muito importante!!! 

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

Ministério Servindo com Sou: Teremos nossos 

encontros aqui na igreja todas as terças-feiras às 19:00h. 
Maiores informações com a irmã Raquel Oliveira. 
Esperamos por vocês!!! 

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

Faleceu: Na última quinta-feira (09/06) o Sr. Peron de 

Oliveira. Filho da irmã Maria de Lourdes de Oliveira 
membro de nosso grei. Oremos pelos familiares 
enlutados. 
************************************ 

CONVITE 
A Igreja Batista Monte da Fé em Sagrado Coração tem o 
prazer de convidar a igreja para participar do culto em 
ação de graças pela posse do Pr. Reginaldo Santana, a 
realizar-se no dia 25 de Junho de 2011 às 19:00h. 

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

Departamento de Áudio e Visual: Estamos 

trabalhando no projeto com intuito de transmitir nossos 
cultos dominicais ao vivo pelo nosso site: 
www.ibpsb.org.br. Visite nosso site!!! 

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

 

 

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 15/06/2011 

Tema: “Envia a Tua verdade” 
Momento de Oração por Missões 

Texto Bíblico........................................................João 14:17  
Louvor.......................................................................HCC 66 

Momento de Oração 
Louvor.....................................................................HCC 264 

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, 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”), 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), 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), Gabriel Cedro (Amigo 
do Junior Ronald Soares). 

 

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 Junho: 
Dízimo= 145 contr./ Missões= 187 contr./ Obras= 02 
contr./ D.A.S.= 21 contr./ Outras= 18 contr. 

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

Homem Cristão em Ação: Estará promovendo 

acampamento entre os dias 28 a 30 de Outubro. Faça suas 
inscrições com o irmão Valmir. Vagas limitadas!!! 

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

http://www.ibpsb.org.br/


 

SERVIÇO DOMINICAL 
MATUTINO  

Direção: (HCA) Wagner Pereira/ Regente: Valci Rocha 
 Teclado / Piano: Renata Kiffer e Fernando Volotão 

 

Tema: “Edificando Vidas” 
(Celebrando o Dia do Pastor) 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Efésios 4:7,11,12) “E a cada um 

de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo.E 
ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para 
evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de 
preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo 
seja edificado”. 

Prelúdio.............................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações..........................................Oficiante 
Texto de Intróito................................................1 Timóteo 3:1  
Cântico Congregacional (Doxologia)............................HCC 236   
 

II- CONFISSÃO: (Salmos 23:1) “O Senhor é o meu pastor, nada me 

faltará.” 

Leitura Bíblica (Pastores).................................Salmos 23:1,2,3 
Cântico Congregacional....................1ª estrofe e coro HCC 478 
Momento de Oração.................................................Oficiante 
Oração do Senhor.................................................... 
Momento Missionário...........................................COMISSION 
 

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (João 10:11,12,14) “Eu sou o 

bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas 
]O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, 
quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo 
ataca o rebanho e o dispersa. Eu sou o bom pastor; conheço as minhas 
ovelhas, e elas me conhecem.” 

Leitura Bíblica (Pastores)..........................Romanos 8:35,36,37 
Dízimos e Ofertas (Pastores e congregação)................HCC 560 
Apresentação dos Aniversariantes................................. 
Oração de Consagração e Ação de Graças...................... 
Culto Infantil...............................................Saída das Crianças 
Louvor............................................................Coro Voz Juvenil 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (Isaías 61:1.4) “O Espírito 

do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as 
boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, 
a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisões aos presos; a 
apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus 
(...) então edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os 
de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de 
geração em geração.” 

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

V- BENÇÃO FINAL: (2 Timóteo 4:2) “Pregue a palavra, esteja 

preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda 
a paciência e doutrina.” 

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 

SERVIÇO DOMINICAL 
VESPERTINO 

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

 

Tema: “Um convite especial” 
 

I-INVOCAÇÃO E ADORAÇÃO: (Mateus 11:28) “Venham a 

mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu 
lhes darei descanso.” 

Prelúdio..........................................................DESOM/DAVI 
Processional e Saudações.......................................Oficiante 
Texto de Intróito.......................................................HCC 16 
Cântico Congregacional (Doxologia)........................HCC 208  
Cânticos Espirituais...................................Equipe de Louvor 
 

II- CONFISSÃO: (Salmos 139:17) “Como são preciosos para 

mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma 
deles!” 

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

III–LOUVOR E CONSAGRAÇÃO: (Hebreus 4:16) “Assim, 

aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a 
fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que 
nos ajude no momento da necessidade.” 

Dízimos e Ofertas....................................................HCC 429 
Oração de Consagração e Ação de Graças.................... 
Culto Infantil............................................Saída das Crianças 
Louvor............................................................Claudio Vieira 
 

IV- PROCLAMAÇÃO E EDIFICAÇÃO: (I Pedro 5:10) “O 

Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna 
em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de 
tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os 
porá sobre firmes alicerces.” 

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

V- BENÇÃO FINAL: (Salmos 40:4) “Como é feliz o homem 

que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos 
orgulhosos dos que se afastam para seguir deuses falsos.” 

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) 

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

Visitante, seja sempre bem vindo! 
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