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18 de dezembro de 2011

TIVEMOS QUE FICAR UM POUCO MAIS
Cheguei preocupado a Belém.
Maria estava cansada dos 12 dias da viagem, feita no
lombo do meu jumento. Era a segunda vez que fazia uma
viagem para fora de Nazaré, mas a primeira foi logo no
começo da gravidez, para a casa de Isabel, em Hebrom,
que fizemos em dois dias.
Ela era forte. Eu estava preocupado com a segurança, mas chegamos bem, graças a Yaweh. Não reclamou de
nada. Os enjoos, que duraram até o quarto mês, tinham
cessado.
Chegamos a Belém. Meus avós moraram lá, mas agora
dormiam com os nossos antepassados. Corri muito pelas
ruas da cidade. Eu tinha tios ainda lá e para lá fomos.
Foi boa a recepção. A casa era pequena e parecia tão grande quando eu era criança. Histórias
para lá, histórias para cá, sobretudo sobre meus pais, que se mudaram para Nazaré quando eu tinha
seis anos. Eles queriam saber como era a minha cidade, eu queria saber dos meus primos, conversa
de pessoas que não se veem. Maria ficava um pouco deslocada. Tudo lhe era meio estranho.
Meu plano era comparecer perante a seção para me alistar e voltar para casa. Lá estava tudo
preparado para o nosso bebê. Pensamos muito no que fazer. Eu tinha que ir e até pensei que Maria
podia ficar em Nazaré. O problema é que sua família não nos dava apoio. Achavam que tínhamos
feito algo errado. Depois que o anjo me apareceu, eu entendi, mas não apareceram anjos para os
pais e nem para os irmãos de Maria. Eles não engoliam que eu estava inocente nesse caso.
Eu me alistei e, enquanto descansávamos para voltar, uma parteira foi lá em casa e disse que
seria arriscado para Maria, no sexto mês, fazer uma viagem daquela. Já tinha bastado a vinda. Ficamos. O problema é que a Páscoa estava chegando e, com ela, outros parentes nossos ficavam em
Belém para estarem mais próximos de Jerusalém, distante umas duas horas a pé. Fomos nos apertando. Tivemos que dividir nossa kataluma, que ficou pequena.
Meus tios nos arrumaram um quarto melhor no térreo. Minhas tinhas arrumaram tudo e purificaram o lugar, como manda a Lei. E ali fomos ficando, Maria cada vez mais pesada e eu, cada vez
mais ansioso por não ter o que fazer. Carpinteiro sem ferramenta — e não levei nenhuma — não é
carpinteiro.
E a Páscoa chegando. Numa noite agradável — o inverno tinha ido embora — Maria começou a ter
dores. Um sobrinho correu e chamou Débora, a parteira da cidade. Ela chegou logo, ferveu a água,
conferiu os panos. Eu fiz uma oração a Yaweh e pusemos Maria na cadeira do parto. Não demorou,
nosso bebê, primeiro a cabecinha cabeluda, chegou, deslizando pelos joelhos de Débora, e logo ela
o pegou no colo. Quando ele chorou, relaxamos um pouco. Maria cochilou, o pescoço pendido ali na
cadeira mesmo. Pouco depois, despertou, pegou o menino no colo também.
— Pegue os panos. Não quero que fique com frio.
Peguei-os sobre a mesa, no outro canto.
Foi então que meus sobrinhos entraram correndo, dizendo que uns pastores estavam lá fora e
queriam ver o bebê.
Como souberam, não sei.
ISRAEL BELO DE AZEVEDO
israelbelo@gmail.com
www.prazerdapalavra.com.br

Isaías 61, Jeremias 23.5-6, Miqueias 5:2,
Zacarias 6.12-13, Zacarias 9.9

VOCABULÁRIO DO NATAL – BELÉM
ISRAEL BELO DE AZEVEDO

Belém é uma cidade localizada perto de Jerusalém (cerca de 10 km, ao sul).
Hoje tem 22 mil habitantes na cidade e 61 mil incluindo o entorno, metade cristã
(sobretudo católicos ortodoxos) e metade muçulmana. Está sob o governo da Autoridade Palestina.
A principal atividade econômica da cidade é de natureza pastoril e agrícola,
uma vez que o entorno da cidade tem plantações de cereais, vinhedos e pomares de
azeitonas, bem como pasto para as ovelhas. Cada vez mais, o turismo assume um
papel relevante na economia da cidade. A prefeitura de Belém informa que 20% da
população vivem do turismo.  Os turistas (dois milhões por ano ) são cristãos que
visitam a cidade, desejosos de ver de perto o lugar onde Jesus nasceu.
UMA CIDADE PEQUENA
Antes de Jesus, no entanto, a cidade, embora pequena, desempenhou papel
importante na história.
Uma das mais antigas cidades do mundo, fundada três milênios antes de Jesus,
como Beeit Lahama (Casa da Carne), Belém era um assentamento dos cananeus, que
ali construíram um templo em homenagem ao seu deus, onde provavelmente hoje se
localiza a Igreja da Natividade, construída (tristemente, podemos dizer) em homenagem a Jesus, no lugar onde se imagina que ele nasceu.
A cidade passou a fazer parte da história bíblica a partir da morte de Raquel (Gênesis 35.19), esposa de Jacó e que ali foi enterrada, logo após o parto de Benjamim. Os
hebreus lhe deram o nome de Belém (Casa do Pão), pelo qual é até hoje conhecida.
Quando da divisão de Canaã entre as tribos, Belém coube aos descendentes de Judá.
Vários episódios são registrados como tendo ocorrido na cidade, que é o palco
dos últimos eventos (lamentáveis eventos) do período dos Juízes. Era de Belém a
família de Noemi, razão porque era de Belém a família de Jessé. Diz a Bíblia que “Davi
era filho daquele efrateu de Belém de Judá cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos;
nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens” (1Samuel 17.12).
Davi cuidava das ovelhas do seu pai nas colinas da região (1Samuel 17.12,15). Foi
nessa cidade que Samuel o encontrou e o ungiu como rei de Israel (1Samuel 16.1-13).
No início do reinado de Davi, a cidade foi tomada pelos filisteus. Depois, foi retomada,
cabendo ao seu filho Roboão fortificá-la (2Crônicas 11.6).
A importância de Belém foi se tornando cada vez menor, a ponto de, no século
7 a.C., o profeta Miqueias se referir a ela como muito pequena, tendo menos de
1.000 habitantes (Miqueias 5.2). Apesar disto, dali sairia o descendente de Davi que
pastorearia a Israel (e o mundo - acrescentamos) e salvaria a humanidade.
PROMETIDOS
De fato, sete séculos depois desta profecia, ali nasceria o Messias Jesus.
A história é bem conhecida:
“Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o império romano.
(Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria.)
E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se.
Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para
Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Provavelmente, seus ancestrais tinham voltado do exílio um século antes, estabelecendo-se em
Nazaré. É nesta cidade que o relato bíblico o encontra. José foi a fim de alistar-se,
com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho, que ele
sabia que não era dele, mas aceitou como se fosse.
Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e Maria deu à luz o
seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não
havia lugar para eles na hospedaria” (Lucas 2.1-7 - NVI).
A viagem de Nazaré, onde agora morava José, até Belém, onde possivelmente
viveram ou viviam seus pais, durou vários dias, feita a cavalo ou a pé. Num tempo
de casamentos arranjados, as duas famílias já tinham acertado a união entre José e
Maria. Como até hoje acontece no mundo árabe, as mulheres eram prometidas em
casamento ainda meninas. A promessa era irrevogável, a menos que houvesse um
divórcio, fácil para os homens, quase impossível para as mulheres.
	 Para mais dados, cf. o site da prefeitura, disponível em <http://www.bethlehem-city.org/
index.php>
	 No Brasil, chegam cerca de cinco milhões para TODAS as cidades brasileiras.

EM BELÉM
José e Maria chegaram a Belém provavelmente no ano 5 a.C.
Quando, numa reunião, mencionei esta data, uma senhora se mostrou surpresa
com os olhos. Repeti a informação, mas não fui convincente. Logo, o fato de Jesus
ter nascido antes dele merece uma explicação, pelo menos para algumas pessoas.
Vejamos, então: no ano 525 da nossa era, um monge muito estudioso (Dionysius Exiguus – Dionísio, o Pequeno) propôs um novo calendário, que tinha como
central a data do nascimento de Jesus Cristo e que substituía o calendário do imperador Deocleciano, o grande perseguidor dos cristãos. A este ano ele chamou de
AD, Anno Domini, Ano do Senhor, Ano de Jesus. Ninguém deu muita bola para o
novo calendário até que, no século 8, um cristão chamado Beda escreveu um livro
de história usando o sistema de Dionísio.
Dionísio começou seu calendário com o nascimento de Jesus, pondo-o no ano
1 (e não no ano zero). Ocorre que, a partir do século 18, os estudiosos mostraram
que Herodes, o Grande, morreu no ano 4 a.C., usando-se a datação de Dionísio, conhecido como Calendário Juliano. Como Herodes estava vivo quando Jesus nasceu,
logo, a data do nascimento do Messias teria que ter acontecido antes do ano 4 a.C.
Dionísio errou por alguns anos, portanto. Além disso, ele estabeleceu o primeiro dia
do ano 1, no dia da circuncisão de Jesus, e o seu nascimento oito dias antes - isto
é: 25 de dezembro).
Quando chegou a Belém, provavelmente no ano 5 a.C., Maria estava grávida
havia mais de três meses (sim, sabemos que ela passara os três primeiros meses na
casa de Isabel, sua prima - Lucas 1.56). O casal teve dificuldade para se hospedar.
Obviamente não havia hotel na cidade. As pessoas ficavam na casa dos parentes.
A hospitalidade era um valor inegociável. O problema era que o movimento estava
muito grande, por causa do recenseamento.
Belém era uma cidade de pastores de ovelhas, que passeavam com os animais
pelos campos, exceto no inverno (dezembro a fevereiro), quando a temperatura chega a 4ºC na madrugada. Por isto, muitos autores preferem datar o nascimento de
Jesus entre março e junho e não em dezembro.
Dias ou mesmo meses após a chegada do casal, Maria deu à luz o seu
primeiro filho.
Não há indicação de que ele tenha nascido assim que chegaram. O texto bíblico
informa que estavam lá, em Belém, quando chegou a hora do parto (Lucas 2.6),
no que certamente foi assistida por uma parteira. A informação não consta, porque
era óbvia. Comparemos: até hoje, quando nasce um bebê num hospital, não se
menciona o nome do obstetra, mas está pressuposto que a mãe foi assistida por um
médico, com sua equipe.
As regras levíticas para o nascimento eram bem claras, visando sobretudo a
saúde da mulher e da criança, conquanto numa roupagem religiosa. Uma delas
estabelece: “Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda sete dias;
como nos dias da sua menstruação, será imunda. E, no oitavo dia, se circuncidará
ao menino a carne do seu prepúcio. Depois, ficará ela 33 dias a purificar-se do seu
sangue; nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram
os dias da sua purificação” (Levítico 12.2b-4 - ARA)
Geralmente, os partos eram assistidos por outras mulheres, além da parteira,
algumas profissionais (Êxodo 1.15). As meninas, então, sabiam o que deviam fazer
quando chegasse a sua vez.
Encontramos alguns relatos, embora muito sucintos, nas páginas bíblicas, como o
de Raquel (Gênesis 35.17), assistida por uma parteira. Essas assistentes, parentes ou
profissionais, podiam ficar de joelho de frente para a mãe (Gênesis 30.3).
Nascida a criança, era-lhe cortado o umbigo, lavada com água, esfregada com
sal e envolta em faixas (Ezequiel 16.4).
No caso de homem, era circuncidado ao oitavo dia, geralmente por um homem
da comunidade, encarregado desta tarefa. Decorridos mais 33 dias (40 no total), era
apresentado diante de Deus.
Com Jesus, não foi diferente. Os relatos do Novo Testamento mostram que todos
os passos prescritos no Levítico foram cumpridos por sua família.
	 Colin Humphreys sugere que a cidade estava cheia também por causa da Páscoa. Ele
acha que Jesus nasceu na mesma época do ano em que morreu, no mês de Nisan, o
nosso Março-Abril. Cf. HUMPHREYS, Colin. The Star of Bethlehem. Disponível e <http://
www.asa3.org/ASA/topics/Astronomy-Cosmology/S&CB%2010-93Humphreys.html>

KATALUMA
Ele veio ao mundo na parte de baixo da casa, porque a “kataluma”,
destinada aos hóspedes no segundo andar, estava ocupada provavelmente
por outra família.
Nesta parte mais baixa, onde a família vivia a maior parte do tempo
(preparando a comida, comendo e até dormindo), quando na área rural, os
animais (como ovelhas) tinham acesso durante a noite, por uma questão de
proteção ou de segurança.
Para esses animais, havia uma manjedoura, geralmente esculpida na pedra, ao fundo. Depois de ter nascido e receber os primeiros cuidados, Jesus foi
colocado na manjedoura, onde os pastores o encontraram, sem surpresa.
De qualquer modo, o nascimento de Jesus, cercado por parentes amorosos, refletiu os costumes típicos de uma família humilde do primeiro século.
SIGNIFICADOS
O que Belém, com a história de Jesus, revela?
Belém nos mostra que Deus usa a natureza e a história para se revelar.
Maria. Um corpo recebendo o Filho de Deus. Deus poderia usar qualquer recurso para Jesus nascer entre nós, mas decidiu seguir as regras da
natureza que Ele mesmo criou. O ventre de Maria acolhendo o Messias é
uma demonstração do modo como Deus trabalha: ele trabalha na história,
em parceria com homens e mulheres. Felizes são os que se tornam, como
Maria, parceiros e parceiras de Deus.
Estrela. Um fenômeno celeste ainda não revelado cabalmente foi usado
como sinalizador do início de uma nova era. Os magos o viram e Herodes
ficou sabendo.
Belém. Quem poderia imaginar que aquela insignificante cidade seria o
berço do Salvador do mundo. Deus faz grandes as pequenas coisas. Deus
torna pessoas consideradas sem valor em grandes pessoas, como fez com
José, um homem justo, e com Maria, uma menina de casamento arranjado.
Kataluma. Não havia lugar para Maria dar à luz o Filho Único, mas Deus
deu um jeito e o Messias veio.
Belém nos mostra que Jesus participou inteiramente da condição humana.
Esta identificação começou com o seu nascimento, nas mesmas condições pobres que nascem tantas crianças no mundo. Jesus nasceu numa
casa simples, em Belém, mas a alguns quilômetros dali, Herodes se divertia no luxo do seu palácio, construído e mantido pelo poder do dinheiro,
amealhado sob o signo da mentira (como a que contou aos Magos, quando
disse que também queria adorar o novo rei) e do terror, demonstrado quando mandou matar criancinhas inocentes - havia umas 20 em Belém. Jesus
ainda participa da condição humana, como ela é, para redimi-la, através
de pastores que vigiam nos campos. Nós somos estes pastores porque já
ouvimos as vozes dos anjos a nos proclamar que Jesus nasceu. A história do
Natal se reveste para nós de uma imensa responsabilidade.
Belém nos mostra que Jesus é acessível para todos.
Ele foi acessível para os pastores, trabalhadores que cuidavam de animais durante o dia e a noite. Jesus foi acessível para os magos do Oriente,
homens experimentados na pesquisa. Antes de Jesus nascer, os magos, de
longe, foram avisados. Tão logo Jesus nasceu, os pastores, ali de perto, foram
os primeiros a receber o evangelho (as boas notícias) sobre Jesus, sobre o
nascimento de Jesus. Uns gastaram dias ou meses para encontrar Jesus. Outros gastaram horas para ver Jesus. Penso nos pastores como aquelas crianças e adolescentes que nascem num lar evangélico onde escutam a boa nova.
Estão próximos: até compreendem o Evangelho. Só precisam reconhecer que
são pecadores e receber a Jesus como o Perdoador. Penso nos magos como
aqueles que caminham em meio à dúvida, por causa da razão (que lhes diz
que a graça não é justa), e do pecado, que os afasta para bem longe de Deus.
É também para eles o Evangelho, não importando onde estejam.
Belém nos mostra que, ainda hoje, podemos viver de tal modo que não
haja lugar para Jesus em nossas vidas.
Está em nossa casa? Está ele em nossos projetos? Ele está sempre
conosco ou só nas emergências ou nas festas (como as natalinas). O Natal
de Jesus nos faz estas perguntas.
	 Phil Greetham sugere dois cenários para o nascimento de Jesus: ou uma
casa simples com um estábulo ou uma manjedoura como sendo um lugar
bem conhecido dos pastores que o encontraram, apesar da falta de indicação do endereço por parte dos anjos que anunciam o nascimento. Cf. GREETHAM, Phil. Where was that Manger? Disponível em <http://www.btinternet.
com/~prgreetham/Wisemen/ana3.html>
	 HULBERT, Terry C. Jesus’ Birth. Disponível em <http://www.ancientsandals.
com/articles/01_jesus_birth.htm>

SEMANA DE 19 a 25/12
Leitura da semana: Isaías 61, Jeremias 23.5-6, Miqueias 5:2, Zacarias 6.12-13, Zacarias
9.9, Zacarias 12.10, Malaquias 3.1-5
Versículo da semana: “Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente
sujeitos aos rudimentos do mundo; vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que
recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o
Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai!” (Gálatas 4.3-6)
Pensamento da semana: Fazemos com que a vontade de Deus se realize, mesmo sem o
saber, porque Ele faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam
(Romanos 8.28).
SEGUNDA (19)
Refletindo: Isaías 61 - O INÍCIO DE TUDO
Era um sábado.
E aquele sábado em Nazaré era um como os demais. Os crentes da cidade se reuniam no salão
de cultos para ler a Bíblia, então um conjunto de 39 livros, e cantar uns salmos.
Na verdade, eles não se reuniam para ler a Bíblia; eles se reuniam para ouvir a Bíblia, uma vez
que a tecnologia editorial até então possibilitava que apenas um exemplar de algumas partes
dessa Bíblia ficasse disponível. Por isto, havia alguém encarregado de fazer a leitura em voz
alta de um texto previamente escolhido, segundo o programa observado em todas as sinagogas
espalhadas por outras cidades de Israel e no estrangeiro.
Naquele sábado, o encarregado da leitura era um jovem, solteiro, aparentando ter 30 anos.
Como a cidade tinha apenas 400 famílias, todos sabiam quem era o leitor. Seu nome era Jesus,
com um significado extraordinário (“Deus salva”), que ninguém prestava atenção. Era o mais
velho dos filhos do carpinteiro José e da dona-de-casa Maria. Ele trabalhava com o pai.
Quando chegou a hora da leitura da Bíblia, após os cânticos dos salmos, o jovem tomou o
seu lugar e leu o texto que escolheram: “O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o
Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados; 2 a
apregoar o ano aceitável do Senhor” (Isaías 61.1-2a - NTLH).
Ele fez uma pausa. Todos esperavam que continuassem, mas ele fechou o livro. Um silêncio
cheio de expectativas e de reprovação (“como não leu o texto completo?”) pendeu do teto.
Então, o jovem, encarando os presentes, anunciou com suavidade:
– Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir (Lucas 4.21).
O quê?
Jesus estava começando a sua missão.
Orando: Em gratidão pelo Cantando o Natal
Cumprimentando os aniversariantes: Fábio C. Braga Cunha, Maurício de Menezes Fernandes, Rejane Maria Facundo C. da Silva, Wilma B. Tinoco Marinho.
TERÇA (20)
Refletindo: Jeremias 23.5-6
O sofrimento nos faz olhar para o futuro. Até quando sofreremos?
Não foi diferente ao tempo do profeta Jeremias. O sofrimento era nacional e todos participaram das dores trazidas pelos desatinos dos governos corruptos, com dirigentes interessados
apenas no que lhes convinha.
Jeremias, o profeta, falava no deserto. Nem o povo sofrido o ouvia.
Do meio de sua solidão, ele proclamava uma verdade, como se fosse uma canção:
“Eis que vêm dias - é o Senhor que o diz em que levantarei um Renovo bom, a partir de Davi;
virá um rei - seu nome será “Justo Juiz” que, com toda a sabedoria, governará
e trará a paz e o descanso para toda a terra,
começando agora pela nossa Judá”.
Poucos creram.
A promessa se realizou. O Senhor da justiça veio e um dia pregou:
– Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu
lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho
um coração humilde; e vocês encontrarão descanso (Mateus 11.28-29).
Quantos creem hoje?
Orando: Por nossos enfermos.
Cumprimentando as aniversariantes: Dinaura Paulino Felizardo, Maria Helena da Silva
Rangel, Vastir Nunes Coelho.
QUARTA (21)
Refletindo: Miqueias 5:2 - UMA CIDADE ANTIGA
Passando por Planalto, no interior da Bahia, numa viagem para Jequié, eu me lembrei que
conheci alguns bairros com o mesmo nome e, depois, descobri que há quatro cidades com o
nome de Planalto no Brasil (localizadas em Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo). Também
descobri que há cinco Bom Jesus (Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina), além das inúmeras Bom Jesus com uma palavra ou expressão acrescentada
(da Lapa, dos Perdões, etc.).
Este acréscimo é para distinguir estas cidades e evitar confusão.
Foi este o caso com Belém.
Ao transmitir sua promessa (“E tu, Belém-Efrata, pequena demais para figurar como grupo de
milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os
tempos antigos, desde os dias da eternidade” - NTLH), Miqueias deixa claro que Jesus não
nascerá em Belém de Zabulom (Josué 19.15; Juízes 7.8-10), que ficava a 10 km de Nazaré,
na Galileia, mas em Belém-Efrata, localizado no território de Efraim, na área conhecida com
Judeia, ao tempo de Jesus, a 8 km de Jerusalém.
O lugar onde Jesus nasceu é objeto de disputa entre alguns estudiosos da Bíblia, porque uns
preferem aceitar que Jesus nasceu em Belém de Zabulom. Na verdade, eles recusam a ideia
de que Maria e José viajaram km para se alistar a 160 km de distância. Miqueias, no entanto,
é claro: o Messias nasceria em Belém-Efrata, berço-natal de Davi, cidade fundada em “tempos

antigos” (sete séculos antes de Miqueias e 1.400 antes de Cristo).
Orando: Pelo nosso Natal Missionário, para que sejam muitos os recursos para a obra missionária em 2012.
Cumprimentando os aniversariantes: Emília Miguel da Costa, João Felipe C. Marinho Mathias,
Maria de Fátima Carvalho Marins, Moisés de Brito, Nadja Maria Rodrigues de Lima, pr. Samir
Confessor de Aguiar do Amaral, Viviane Guimarães Lima.
QUINTA (22)
Refletindo: Zacarias 6.12-13 - REI E SACERDOTE
Em sua profecia, Zacarias diz que o Messias (que sabemos ser Jesus de Nazaré) será ao, mesmo
tempo, rei e sacerdote. Ele acrescenta que haverá perfeita união entre os dois ofícios.
O rei governa. O sacerdote intercede.
Jesus é rei, que governa com o Pai e o Espírito Santo (sobre) toda a terra (Filipenses 2.9-11).
Jesus é sacerdote, razão pela qual devemos orar no nome dEle (“se vocês pedirem ao Pai
alguma coisa em meu nome, ele lhes dará” – João 16.23).
Quando lemos a carta aos Hebreus, esta harmonia de ofícios fica totalmente clara:
“Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E, depois
de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o
nomeou Grande Sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque” (Hebreus 5.8-10 NTLH).
Como cantamos, é por isto que podemos levar a Ele tudo em oração.
Orando: Por nosso novo templo.
Cumprimentando os aniversariantes: Christina Mano de Andrade, Eliene Gomes, Elizete Fonseca de Oliveira, João Felipe Villa do Miu, Lucas Ferreira Távora Curva, Natal de Oliveira, Sérgio
Q. Rodrigues Coelho, Vânia Meira de Castro.
SEXTA (23)
Refletindo: Zacarias 9.9 - NO LOMBO DE UM JUMENTO SOBRE RAMOS
O sábado se fora. Agora era domingo.
Naquele tempo (no ano 30 A.D.) o domingo era um dia normal. Só depois da ressurreição de
Jesus o dia de domingo (“dies Dominicus”, em latim), festivo se tornou.
Estava chegando a hora de Jesus, entendida como dia da sua morte, para morrer em nosso lugar
e nos livrar do poder da culpa. Ele, então, precisava ir a Jerusalém.
Decidiu que faria a viagem, uma curta viagem, de Betânia até a capital, para sua hora.
Decidiu também que faria montado a viagem, que poderia fazer em 45 minutos a pé, montado
num jumento.
Quando entrou na cidade (cujos cidadãos, alguns deles, que foram na “onda” dos líderes religiosos), foi aplaudido por crianças e adultos, mulheres e homens. Todos estendiam ramos que
tiravam das árvores da estrada, para que o seu jumento cavalgasse.
Tudo ocorreu como Zacarias escreveu (“Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém: eis aí vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho,
cria de jumenta”).
Ao agirem assim, aquelas pessoas que talvez nunca tivessem ouvido a profecia, contribuíram para
torná-la real. Fazemos com que a vontade de Deus se realize, mesmo sem o saber, porque Ele faz
com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam (Romanos 8.28).
Orando: Para que nossas vidas sejam dignas do Evangelho, em santidade diante de Deus e
em serviço a Jesus.
Cumprimentando os aniversariantes: Camilo Sales D´Ornelas, José Freitas Xavier, Maria José
Nunes Affonso, Nilson Alves da Silva, Sérgio Costa de Lima.
SÁBADO (24)
Refletindo: Zacarias 12.10 - SEIS PROMESSAS EM UMA
Leiamos pausadamente a profecia de Zacarias:
• “E sobre a casa de Davi” – Jesus descendia do rei Davi, de Belém, onde nasceu. Promessa
cumprida.
• “e sobre os habitantes de Jerusalém” – Jesus desenvolveu seu ministério com os olhos voltados para Jerusalém; nela ensinou; nela curou, nela ,sobretudo, foi julgado e executado. Todos
os habitantes de Jerusalém o viram. Promessa cumprida.
• “derramarei o espírito da graça e de súplicas” – Jesus veio na plenitude do tempo para derramar sobre todos a sua graça. Jesus é aquele que, por nos amar, ouve as nossas súplicas.
Promessa cumprida.
• “olharão para aquele a quem traspassaram” – Quando furaram o corpo de Jesus com uma lança,
quem estava perto pôde ouvir: ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Promessa cumprida.
• “pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito” - Seus discípulos choraram por Jesus.
Ele era o Único. Promessa cumprida.
• “e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito” – Maria chorou por Jesus,
seu primeiro filho. Promessa cumprida.
Orando: Pelo nosso culto de Natal amanhã, a partir das 11 horas.
Cumprimentando as aniversariantes: Neise Magalhães Leite, Rosemary Sandra Vita.
DOMINGO (25)
Refletindo: Malaquias 3.1-5 - RELIGIÃO VERDADEIRA
Todas as religiões são verdadeiras?
Cremos que só a de Jesus, que nem sempre é a nossa. Será, se a vivermos.
Aprendemos com Malaquias que, por viver quatro séculos antes de Cristo, não viu o que nós
vimos e vemos.
Ele anuncia que, antes de chegar, Jesus será precedido por um profeta (João Batista) cuja vida e
mensagem preparariam as pessoas para recebê-lo. Tanto foi verdade que João o batizou.
Ele vê que o anjo da aliança, um título para Jesus, desenvolverá o seu ministério em torno do
templo de Jerusalém, o símbolo naquela época para a presença de Deus. Hoje sabemos que
está onde estivermos reunidos em seu nome.
Ele nota que a vinda de Jesus dividirá o mundo, de um lado os que creem nEle, de outro os que
não creem, sempre por uma livre decisão individual.
Ele permitirá, para os pastores (“filhos de Levi”, a tribo encarregada de liderar o culto) e para
o povo em geral, a expressão da religião verdadeira, sem espaço para a mágica, para a troca,
para o adultério, para a mentira e para a injustiça. Como ensinaria Tiago, quatro séculos depois,
a religião verdadeira demanda o pagamento de salários justos, o cuidado para com os pobres e
a prática da justiça contra todo tipo de opressão.
Se seguimos o Messias, essas causas dEle devem ser as nossas causas.
Orando: Em gratidão porque Jesus nasceu e mudou a nossa vida.
Cumprimentando o aniversariante: Judson Drummond.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Igreja Batista Itacuruçá, no uso de suas atribuições estatutárias (art. 24 e seguintes), convoca os membros da Igreja Batista Itacuruçá,
ativos, maiores de 18 anos e residentes no município do Rio de Janeiro, para
uma AGE, de acordo com o Artigo 10, inciso II do Estatuto, sendo a 1ª convocação para 7 de dezembro de 2011, às 20h30m, com 51% dos membros,
a 2ª convocação para 18 de dezembro de 2011, às 12h20m, com 20% dos
membros e a 3ª e última convocação para o dia 1º de janeiro de 2012, às 20h,
com 15% dos membros, a fim de deliberarmos sobre o seguinte assunto:
- Aquisição de um imóvel próprio para os trabalhos da Missão Batista em
São Gonçalo.

MEUS 12 ANOS
No domingo passado, recebi uma homenagem pelo transcurso dos meus 11
anos como pastor titular da igreja.
Às palavras que disse, acrescento as seguintes:
Tenho aprendido muito com os irmãos, ao longo desses anos.
Tem sido para mim uma inimaginada alegria participar das vidas dos irmãos,
intercedendo, pregando, ensinando, visitando, ajudando nos problemas, escrevendo, teclando, aconselhando, batizando, casando, apresentando bebês, enterrando, cantando “parabéns”, questionando, abraçando, beijando.
E talvez você tenha estranhado a referência aos sepultamentos. É claro que
não me alegro com as mortes, mas agradeço a Deus por poder ter ajudado
nas providências e acompanhado as famílias nesses trágicos tempos.
Nesses anos, nossa fé foi fortalecida e mantivemos as ênfases da igreja.
Temos valorizado o estudo da Palavra de Deus, por meio da Escola Bíblica
e do púlpito. Todos os nossos professores, de hoje e de ontem, e todos os
pastores (Allen, Hélcio, Darci e eu) têm-se esmerado em expor apaixonadamente a Bíblia. Como eles, eu gasto tempo, idealmente 15 horas em média,
de preparo para cada sermão. Espero um dia poder investir ainda mais tempo, para fazer melhor o que faço.
Temos valorizado o empenho na obra missionária, por meio do sustento de
várias famílias, espalhadas pelo mundo, da Tijuca a Mazarsharif.
Temos valorizado a proclamação do Evangelho, sobretudo por meio dos
nossos extraordinários Grupos Familiares.
Temos valorizado a oração, pública, em grupos e individualmente, inclusive
com encontros sobre oração.
Temos valorizado os relacionamentos e cito um exemplo simbólico: o abraço, e não apenas um educado aperto de mão, naquele que vem aos nossos
cultos, não sendo regularmente da nossa comunidade.
Temos valorizado o apoio a pessoas, projetos e comunidades pobres, em
nossa cidade e fora dela.
Temos valorizado a adoração coletiva, com cultos em que os backgrounds
sejam respeitados e acolhidos, com programas de cultos que incluam diferentes ritmos e interesses.
Não sou eu apenas que valoriza estas visões. Somos todos nós, e eu me junto.
Sou grato a cada um que ora por mim e se apresenta para desenvolver os
dons que o Doador de dons lhes concedeu.
Sou grato aos coordenadores das Visões Ministeriais que, nestes anos, uns
desde o princípio e outros quase desde o princípio, têm feito um trabalho que
procuro não atrapalhar.
Sou grato aos membros da diretoria que acabam fazendo um trabalho indispensável, embora invisível e, às vezes, desagradável.
Sou grato aos pastores auxiliares, que estão onde não estou, que fazem o
que não faço, que desenvolvem ministérios de grande valor.
Recebam todos a minha gratidão.
Nos próximos anos (quantos? não sei), quero ser melhor e fazer melhor,
para que nossa Igreja seja melhor e faça mais. Vamos orar mais, abraçar
mais, amar mais, proclamar mais, cantar mais, estudar mais, servir mais.
Sejamos menos críticos e mais afetuosos, mais entusiasmados e menos in-

diferentes, menos arrogantes e mais humildes, mais aprendizes e menos sábios,
menos exigentes e mais graciosos, mais ouvidos e menos lábios.
Que Deus, o Senhor de nós todos, nos dê a capacidade que naturalmente não
temos, como tem feito nestes últimos 12 anos.
Então, você, atento, estranhará: 11 ou 12?
Quando acabou o culto de domingo, um irmão me procurou.
- Eu já fiz 11 anos de casado e foi você quem celebrou. São 12 anos de pastorado
e não 11.
No dia seguinte, um ex-aluno mandou seu cumprimento pelos meus 12 anos aqui.
Eles estão certos. Eu estava errado.
Obrigado, Senhor, por estes 12 anos. (IBA)
CONCÍLIO
Nesta segunda-feira, às 19h30min, acontece o Concílio de Pastores, convocado por nossa Igreja, para o exame dos candidatos Cleudair Godói e Luís Henrique Arruda ao Ministério Pastoral. Embora só os pastores possam falar e votar, o
Concílio é aberto a todos. Bem-vindos.
Se forem aprovados, serão consagrados em nosso culto do dia 1º de janeiro de 2012.
REUNIÃO DO CORPO DIACONAL
Amanhã, às 20 horas, teremos a última reunião do ano do nosso CD. Esperamos contar com a sua presença.
NOSSOS HORÁRIOS
Atenção para os nossos horários neste final de ano:
Dia 25 – Culto de Natal, às 11 horas (sem Escola Bíblica)
Dia 31 – Culto de virada do ano, às 22 horas.
Dia 1 – Culto de abertura do ano, às 18 horas, somente.
PLANTÃO DIACONAL
Semana de 18 a 24: Valéria Cristina; próxima semana: Antônio
CELEBRAÇÃO DE BATISMOS
Celebraremos batismo no próximo dia 31, às 22 horas.
Se você tem o desejo de obedecer a esse mandamento de Jesus, procure o
pastor Alcenir ou a mim (Israel), para as orientações necessárias.
VIII JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA
Em 2 de janeiro, vamos começar nossa próxima Jornada de Leitura da Bíblia.
Será a oitava para alguns e talvez a primeira para você.
Nesta temporada, vamos seguir a ordem cronológica dos fatos. A leitura exige
mais atenção no acompanhamento, mas o entendimento do projeto de Deus fica
mais rico.
Vamos juntos?
Os irmãos que ainda não receberam o seu Certificado da VII Jornada poderão retirá-lo, juntamente com o livro de presente, na Secretaria/Administração, durante
a semana, ou no domingo, pela manhã, na Administração.
ESTUDOS SOBRE ORAÇÃO
“O poder de uma vida de oração”, de Paul Miller, é o livro de estudo iniciado,
pelo Pr. Alcenir. Nesse livro, o autor ensina a nos aproximarmos de Deus em
oração, como uma criança, com coração confiante e inocente. Também fornece
sugestões práticas de como resgatar a intimidade e o poder da vida de oração.
Faça sua inscrição na secretaria da EBD.
CULTO DA FAMÍLIA
Sob a liderança do pastor Roberto Costa, daremos início ao nosso culto voltado
para as famílias de nossa igreja em 4/1/2012, às 19h30m. Trataremos do tema
“Dores que atingem nossas famílias. Como lutar juntos, sem perdermos a fé?”
Contamos com a participação de todos. Até lá.
LIVROS
A preços especiais temos ainda alguns exemplares dos seguintes livros:
• MANGÁ MOTIM (Editora Vida Nova). Presenteie seus filhos com a história da
Bíblia, desde a criação, em quadrinhos japoneses. Temos também a edição
em inglês.
• O QUE AS LEMBRANÇAS DE INFÂNCIA REVELAM SOBRE VOCÊ, de Kevin
Leman (Editora Mundo Cristão) também se encontra disponível, com a chegada da nova remessa.
Boa leitura!

ASSEMBLEIA DA CONVENÇÃO BATISTA CARIOCA – NOVA DATA
O presidente da CBC, Pr. Edson Péterle Vieira, convoca as igrejas filiadas à Convenção
Batista Carioca para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 10
de janeiro de 2012, às 14h, na Segunda Igreja Batista do RJ, Rua Adolfo Bergamini, nº
158 – Engenho de Dentro, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:
1) Aprovação da reforma dos Estatutos de diversas instituições, que serão adequados ao novo Estatuto da CBC,ao das instituições CBB, CBC, UFMBC,
UMMBCJBC e OPBC;
2) Adequação da composição da Diretoria da CBC ao novo Estatuto;
3) Homologação do Parecer do Conselho Fiscal, a respeito dos relatórios financeiros da Junta de Educação da CBC, dos anos de 2005 a 2009.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos
rudimentos do mundo; vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim
de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao
nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai!” (Gálatas 4.3-6)
ATENDIMENTO PASTORAL, SEM AGENDAMENTO
Todos os dias, das 9 às 21 horas, há um pastor para ouvir e orar com você, caso
precise. O ministério é aberto também aos seus amigos.
ATENDIMENTO PASTORAL, COM AGENDAMENTO
Além destes horários, você pode marcar para atendimento com pastores específicos. Ligue para a secretaria da igreja e marque o seu atendimento.
Eis as escalas deles:
● Israel Belo de Azevedo: terça (9h-11h); quinta (15h-17h e noite 18h-21)
● Roberto Abreu da Costa: segunda (18h-20h)
● Samir Confessor: terça (18h-21h)
● Alcenir Ancelmé da Mota: quinta (14h-17h)
● José Maurício Cunha do Amaral: sexta (18h-21h)

CANTANDO O NATAL
Hoje, em dois horários (18h e 20h) – culto, com a participação dos coros da igreja.
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
As aulas de musicalização infantil, realizadas às quintas-feiras, entraram em
recesso. Retornarão em fevereiro, em data a ser divulgada.
CORO MASCULINO
Entrou em recesso, e retomará suas atividades no dia 9/2/2012 (segunda quintafeira), às 20h30m.
Se você tem de 15 a 80 anos, membro ou congregado, e deseja iniciar um novo
ano integrado neste ministério, procure os irmãos Nélio (regente), Sérgio Paulo,
Edval, Borges, Éberson, Josinaldo ou Valdir, da atual Diretoria do Coro.

CONFRATERNIZAÇÃO
Será no primeiro domingo do ano novo (1/1/2012), após o culto das 18 horas.
Se você deseja participar, faça a sua inscrição no balcão de entrada. O valor
individual é de R$ 10,00.
PEDRAS VIVAS – AGENDA
O Grupo Pedras Vivas encerrou suas atividades deste ano e retornará em
janeiro. Seguem as próximas programações do próximo ano:
AGITE-SE
Este é o nome do nosso grupo de alongamento e consciência corporal, que tem
suas atividades toda quarta-feira, à 8h em nossa igreja. Tivemos nossas atividades
encerradas pelo ano de 2011, e em 2012 recomeçaremos, se Deus quiser, no dia
14 /1, às 9 horas. Anote: 9h - Alongamento e Consciência; Corporal; 10 horas – Fisiodança. Inscrições pelos telefones: 3344-9700 / 97374638 - Margaret.
CADASTRO PARA PROFISSIONAIS CUIDADORES DE IDOSOS.
Você que é um cuidador de idoso, venha fazer parte de nosso cadastro. Entre em contato com Marta Mariano (Ministério da Justiça) ou Margaret Borges (Pedras Vivas).

“Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo; vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai!”
(Gálatas 4.3-6)

Processional
Ita em ação
Prelúdio

Momento da fidelidade
Participação do Ministério Infantil

Jesus nasceu!
É tempo de refrigério e restauração de todas as coisas
Leitura bíblica: Hebreus 1:1-3
Dirigente: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos
nossos antepassados, por meio dos profetas, mas, nestes últimos
dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
Todos:

O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do
seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.

Canto 60 CC

Coroai

(Rippon/Nelson/Ellor)

Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, vos prostrai! Arcanjos, vos prostrai!
O Filho do glorioso Deus

Canto

Meu coração
Meu coração transborda de amor
porque meu Deus é um Deus de amor.
Minh’alma está repleta de paz
porque Jesus é a minha paz.
Eu digo: Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, aleluia, amém.
Eu digo: Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia, amém.

Leitura bíblica: Tiago 5.13,16
Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que
se sente feliz? Que ele cante louvores. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A
oração de um justo é poderosa e eficaz.
Canto 202 HCC

Ele é meu e teu Senhor

(Ward/Danner)

Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

com glória, glória, glória,
glória, com glória, coroai!
Ó escolhida geração
do bom, eterno Pai, do bom, eterno Pai,
o grande Autor da salvação

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos,
ele é meu e também teu Senhor.

Ó raças, tribos e nações,
ao Rei divino honrai; ao Rei divino honrai;
a quem quebrou os vis grilhões

Momento de Intercessão

Oração
Coro Otília Galvão

Louvor a Ti

Canto

Jesus é o Senhor

(E. kee/B. Carr/ Port. Rollo Jr.)

Mensagem Vocabulário do Natal – Manjedoura - (Lc 2.16) - Pr. Israel Belo de
Azevedo

(Alan Vieira)

Canto 100 HCC Proclamaram anjos mil o primeiro Natal (Hino inglês/Melodia inglesa)

Estamos aqui, ó Senhor,
pra declarar o que tu és pra nós.
Estamos aqui pra te agradecer pelo que tens feito por nós.
Tu és o todo poderoso Deus,
aquele que era, é e sempre será.
Ergo as minhas mãos para te adorar
e declarar que Jesus é o Senhor.
Te oferecemos nossas vidas,
entregamos a ti os nossos corações;
te agradecemos pelo teu grande amor
que nos alcançou, e nos libertou.
Canto

(Vencedores Por Cristo)

Senhor, te quero
Eu te busco, te procuro, ó Deus!
No silencio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim;
conhecer-te eu quero mais.
Senhor, te quero, quero ouvir tua voz;
quero tocar-te, tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.
Vou seguindo para o alvo, eu vou
a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir.
Conhecer-te eu quero mais.

(Andy Park)

Proclamaram anjos mil o primeiro Natal
a uns pobres pastores, ao pé de Belém,
que, nos campos, os rebanhos guardavam do mal,
numa noite tão fria e escura também.
Natal! Natal! Natal! Natal!
É nos nascido o Rei divinal!
E, de súbito, no céu, linda estrela raiou.
No Oriente luziu, com estranho fulgor.
E a terra recebeu essa luz que brilhou,
muitas noites, ainda, com raro esplendor.
Essa estrela apareceu e os magos guiou
pela estrada que até o menino conduz.
Afinal, sobre Belém, essa estrela parou,
mesmo acima da casa em que estava Jesus.
E, com eles, vamos nós, com sincero fervor,
dar louvores ao nosso divino Senhor,
que, deixando os altos céus, a este mundo chegou
e, morrendo na cruz, nossas almas salvou.
Oração e bênção
Poslúdio, Coro Otília Galvão Vem, Jesus, tua luz erguer (J. McNAIR/Port. M. Zander)
Recessional

PROFECIAS SOBRE JESUS, 2
Continuamos transcrevendo as profecias sobre Jesus
Cristo como parecem no Antigo Testamento.
A primeira seleção apareceu no boletim do dia 4 de
dezembro de 2011, neste espaço.

15
“O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR
me ungiu para pregar boas- novas aos quebrantados, enviou- me a
curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos
e a pôr em liberdade os algemados; a apregoar o ano aceitável do
SENHOR e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os
que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa
em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor,
em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem carvalhos de
justiça, plantados pelo SENHOR para a sua glória. Edificarão os lugares
antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão
as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos
se apresentarão e apascentarão os vossos rebanhos; estrangeiros
serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis
chamados sacerdotes do SENHOR, e vos chamarão ministros de nosso
Deus; comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis.
Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra; em lugar da afronta,
exultareis na vossa herança; por isso, na vossa terra possuireis o dobro
e tereis perpétua alegria. Porque eu, o SENHOR, amo o juízo e odeio a
iniqüidade do roubo; dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles
farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações,
os seus descendentes, no meio dos povos; todos quantos os virem os
reconhecerão como família bendita do SENHOR. Regozijar- me- ei muito
no SENHOR, a minha alma se alegra no meu Deus; porque me cobriu de
vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo
que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas jóias.
Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar
o que nele se semeia, assim o SENHOR Deus fará brotar a justiça e o
louvor perante todas as nações”.
(Isaías 61.1-11)

16
“Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que levantarei a Davi um Renovo
justo; e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a
justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro; será este o seu nome, com que será chamado: SENHOR, Justiça
Nossa”.
(Jeremias 23.5-6)

17
“E tu, Belém-Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens
são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade”.
(Miqueias 5.2)

18
“Assim diz o SENHOR dos Exércitos: ‘Eis aqui o homem cujo nome é
Renovo; ele brotará do seu lugar e edificará o templo do SENHOR. Ele
mesmo edificará o templo do SENHOR e será revestido de glória; assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono; e
reinará perfeita união entre ambos os ofícios’”.
(Zacarias 6.12-13)

19
“Alegra- te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém: eis aí te
vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num
jumentinho, cria de jumenta”.
(Zacarias 9.9)

20
“E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei
o espírito da graça e de súplicas; olharão para aquele a quem traspassaram; pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por
ele como se chora amargamente pelo primogênito”.
(Zacarias 12.10)

21
“Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante
de mim; de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o
Anjo da Aliança, a quem vós desejais; eis que ele vem, diz o SENHOR
dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem
poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor
e purificador de prata; purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro
e como prata; eles trarão ao SENHOR justas ofertas. Então, a oferta
de Judá e de Jerusalém será agradável ao SENHOR, como nos dias
antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo; serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e
contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do
jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro,
e não me temem, diz o SENHOR dos Exércitos”.
(Malaquias 3.1-5)

EBD: LUGAR DE FAZER MISSÕES!
A classe “Atalaia Salomão” assumiu o desafio de investir na adoção de 1 adolescente,
para compor a caravana missionária da UAI (União Adolescentes Itacuruçá) ao Lar
Batista David Gomes, em Barreiras, BA, em Janeiro/2012.
Aqueles que quiserem colaborar adquirindo 1 cota única de R$ 25,00 devem procurar
os irmãos Richard Jose Vasquez ou Lygia Pereira Gondar.

REFORÇO ESCOLAR
Precisamos de professores voluntários, no nível de ensino fundamental, das seguintes disciplinas: alfabetização e matemática.
Para se apresentar, procure Marta Mariano (3344-9715 ou 8365-3838).
CESTA BÁSICA
Caros irmãos, colaboradores voluntários: para maior rapidez e qualidade de nosso
trabalho de montagem e distribuição de 70 cestas básicas para pessoas carentes
de nossa comunidade, desde junho de 2011, estamos adquirindo as cestas junto à
empresa CBA-RJ, conceituada no mercado, e que já vem atendendo a várias igrejas
da cidade. Ela nos permite compor a cesta de acordo com as nossas necessidades.
O valor de cada cesta básica é de R$34,50. Se você desejar participar desse ato
solidário, coloque o valor no envelope de contribuições. Se preferir comprar diretamente na empresa fornecedora, que entregará na igreja, basta falar conosco, para
informarmos os contatos (3344-9715).
Caso tenha alguma pergunta, estamos ao seu dispor.
Com gratidão pela parceria - Maria Marta Mariano, Assistente Social, coordenadora
da Visão Ministerial da Justiça.
ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE
Esse atendimento é destinado a pessoas carentes ou que no momento não podem
pagar o valor de consulta praticado normalmente. Não serão atendidos pacientes
sem hora marcada. Para agendar uma consulta, ligue para o número: 3344-9715, de
segunda a sexta, de 9h às 12h e de 13h às 17h.
Veja, abaixo, os dias e horários das especialidades oferecidas:
● Psicoterapia: de segunda a sexta-feira (vários horários) - ligar para agendar
● Fisioterapia: sexta-feira (12h – 17h) – Drª. Simone Hope
● Terapia Integrativa: (ortomolecular, homeopatia, acupuntura) - terça-feira (9h
-16h) - Sr. Otavio Mangabeira
● Otorrino: terças e quintas (14h -17h) e quartas (8h30m -10h) - Dr. Marco Antônio Brouck
● Clínica Médica e Endocrinologia: quarta-feira (17h30m -19h45m) - Dr. Marcelo Martins
● Fonoaudiologia: segunda-feira (9h – 11h30m) – Dra Carla Jaqueline
quarta-feira (14h - 17h) - Drª. Cláudia Tostes
● Ginecologia: quinta-feira (14h às 17h) - Drª. Mara Ângela
● Nutrição: sexta-feira (9h -12h) - Drª Ângela Rosa
ORIENTAÇÃO JURÍDICA
● Quarta-feira (15h – 18h): Drª Eliane Braz (Direito Civil).
● Quinta-feira (18h - 21h): Dr. Roberto Costa (Direito Previdenciário - INSS)
● Sexta-feira (18h - 20h): Drª Ana Paula Santos (Direito Trabalhista)
Para agendar, ligue: 3344-9715
BANCO DE OPORTUNIDADES
Temos candidatos aptos a prestar serviços domésticos, cuidadores de idosos, secretárias e recepcionistas (masculino e feminino).
Horário de atendimento: segunda-feira (9h - 12h) e quarta-feira (16h – 18h) Genilse.

EVANGELISMO DURANTE O
“CANTANDO O NATAL”
Se você pode e deseja fazer parte da nossa equipe,
inscreva-se conosco. Precisaremos de muitos voluntários para ajudar na divulgação,
recepção, aconselhamento e distribuição de Evangelhos de João.
EQUIPE DE CONSELHEIROS
Estamos reestruturando a equipe que vai atuar no aconselhamento, durante nossos
cultos e eventos especiais, acolhendo os que chegam, estando junto nos momentos
de intercessão, ajudando no aconselhamento dos decididos. Se você deseja participar,
inscreva-se no Ministério da Proclamação, ou escreva para sandrammara@gmail.com.

ORAÇÃO DURANTE A SEMANA
Dom
Seg
Qua
Qui
Sex

Pr. João, Pr. Joel e Ester
Grupo de Intercessão
Pr. Alcenir Mota
Grupo de Intercessão
Josinaldo/Humberto Lima
Grupo de Intercessão

AGENDA DE ORAÇÃO
Abaixo, segue a lista de irmãos e amigos que solicitam as orações da igreja. Se sua
oração já foi respondida, lembre-se de retirar o nome.
Ana Carolina C. Braz de Lima
Ana Rutter
Ana Paula Prazeres
Angelina Nunes de Oliveira
Antônia Ribeiro de Queiroz
Artur F. de Oliveira
Aurora Souto Maior
Balbina Lacorte
Carlos Alberto de Cacio
Carmos Lacorte
Cenira Fernandes dos Santos
Cezar Queiroz  Missionário no Chile
Cláudia Machado e família
Cristina Barbosa Barata
Daniela C. de Souza
Ed Lúcio de Carvalho Farias
Egnaldo Carneiro
Eliane Medrado e família
Eliane Chaves
Elza Alves de Souza
Eunice Aquino
Eunice Souto Maior
Fábio Pereira da Silva
Fabrício dos Santos Moraes
Frederico Silva
Geny Vieira de Castro
Geraldo Machado
Glays Fogaça
Hadméa Souto Maior

Henrique Santana Prata
Hélida Monteiro
Helter Nazareth
Hugo Lara Matos
Ilma Rosa Fabrício
Irineu Kaiser
Israel da Silva Moreira
Ivanilde Zaire
Izaura Muniz
Jéssica Angellotti
João Luiz da Costa
Joyce Evangelista
Joyce Machado Martins
Joelsa Prazeres
José Teixeira Gonçalves
Josefina Bortoloto
Josué Rodrigues Mendes
Júlio César dos Santos
Jurema Fonseca
Laudi Evangelista
Leda Paiva da Silva
Leníria Paiva
Lucy Pires Santos
Lucy Vidal Amorim
Luiz Antônio Curvacho
Luís Felipe
Luiz Paulo Campos
Luiz Ribeiro Campo
Luiza de Lima Carvalho

Manoel da Paz Pereira
Marcelo Vinicius Terra
Marco Aurélio Braz de Lima
Marcos Paulo Marques
Maria Ângela de Souza
Mário de Oliveira Barreto e Família
Mary Léa Bonfim
Nelson Barbosa
Noemi Buccos
Oberdan Mariano
Orlando Augusto da Silva
Osório Gonçalves Sobrinho
Paulo Campos
Pedro Victor
Pr. Alfredo de Medeiros
Pr. Osvaldo e Evangelina Ronis
Rachel Corina
Raimunda Rocha Ribeiro
Robson Jorge Pinheiro
Ricardo Lara de Araújo
Santiago Ruibal
Shirley Matos
Silas Constantino
Tânia Maria Salema
Thiago Berbet
Tiago Alexandre Castro
Vera Lúcia Souza
Vivian Beatriz

AGENDA DO PÚLPITO
Segunda, 19 (19h30m)
Concílio de pastores
Quarta, 21 (19h30m)
Estudo bíblico e oração – Pr. José Maurício
Domingo, 25
Manhã (11h)
ORAÇÕES DA BÍBLIA – Vocabulário do Natal - Manjedoura (Lucas 2.16)
Pr. Israel Belo de Azevedo
Noite - Não haverá culto

Para enviar currículos: curriculos.itacuruca@gmail.com

NATAL MISSIONÁRIO
O Natal Missionário visa dar sustentação ao projeto FAM, que nossa igreja desenvolve, de adoção de missionários em todo o mundo. Hoje, temos parcerias com
homens e mulheres vocacionados no Brasil, no Chile, Níger, Suíça, China, e Afeganistão. Para que esse projeto cresça e mais pessoas sejam alcançadas, a sua participação é fundamental. Deixe Deus falar ao seu coração e, no mês de dezembro,
faça a sua oferta de amor para o Natal Missionário. Não se esqueça de escrever no
envelope: OFERTA PARA O NATAL MISSIONÁRIO.

8h – 9h
8h - 10h
18h20 -19h
8h - 10h
19h50-20h25
8h - 10h

Sábado, 31 (22h)
Culto de Vigília

DATA
18
22
25
31

ATIVIDADES DE DEZEMBRO
DIA/SEMANA
HORA
EVENTO
Dom
18h e 20h
Cantando o Natal
Sab
18h
Culto Jovem
Ter
11h
Culto de Natal
Seg
22h
Culto de Vigília

