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27 de novembro de 2011

EU LAMENTO
Eu me alegro (todos nos alegramos) pelas novas gerações de cristãos: crianças, juniores,
adolescentes e jovens.
Eu me alegro (todos nos alegramos) com aqueles que, nascidos no Evangelho, tornaramno seu.
Eu me alegro (todos nos alegramos) com aqueles que, tendo outros berços, fizeram da
manjedoura de Cristo a sua casa.
Eu me alegro (todos nos alegramos) com aqueles que, tendo pais cristãos relapsos, foram
além deles e hoje procuram viver de modo digno de Jesus.
Eu me entristeço (todos nos entristecemos) junto com os pais que choram os filhos que não
mais compartilham a fé que um dia dividiram, nos mesmos bancos de igreja e nas mesmas
mesas de almoço, quando comentavam a aula, o sermão ou um louvor. Sempre que puderam,
oraram com eles em casa, levaram-nos à igreja, compraram-lhes Bíblias e livros de valores, mostraram-lhes o caminho excelente. Sempre desejaram que fossem cristãos dedicados,
como eles. Sempre deram exemplos de uma vida vivida diante de Deus. No entanto, em algum
momento, seus filhos fizeram outras escolhas, que precisam de respeito, regadas a orações,
de joelhos feridos, pela saudade e pela dor.
Eu lamento (quem também lamenta?) os pais relapsos, que até desejaram que seus filhos
lessem a Bíblia, embora não o fizessem.
Eu lamento (quem também lamenta?) os pais omissos, que até esperaram que seus filhos
se dedicassem à oração, apesar de nunca serem vistos por eles de joelhos, à beira da cama.
Eu lamento (quem também lamenta?) os pais irresponsáveis, que até insistiram para que
seus filhos fossem à igreja, mas os levavam só nos domingos em que não tinham coisa “melhor” para fazer.
Eu lamento (quem também lamenta?) os pais críticos, que até imaginaram que seus filhos
acabassem se dedicando aos ministérios da igreja, como se fossem capazes de sobreviver à
enxurrada de comentários depreciativos ao ensino da igreja, à música da igreja, à estrutura
da igreja.
Eu me solidarizo (você também?) com aqueles pais que reconhecem que foram relapsos,
omissos, irresponsáveis e críticos e, agora, em lágrimas, ajoelhados, pedem perdão a Deus
por não terem pastoreado seus filhos, que também não pastoreiam seus netos.
Eu me solidarizo (você também?) com aqueles pais que, mesmo tendo perdido o rumo,
agora se põem no caminho e oram por seus filhos, tentam orientar seus filhos e não desistem
dos seus filhos e cuidam também de suas próprias almas.
Eu me junto a esses pais, em oração.
ISRAEL BELO DE AZEVEDO
israelbelo@gmail.com
www.prazerdapalavra.com.br

Atos 1.24-25;
Atos 4.24b-30; Atos 7.59b

Conhecimento: você sabe quando nasceu?, 2
ISRAEL BELO DE AZEVEDO

2. A NATUREZA DA VIDA
Estas percepções nos mostram que a vida das pessoas é diferente. As
oportunidades não são iguais. Nossos corpos não são os mesmos. Nossas
mentes não são as mesmas. (E isto já não seria suficiente para nos livrar da
desgraça da comparação?)
Estas percepções também nos mostram que a vida nem sempre pode
ser comparada a uma mala leve. Muitas vezes, por razões também alheias
à nossa vontade, a mala pode ser pesada. Cabe-nos aliviar o seu peso.
E nós o fazemos quando entendemos a dinâmica da vida.
Recordo uma mensagem que preguei, na qual disse:
“A rota da liberdade incluía a tragédia do deserto. Não dava para acampar em Etã, sem que se partisse de Sucote (Êxodo 13).

ACORDE

Não dá para fugir de uma prisão, sem que se cave longamente um túnel
insalubre, incerto e inseguro.
Não dá para escapar de uma embarcação, sem que se enfrentem as
ondas do mar e as embarcações da polícia marítima.
Não dá para sair de um oásis, sem que se caminhe pelo deserto, onde
o sol é inclemente, o vento é cortante e a areia é paralisante.
O problema é que a vida é dura.
A vida é dura por causa de nossos corpos, que não resistem às bactérias e vírus.
A vida é dura por causa de nossas heranças, sejam elas genéticas,
patrimoniais ou psicológicas.
A vida é dura por causa de nossas escolhas, especialmente as
erradas.
A vida é dura por causa das escolhas dos outros, especialmente aquelas que nos alcançam.
A vida é dura por causa de nossos pecados, especialmente aqueles
cujas consequências conhecemos.
A vida é dura por causa dos pecados dos outros, especialmente aqueles que se traduzem em criminalidade, corrupção e crueldade.
Porque a vida é dura, o deserto é necessário. Por isto, Deus leva seu
povo para o deserto, mesmo sob protesto. Vendo o que Deus fez, penso nos
pais, naqueles que amedrontam seus filhos e evitam que vivam, naqueles
que protegem seus filhos, dourando-lhes a vida, e a vida não é dourada.
Penso naqueles que se sentem abandonados porque Deus os levou ao
deserto. Não se ache abandonado. Deus não julga o verbo “abandonar”.
Não se pergunte por que foi para o deserto. Ocupe-se em como sair
de lá. É isto que importa: o que importa é como você vai sair de lá”. (Leia
o texto todo em AZEVEDO, Israel Belo. O fácil não existe. Disponível em
<http://www.prazerdapalavra.com.br/index.php?option=com_content&view
=article&id=664:odo-1317-22-o-fcil-ni-existe&catid=141:capitulo-13>)
Algum tempo depois, uma pessoa que ouvira a mensagem me disse,
casualmente, que aquela mensagem lhe levara a mudar os rumos da vida,
que sempre achava que era leve, mas não era.
Precisamos de uma compreensão correta da vida.
Perdemos muito de nós mesmos, quando nos recusamos a lançar mão
dos recursos (comunhão com Ele e comunhão uns com os outros) que Ele
nos põe, no processo de compreensão e cura de nosso ser.

5. Decida viver de modo transbordante. Decida cuidar da sua história.
Decida cuidar do seu corpo. (DECISÃO)

***

1. Faça um inventário pessoal, perguntando-se: “Que histórias sei da
minha família antes de eu nascer?”. (AUTOCONHECIMENTO)
2. Confesse o seu pecado, de não cuidar do seu próprio corpo-mente,
de não aceitar ajuda quando precisa. (CONFISSÃO)
3. Ore especificamente, pedindo conhecimento de sua história e de
seu corpo. (ORAÇÃO)
4. Medite sobre a natureza de uma vida que valha a pena, longe dos
padrões vigentes que geram ansiedade e enfermidade, sabedor
que o Senhor nos dá o pão enquanto dormimos (Salmo 127.2)
ou três refeições diárias (Mateus 6.11), que é o que precisamos.
(REFLEXÃO)

6. Empenhe-se para persistir, mesmo que a sombra do medo cubra o
seu corpo-mente. (ESFORÇO)
PARA MEDITAR
“Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar
da cruz, somos um povo livre: estamos livres das punições decorrentes
das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres! Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos, e fomos incluídos
nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isto antes
de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado
e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra”. (Apóstolo Paulo, em
Efésios 1.7-10 -- A MENSAGEM)
PARA PENSAR
“O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é
um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para
esmagá-lo: um vapor, uma gota de água bastam para matá-lo. Mas, mesmo
que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que quem
o mata, porque sabe que morre e a vantagem que o universo tem sobre ele;
o universo desconhece tudo isso. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no
pensamento. Daí que é preciso nos elevarmos, e não do espaço e da duração, que não podemos preencher.Trabalhemos, pois, para bem pensar; eis
o princípio da moral. Não é no espaço que devo buscar minha dignidade,
mas na ordenação de meu pensamento. Não terei mais, possuindo terras;
pelo espaço, o universo me abarca e traga como um ponto; pelo pensamento, eu o abarco”. (BLAISE PASCAL -– 1623-1662).
PARA VIGIAR
NÃO se deixe a aprisionar por compromissos que não celebrou.
PARA ALCANÇAR
Ficarei firme na verdade absoluta de que Deus me ama, não importa a
minha história, não importa o meu corpo.
PARA MEMORIZAR
“Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade: que eu sou

Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim; que
anuncio o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas
que ainda não sucederam; que digo: o meu conselho será firme, e
farei toda a minha vontade” (Isaías 46.9-10).

Oração da Semana, de 28 de novembro a 4 de dezembro
Atos 1.24-25
Atos 4.24b-30
Atos 7.59b

Apocalipse 6.10
1Coríntios 16.22b
Apocalipse 5.9b-10

Apocalipse 11.17
Apocalipse 15.3-4
Apocalipse 22.17

***

Versículo da semana: “Maranata” (1Coríntios 16.22b)

PARA LER

Pensamento da semana: Encanta-nos uma canção que entoamos e que garante que,
“se começarmos a orar, este templo treme”. O cântico vem da experiência de oração de
nossos irmãos de Jerusalém.

ARARIPE E ANDRADE, Lêda de Alencar. A família e suas heranças ocultas.
Fortaleza: Edição da Autora, 2008.
AZEVEDO, Israel Belo. O fácil não existe. Disponível em <http://www.prazerdapalavra.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=664:
odo-1317-22-o-fcil-ni-existe&catid=141:capitulo-13

3. AJUDA E VISÃO
Neste caminho, precisamos de duas atitudes (que nascem de
duas percepções).
AJUDA
– A primeira é pedir ajuda a uma pessoa próxima, para nos avaliar, numa espécie de contraponto à nossa autoavaliação.
Jesus fez uma intrigante pergunta a seus discípulos:
– Quem sou eu? (Mateus 16.15)
Temos que fazer pergunta semelhante.
Podemos ter uma autoimagem que não corresponde ao que os
outros veem. Precisamos que essas lentes se aproximem.
Como escreveu um especialista em recursos humanos, “é
muito mais comum do que se pensa as pessoas formarem uma
imagem muito profunda de si mesmas, e, dificilmente, solicitarem - ou mesmo aceitarem - contribuições de terceiros”. Por isto,
“para um processo de reflexão sobre quem você realmente é,
torna-se fundamental a opinião dos que com você convivem”.
(DAMBERG, Carlos F. A oportunidade dos 40. São Paulo: United
Press, 2011, p. 50)
Tenha a coragem de pedir a opinião dos outros a seu respeito. (Jesus fez isto, quando mandou seus discípulos fazerem
uma enquete sobre o que as pessoas pensavam a respeito dele
- Marcos 8.27.)
Disponha-se a ouvir, então, impressões surpreendentes (negativas e positivas) a seu respeito.
Pegue o mesmo formulário que você mesmo respondeu e peça
a, pelo menos, uma pessoa conhecida (pode ser um amigo, um colega ou seu cônjuge) para preenchê-lo. A seguir, compare os resultados. (FORMULÁRIO 2)
VISÃO
– A segunda é ter a visão que Deus tem a nosso respeito.
Recordemos estas verdades essenciais:
1. Fomos criados por Deus, à Sua imagem e semelhança
(Gênesis 1.27). Deus nos estima bem. Devemos nos estimar bem.
2. Deus nos brindou também com o prazer de viver (Eclesiastes 3.11). Devemos aceitar este propósito divino para nós.
3. Deus continua trabalhando em nosso favor (João 5.17). Alegremo-nos e também trabalhemos.
4.		Deus deseja que sejamos vencedores: na verdade, mais
que vencedores (Romanos 8.37). Fiquemos firmes nesta
promessa, apesar da história que a nossa família escreveu, antes de nascermos, e do corpo limitado que somos.
(FIM)

SEGUNDA (28)
Refletindo: Atos 1.24-35 - O ÚLTIMO SORTEIO
Esta oração segue um dos padrões do Antigo Testamento: Deus também se revela por
meio de sorteios (ou “Urim e Tumim”, lembram-se?). Mas, atenção: não há eficácia no
sorteio, porque eficaz é Deus, que responde à oração por meio do sorteio.
Também nos lembremos que os apóstolos não contavam com a Bíblia para nela se
aconselharem, nem tinham muito tempo. Estavam diante de uma emergência.
Não há outros sorteios no Novo Testamento. Isto indica que Deus pode (ah! Ele pode o
que quiser), a seu critério, agir por meio de sorteios, mas o que deve ficar evidente para
nós é que o sorteio, se acontecer, é apenas um meio.
Nem todo sorteio é uma expressão da vontade de Deus. Aquele foi. Os apóstolos se
julgaram incompetentes. Chamados por Jesus, havia uma vaga no colégio dos apóstolos. Quando Deus respondeu por meio do sorteio, é como se Ele mesmo os estivesse
escolhendo, como fez Jesus, uns três anos antes, no início do seu ministério.
Orando: Por nossos enfermos.
Cumprimentando os aniversariantes: Áurea Maria Pereira da Silva, Fábio Machado
Nazareth, Nilsa Kaizer da Silva, Robert Monteiro de Assis.
TERÇA (29)
Refletindo: Atos 4.24b-30 - O TREMOR
Encanta-nos uma canção que entoamos e que garante que, “se começarmos a orar, este
templo treme”. O cântico vem da experiência de oração de nossos irmãos de Jerusalém. Eles
oraram, pedindo a Deus coragem para enfrentar os ditadores de plantão. Não pediram nada
para si, mas tudo para derrotar as trevas, por meio da (ameaçada) pregação do Evangelho.
Oraram e a terra tremeu.
A terra tremeu porque, em sua oração, reconheceram quem Deus é: SOBERANO.
A terra tremeu porque parte do conteúdo dela era uma citação (feita de memória) do
Antigo Testamento (Salmo 2.1-2).
A terra tremeu porque reconheceram que tudo o que faziam (por mais extraordinário que
fosse) não eram eles que faziam: era Jesus.
A terra tremeu para atestar que Deus lhes dava o poder da coragem para proclamar o
Seu amor a todos, a começar pelos de Jerusalém.
Orando: Por nossos estudantes, nesta reta final do ano letivo.
Cumprimentando os aniversariantes: Fábio da Silva Azevedo, Ícaro Borba Mota, Ida
Ferreira da Silva, Ide Pinel Giordani César, Nair Mirian Malta do Nascimento, Roberto da
Silva Bento, Rui Xavier Assunção.
QUARTA (30)
Refletindo: Atos 7.59-60 - ROSTO DE ANJO
Em Jerusalém, todo dia chegando gente nova para a igreja, uma força de expressão,
porque havia igreja, mas não havia templo. Eles se reuniam, quando dava, na área
externa do templo e, geralmente, nas casas que se abriam.
Com gente nova chegando, os pastores ficaram sobrecarregados e ficaram sem tempo
para orar. Estavam ficando sem poder para pregar, porque sem oração não há poder.
A igreja escolheu alguns irmãos para cuidar de algumas tarefas, especialmente a organização da vida comunitária e o cuidado dos mais pobres.
Um deles foi Estêvão. Por ser homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de fé, de graça e de poder, os apóstolos lhe impuseram as mãos. Ele também pregava.
Incomodou. Sua palavra incomodou. E acabou denunciado. Disseram que ele falava de
Jesus como se fosse superior a Moisés. Inventaram até que falava contra Yahweh.
Foi preso e condenado à morte, embora muitos vissem seu rosto de anjo.
Levado para fora da cidade, despiram-no, deixando suas vestes sob a guarda de jovens
como Saulo de Tarso, e o apedrejaram.
Fraco, ele ora:
- Senhor Jesus, recebe o meu espírito!
Pedradas de ódio.
Estêvão reúne um pouco de forças para ficar de joelhos e, enquanto as pedras cobrem
o seu corpo, que cobre a terra de sangue, ora:
- Senhor, não lhes imputes este pecado!”
Foram suas últimas palavras.
Orando: Pelo Cantando o Natal.
Cumprimentando os aniversariantes: Cleber Lemos Pinheiro, Ericka Botelho Mota
Gonçalves, Jairo Henrique de Jesus Jr., Karinna Helena M. C. de Souza, Maurício Navarro Bandeira de Mello, Rebecca Eva Andrade.
QUINTA (01)
Refletindo:1Coríntios 16.22b - VEM!
Ao terminar sua carta, Paulo inclui uma expressão em outro idioma, que não era o grego
em que escreveu toda a carta, nem o hebraico, bastante falado na Palestina, mas o

aramaico, ainda mais antigo e, provavelmente, o idioma em que Jesus, principalmente,
falava.
Paulo, para expressar sua fé profunda, deixa escapar seu idioma materno e pede:
- Maranatha!
Que, literalmente, quer dizer: “Vem, Senhor”.
Quando Ele vier, todos os problemas da Igreja em Corinto desaparecerão.
Quando Ele vier, todos os problemas da nossa igreja desaparecerão.
Quando Ele vier, todos os nossos problemas desaparecerão.
Então, maranata!
Orando: Por nossa Missão em São Gonçalo.
Cumprimentando os aniversariantes: Daniel Ujakow C. Schubert, Eduardo Kohler, Elton
Hudson Braga C. da Silva.
SEXTA (02)
Refletindo:Apocalipse 5.9 - O PROJETO
A história (esta nossa história) tem sentido.
Jesus conhece plenamente este sentido.
Jesus é o sentido da história.
Hoje, este sentido (aqui representado pelos selos, lacrados) está encoberto.
Jesus revelará este sentido, abrindo os selos que, por enquanto, o encobrem.
Só Jesus pode fazer isto, porque ele morreu para revelar esse segredo. Através da sua
morte, com a moeda do seu sangue, ele comprou para Deus todos aqueles (não importa de
onde sejam, nem em que tempo tenham vivido) que creem nEle como Salvador e Senhor.
Esses redimidos poderão cumprir o projeto original de Deus: os seres humanos fomos
feitos para governar a terra. No entanto, preferiram outro projeto: destruir/destruir-se.
Agora, o ciclo se fecha: a redenção é a retomada da criação. Outros seis dias surgirão.
A história finalmente tem sentido. E é Jesus quem o dá, ao possibilitar ao homem ser o
que foi feito para ser.
Orando: Pelos que se preparam para o batismo, no próximo dia 11.
Cumprimentando os aniversariantes: Camila Lopes Viccari, Talita Cabral M. de Medeiros.
SÁBADO (03)
Refletindo:Apocalipse 11.16-18 - DENTRO
16 E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus,
prostraram- se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, 17 dizendo: Graças te damos, Senhor
Deus, Todo- Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste
a reinar. 18 Na verdade, as nações se enfureceram; chegou, porém, a tua ira, e o tempo
determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os
profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes,
e para destruíres os que destroem a terra.
É cansativo andar na contramão. Na verdade, é doloroso andar na contramão. É confuso
andar na contramão.
Andar na contramão é não adorar as celebridades de páginas de revistas, mas adorar a Deus.
Andar na contramão é não nos adularmos porque conquistamos algo, mas reconhecer que
o recebemos de presente, alguns enquanto dormíamos.
Andar na contramão é desejar ter o rosto de um servo, de um profeta, de um santo, de
um crente, porque a mão é mostrar cara de poderoso, de ventríloquo de si mesmo, de
hedonista e de um arrogante.
Andar na contramão é andar no céu, onde o galardão será para grandes e pequenos.
Isto me alegra, porque os galardões terrenos só contemplam os grandes. Estou sempre
fora. No céu estarei dentro.
Orando: Em gratidão por este grande ano para a nossa igreja, como recordaremos no
dia 31/12.
Cumprimentando os aniversariantes: Ana Carolina Soares M. de Menezes, Ana Cristina
das Neves Izidoro, Érika Almeida de Souza, Paola Jatobá Nunes.
DOMINGO (04)
Refletindo: Apocalipse 22.20 - A ÚLTIMA ORAÇÃO
A última oração da Bíblia tem quatro palavras.
Quando Jesus anuncia que voltará sem demora, para tornar reais todas as promessas e
advertências da Palavra de Deus em Apocalipse, o autor responde, como se cantasse:
“Amém.
Vem, Senhor Jesus!”
“Amém” é sempre a resposta que um cristão deve cantar, ao ouvir a Palavra de Deus.
“Amém” é sempre o canto que um cristão deve entoar, quando ouve que Jesus Cristo é
o Senhor.
“Amém” é sempre o hino que um cristão precisa, prazerosamente, ter nos lábios, quando
Iê que Jesus está voltando em data que só Ele (e somente Ele) sabe.
“Amém” é resposta para o coração que ama a Deus e nEle confia.
Quem diz “Amém” também pede:
“Vem, Senhor Jesus”.
“Vem, Senhor Jesus” deve ser o desejo de todo cristão. Se a vida aqui vai bem, não é definitiva. “Vem, Senhor Jesus”. Se a vida aqui está um vale de lágrimas, há um lugar melhor
para onde vamos, pelo que pedimos: “Vem, Senhor Jesus”
A vida é isto, mas é mais que isto, e o saberemos, quando Jesus voltar: Então, sonhamos:
“Vem, Senhor Jesus”.
É assim que devemos orar.
Orando: Por nosso futuro templo.
Cumprimentando os aniversariantes: Alessandra Barros Bellard, Eduardo Lakschevitz.
Assunção, Nielza Rodrigues de Oliveira, Sarah Rachel de S. Kitchenman, Thiago de Araújo
Almeida da Silva.

INFORME DA DIRETORIA
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 Artigo 10, inciso II do Estatuto, sendo a 1ª convocação em 7 de
dezembro de 2011, às 20h30m, com 51% dos membros, a 2ª convocação para
o dia 18 de dezembro de 2011, às 12h20m e 3ª e última convocação para o dia 1
de janeiro de 2012, às 20h, a fim de deliberar sobre o seguinte assunto:
- Aquisição de um imóvel próprio para os trabalhos da Missão Batista em
São Gonçalo.

PLANTÃO DIACONAL
Semana de 27/11 a 4/12: Maria Helena; próxima semana: Leonardo.
CELEBRAÇÃO DE BATISMOS
Celebraremos batismo no dia 31 de dezembro de 2011.
Se você tem o desejo de obedecer a esse mandamento de Jesus, procure o
pastor Alcenir ou a mim (Israel), para as orientações necessárias.
ACADEMIA DA ALMA 2011
Demos início à nossa 6ª Academia da Alma.
Trata-se de um programa de estudos, desenvolvidos ao longo de 10 quartasfeiras seguidas, com o objetivo de contribuir para a nossa formação espiritual.
Em cada encontro, o pastor Israel oferece um desafio específico para uma
vida em profundidade. Nesta edição, ele trata dos INIMIGOS E AMIGOS
PARA UMA VIDA QUE VALHA A PENA.
Todos são convidados, membros ou não da igreja.
Os participantes receberão textos atinentes a cada tema oferecido.
ESTUDOS SOBRE ORAÇÃO
“O poder de uma vida de oração”, de Paul Miller é o livro de estudo iniciado
no domingo 2/10, 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.
LIVROS QUE CHEGARAM
Chegaram mais exemplares dos livros que têm despertado tanto interesse.
Estão disponíveis a preços especiais:
• A MENSAGEM (Editora Vida), a belíssima tradução da Bíblia feita por
Eugene Peterson. Adquirimos exemplares de capa dura, mais baratos. Os
de capa flexível estão em falta na editora.
• MANGÁ MOTIM (Editora Vida Nova). Presenteie seus filhos com a história
da Bíblia, desde a criação, em quadrinhos japoneses.
• 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.
O QUE NOS DIZEM OS PROFETAS
Amanhã, o pastor Alcenir Mota falará sobre o tema: Gloriar-se em que? (Jr
9.23-25). Aproveite esta oportunidade para adorar ao Deus que ouve as nossas orações.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Maranata” (1Coríntios 16.22b)
COMO SER MEMBRO
Há três formas de ingresso como membro em uma igreja batista: o batismo,
a carta de transferência e aclamação.
Batismo - Se você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, e se participa
da vida de nossa igreja, você deve se tornar seu membro, para ajudá-la no
cumprimento de sua missão.

Transferência - Para ter sua carta pedida de outra igreja batista, procure o pastor
Israel e marque um horário através da secretaria da igreja.
Aclamação - Se foi batizado em idade adulta por imersão, pode ter o seu batismo reconhecido. Procure o pastor Israel para orientação.
NASCEU VITÓRIA!
“Vitoria Anne Miller, filha de Liliane e Jonathan,
netinha de nossa irmã Milinha e Wilson, nasceu
no dia 11/11/ 2011, às 10h25m, com 3.180 kg e
49.5 cm. Essa maravilhosa bênção de Deus foi
aguardada com muita ansiedade, alegria e enjoo, sendo uma Vitória, apesar das preocupações e dificuldades durante a gravidez. A Deus
seja dada toda honra e glória, por seu maravilhoso amor e poder.”
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. Abaixo, a escala do
plantão de aconselhamento e oração:
HORÁRIOS
9h - 12h
14h – 17h
18h – 21h

SEGUNDA
Pr. David Matheus
Pr. Alcenir Mota
Pr. Samir Confessor

TERÇA
Pr. Carlos Daniel
Pr. Alcenir Mota
Capelã Sandra Alice

HORÁRIOS
9h - 12h
14h – 17h
18h – 21h

QUINTA
Pr. David Matheus
Pr. José Mauricio
Pr. Roberto Abreu

SEXTA
Pr. Isaac Carvalho
Pr. Alcenir Mota
Capelão Damião

QUARTA
Pr. Nilton Amorim
Pr. José Mauricio
Pr. Samir Confessor

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)
● Carlos Daniel de Campos: quarta (9h-12h)
● Alcenir Ancelmé da Mota: quinta (14h-17h)
● José Maurício Cunha do Amaral: sexta (18h-21h)
ENDEREÇOS E TELEFONES
Ao mudar de endereço ou de telefone, informe-o à secretaria, para que as cartas
não voltem e os telefonemas se concretizem. Atualize sua lista pessoal.
Os irmãos, a seguir, mudaram de endereço e devem atualizar seus cadastros: Delcino do Nascimento, Hedelyn Maria Alves Nascimento, Luciene Cortes de Souza,
Ellen dos Santos Ribeiro, Lindaura Arthur Pereira, Jacqueline Rohr Decotti, Marcos
Vinícius de Oliveira, Maurício Navarro, Pedro Melo Coutinho Fonseca.

CORO MASCULINO NA MISSÃO BATISTA NO GRAJAÚ
No segundo domingo (11/12), às 10h, o Coro Masculino apresentará uma coletânea de músicas natalinas, narrando o significado histórico-bíblico do Natal. O Pr.
José Maurício Cunha do Amaral apresentará reflexão bíblica sobre o assunto.
É uma boa oportunidade para convidar visitantes que residem próximo à nossa
Missão - Rua Rosa e Silva, 93 - Grajaú.

AGENDA DE DEZEMBRO – PEDRAS VIVAS
9/12- sexta feira - Contando o Natal através da Música e da Poesia.
Natal é uma busca constante do verdadeiro Jesus - com essa mensagem queremos convidar a todos para estarem conosco neste dia, às 16 horas.
Traga um amigo(a), vizinho(a) e participe conosco. Vamos agradecer ao Senhor
pelas bênçãos derramadas durante o ano de 2011.
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).
AULA DE FLAUTA DOCE PARA A TERCEIRA IDADE
Melhore sua capacidade pulmonar e desenvolva um novo talento. Aulas aos sábados, às 9h30m, com o prof. Renildo Salles.

UNIÃO ITA-JOVENS
Durante este mês, os jovens estudarão sobre “Administração do tempo”, com o
professor Richard Vasques.
Os encontros acontecem todos os domingos, na sala da MCA, às 18 horas.
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.
FIM DE ANO - PROFESSORES DE CRIANÇAS
Neste final de ano, estamos com programações especiais no Ministério Infantil,
e os professores de crianças devem estar atentos para participar e cooperar na
realização de todos eles!
Atividade
Confraternização
dos professores do
Ministério Infantil
Festa de Natal das
crianças no Culto
Infantil

Data
3/12

Tema
Local
Aprendendo com Salão Allen
as formiguinhas

Horário
15h

18/12

O Natal de Jesus Sala Azul e
11h
Sala do Maternal

MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO
Na próxima quinta-feira, dia 1 de dezembro, às 16 horas, a MCA estará encerrando suas atividades de 2011 com o tradicional “Chá das Amigas”. Estará
presente, trazendo uma mensagem natalina o pastor Walmir Vieira, Diretor Geral
da Convenção Batista Carioca.
Não deixe de comparecer e traga amigas para a confraternização que contará
com a apresentação do Coral Otília Galvão e outros momentos de louvor.

A VISÃO MINISTERIAL DE ADORAÇÃO ESTÁ NO AR
Informações sobre cursos e contatos com os professores estão disponíveis na
página da igreja. Acesse e confira www.itacuruca.org.br/adoracao.

CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS.
Tema: Minha vida: IMPACTO para nação.
Divisa: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. At.17.6b
Você pode participar desta obra, que tem restaurado vidas em todo o nosso
país. Muitas pessoas que estavam entregues às drogas e aos mais variados
vícios estão sendo transformadas pelo poder do evangelho. Entregue sua oferta
para a campanha da Junta de Missões Nacionais e faça parte destes que estão
impactando a nação. Na recepção, você encontra o envelope específico para a
sua contribuição.

ESCALAS
As escalas para bandas, regentes, coros, solistas, grupos vocais e orquestra estarão
disponíveis na página da igreja para consultas. É muito importante que estejamos
atentos ao dinamismo que nossa escala apresenta. Para isto, recomendamos a todos
os participantes da escala que cultivem o hábito de consultá-la, através da Internet.

ALMOÇO MISSIONÁRIO
Os adolescentes estão organizando um almoço para arrecadar fundos para a
viagem missionária para o Lar Batista David Gomes, que é o orfanato que eles
visitaram este ano. O almoço será no dia 4/12 e o valor é R$ 20,00 A idéia é
retornar ao orfanato na mesma data, em janeiro, de 2012.

CONFRATERNIZAÇÃO DO CORO MASCULINO
Será no sábado, dia 10/12, das 12h às 17h, em Maria da Graça, para os integrantes do Coro e convidados.
Inscrições com Valdir Graça.

“Maranata” (1Coríntios 16.22b)
Processional
Ita em ação
Prelúdio

Leitura bíblica: Salmos 86.1-10
Dirigente: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e
necessitado.

Coro Masculino

Venha celebrar a criança luz (Arr. DougHolck/Tom Setcke)

JESUS CRISTO É A LUZ DO MUNDO
Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida”.
(João 8.12)
Canto 8 HCC

A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor

(H. Wright/W. Monk)

A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor,
eterno Pai, supremo benfeitor,
nós, os teus servos, vimos dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

Congreg.: Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus; salva o teu servo que em ti confia! Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti, sem cessar.
Homens: Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma.
Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os
que te invocam.
Mulheres: Escuta a minha oração, Senhor; atenta para a minha súplica! No dia
da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás.
Dirigente: Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode
fazer o que tu fazes.
Todos:

Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor; glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos;
só tu és Deus!

Momento de Intercessão

A ti , Deus Filho, Salvador Jesus,
da graça a fonte, da verdade a luz,
por teu amor, medido pela cruz:
Aleluia! Aleluia!

Canto 338 HCC

(Pitrowsky/Ackley)

Deus promete grandes coisas conceder
a qualquer que peça, crendo que há de obter
a resposta, sem na fé enfraquecer.
Nossa fé Jesus contemplará.

A ti, ó Deus, real Consolador,
divino fogo santificador,
que nos anima e nos acende o amor.
Aleluia! Aleluia!

Nossa fé Jesus contemplará;
tudo o que Jesus promete dá.
Ele vê o coração e responde a petição;
nossa fé Jesus contemplará.

A ti, Deus trino, poderoso Deus,
que estás presente, sempre, junto aos teus,
a ministrar as bênçãos lá dos céus.
Aleluia! Aleluia!

Deus já grandes maravilhas operou
por alguém que nele firme confiou
e que da promessa em nada duvidou.
Nossa fé Jesus contemplará.

Oração

Este é o dia em que o Senhor agiu;
alegremo-nos e exultemos neste dia.

Oração

(Salmos 118.24 )

Coro Masculino Vinde escutar (Letra e Mús: Nam/Dennis Allen- Arr.: Tom Setcke)

Canto                             Lindo dia!
Linda manhã pra adorar ao Senhor!
Lindo dia!
Linda manhã pra adorar ao Senhor!
Lindo dia que o Senhor nos fez,
que o Senhor nos fez!

Mensagem: ORAÇÕES DA BÍBLIA, 13 - Vocabulário do Natal (Profetas) - (Is 9 )
– Pr. Israel Belo de Azevedo
Canto 96 HCC

Cantam anjos harmonias

(Wesley/Mendelssohn)

Cantam anjos harmonias ao nascer o Salvador.
Traz do céu o Rei Messias paz com Deus e santo amor.
Cantem povos, exultantes, cantem salmos triunfantes,
aclamando seu Senhor, nasce Cristo, o Redentor.

Lindo dia, esse é o dia que o Senhor nos fez!
Lindo dia, esse é o dia que o Senhor nos fez!

Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus!
Sobre toda a terra esteja a tua glória!

Toda a terra e altos céus
cantem sempre glória a Deus.

(Salmos 57.11)

Canto	 Olha ao redor 	

Nossa fé Jesus contemplará

Cristo, o Filho entronizado, sua glória abandonou.
Entre os homens, humilhado, cruz e morte suportou.
É bondosa a Divindade. É feliz a humanidade.
Esperança de Israel é Jesus, Emanuel.

(Luana Muniz)

Em tudo podemos ver o cuidado de Deus:
nas florestas e nos campos,
dos mares aos oceanos.
O cuidado de Deus sempre está sobre ti.
Ele te guarda sob suas asas e te faz voar.
Olha ao redor e vê como é grande,
olha ao redor e vê como é grande
o amor do nosso Deus.
Momento da Fidelidade
Coro Masculino Maria aguarda pelo seu bebê (Arr. Camp Kirkland/Tom Setcke)

Cante o povo resgatado glória a Deus, Senhor da paz,
pois, em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz.
Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos,
Rei, Profeta e Salvador. Louvem todos ao Senhor!
Coro Masculino Foi numa noite em Belém (Edmundo Seare/ Richard Storrs
Willis - Adap.: Cristiane Carvalho/ Leonardo Cunha)
Oração
Poslúdio
Recessional

“Maranata” (1Coríntios 16.22b)
Processional
Ita em Ação
Prelúdio

Canto

CONSTRUINDO RELACIONAMENTOS

Ajuntamento

Te agradeço por me libertar e salvar,
por ter morrido em meu lugar, te agradeço,
Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.

(J. Camargo)

TRABALHANDO SOBRE RELACIONAMENTOS

Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento,
com a tua igreja que é teu povo.

“Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até
o fim. Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça
de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois
nele encontro satisfação”. (Salmo 119:33-35)

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que, por fé, vêm bendizer-te,
e, a uma voz, oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Edificação: Deus a nós - Pr. José Maurício Cunha do Amaral
Momento de Intercessão

Tu és o Senhor de toda glória,
hoje e sempre, como foste outrora,
no correr da história, revelando teu amor,
Deus, Bendito Rei e Salvador,
Deus, Bendito Rei e Salvador.

Canto

Momento de gratidão

ESTABELECENDO RELACIONAMENTOS
Leitura Bíblica: I Crônicas 16:8-12
Dirigente: Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre
as nações o que Ele tem feito.
Cantem para Ele, louvem-no; contem todos os seus atos maravilhosos.

Mulheres: Gloriem-se no seu Santo nome; alegre-se o coração dos que buscam o Senhor.
Todos:

Eu te louvarei

“(...) e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz,
pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que
estavam longe e paz aos que estavam perto; por meio dele, tanto nós
como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito”. (Efésios 2:16-18)
Evangelismo: Nós ao mundo - Sandra Mara de Souza
Canto HCC 478

(Ronaldo Bezerra)

Minha vida quebra, molda e usa,
quero ser um vaso em tuas mãos,
que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

Eu vejo a glória

Eu quero ver agora o seu poder,
a sua glória inundando o meu ser,
vou levantar as mãos e vou receber,
vou louvando o seu nome,
porque eu sinto o Senhor me tocar.
Exaltação: Nós a Deus - Richard Vasques
Momento de Fidelidade

(Hiram Rollo Jr.)

O que sou e tudo o que possuo,
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti,
Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui.

Eu te louvarei, te glorificarei.
Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo o tempo te louvarei, em todo o tempo te adorarei.

Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui,
a sua mão e o seu poder sobre mim.
Os céus abertos hoje eu vou contemplar
E o amor descer neste lugar.

Tua voz escuto a convocar-me

Tua voz escuto a convocar-me,
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

És tu única razão da minha adoração, ó Jesus.
És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus.
Confiei em ti e fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado.
Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Canto		

(S. Pimenta)

ESTABELECENDO NOVOS RELACIONAMENTOS

Olhem para o Senhor e para a sua força; busquem sempre a sua face.

Canto

Cada instante
Cada instante contigo, Senhor,
que passo a teus pés, eu sou mais feliz.
Cada instante contigo, Jesus,
é paz em minha alma, suave harmonia
no teu grande amor.

Encontro: Uns aos outros- Pr. Samir Confessor

Homens:

(Dennis Jernigan)

Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer,
por tuas promessas e tudo o que és,
eu quero te agradecer, com todo o meu ser.
Te agradeço, meu Senhor,
te agradeço, meu Senhor.

“Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma
exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda
afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo
de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude”.
(Filipenses 2:1,2)
Canto

Te agradeço

Oração
Poslúdio HCC 333

Haja paz na terra

Haja paz na terra, a começar em mim.
Haja paz na terra, a começar em mim.
Em Cristo, todos somos filhos do mesmo Deus.
Juntos, pois, caminhemos, na paz que vem dos céus.
A começar em mim, prometo ao meu Senhor
que, a cada passo que eu der, e seja aonde for,
a cada momento, estarei vivendo em plena paz e amor.
Haja paz na terra, a começar em mim
Recessional

CONVITE
Você é nosso convidado para estar nos eventos da Visão Ministerial da Justiça.
Culto de Gratidão: 28 de novembro, às 16h, no Santuário
Exposição de Trabalhos Manuais: 28 de novembro, às 15h, no Salão Allen.
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

ORAÇÃO DURANTE A SEMANA
Dom
Seg
Qua
Qui
Sex

ESTAÇÃO DOS GRUPOS FAMILIARES
Nossos grupos estão crescendo, se multiplicando!
Novas lideranças sendo formadas! Só falta você!
Venha participar de um grupo familiar.
Na página da igreja você encontra a relação com dias e locais das reuniões.
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.

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

HORAS DE ORAÇÃO DOMINICAIS
Veja os dias de oração, e participe. Sempre às 17h.
1º Domingo:
2º Domingo:
3º Domingo:
4º Domingo:

Intercessão
Escola de Oração
Intercessão
Orando pelos filhos

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
Dídimo José da Rocha
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
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
Pr. José Maurício Amaral
Pr. Ronald Rutter
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, 28 (19h)
Estudo bíblico e oração
O que nos dizem os profetas: Gloriar-se em que? (Jeremias 9.23-25 )
Pr. Alcenir Ancelmé da Mota
Quarta, 30 (19h30m)
Academia da Alma, 4 – Pr. Israel Belo de Azevedo

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.
Para enviar currículos: curriculos.itacuruca@gmail.com

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

Domingo, 4/12
Manhã (9h e 11h)
“Despenseiros dos mistérios de Deus” (1Coríntios 4.1-5)
Pr. José Mauricio Cunha do Amaral
Noite (19h)
“E Ele será chamado de?” (Isaías 9.1- 7) – Pr. Alcenir Ancelmé da Mota
ATIVIDADES DE NOVEMBRO
HORA
EVENTO
15h
Culto de Ação de Graças – VM Justiça

DATA
28

DIA/SEMANA
Seg

DATA
1
7
8
15-16
22
25
31

ATIVIDADES DE DEZEMBRO
DIA/SEMANA HORA
EVENTO
Sab
15 - 18h Ministério Juniores
Sex
15h
Pedras Vivas - Projeto Cine Debate
Sab
17h
Exibição de filme (Discipulado)
Sab - Dom
20h
Cantando o Natal
Sab
18h
Culto Jovem
Ter
11h
Culto de Natal
Seg
22h
Culto de Vigília

