Domingo 30/3/2014

Entre em campo com
Cristo, pelas nações
“Todas as nações virão à tua presença e te adorarão.” (Ap 15.4)
Quando o Brasil realizou sua primeira copa do mundo
em 1950 éramos 51.944.397 habitantes, já em
1970, quando nos consagramos tricampeões mundiais,
contávamos 93.139.037 brasileiros. Atualmente já
somos mais de 200 milhões de pessoas em todo o
Brasil. Os evangélicos em 1950 éramos 1 milhão e 700
mil, hoje em 2014, já ultrapassamos os 35 milhões.
Em 1970, na época eu tinha 8 anos de idade, o Brasil
cantou emocionado e vibrante a seguinte música abaixo,
que ainda hoje me lembro muito bem:
“Noventa milhões em ação
Pra frente Brasil, no meu coração
Todos juntos, vamos pra frente Brasil
Salve a seleção!!!
De repente é aquela corrente pra frente, parece que
todo o Brasil deu a mão!
Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração!
Todos juntos vamos pra frente Brasil!
Salve a seleção!
Todos juntos vamos pra frente Brasil!
Salve a seleção!
Gol!”
Este ano, vamos realizar a nossa segunda Copa do
Mundo e receberemos em nosso país os melhores
jogadores e também torcedores que virão de todas as
nações para aplaudirem as suas seleções. O técnico da
nossa seleção vai convocar os melhores atletas para
representarem o Brasil nessa competição. No Reino de
Deus, o Senhor Jesus, nosso técnico, nos chama para
também, com coração vibrante, apaixonado e acima
de tudo confiante, entrarmos em campo com Ele pelas
Nações.
Ainda não somos 90 milhões de cristãos, tal qual o
número de brasileiros na música de 1970, mas podemos
fazer a diferença. Todos juntos para que todas as nações,
em lugar de adorarem suas seleções, deuses que não

lhes podem salvar nem lhes dar vida eterna, sejam
despertadas a adorarem o Rei dos reis, o Senhor dos
senhores.
Somos hoje no mundo 7 bilhões de pessoas das quais
2/3 não são cristãs. O desafio de levar Jesus Cristo a
essas pessoas é meu, é seu, é nosso! Você pode entrar
em campo ou ficar na plateia só assistindo.
Entrar em campo com Cristo significa orar por milhares
de homens e mulheres que estão pregando o amor de
Deus em todo o mundo. Entrar em campo com Cristo é
responder ao chamado de Deus afirmando: “Senhor, eis
me aqui, envia-me a mim”. Entrar em campo com Cristo
é viver hoje como se Ele voltasse amanhã. Entrar em
campo com Cristo é contribuir financeiramente para que
Junta de Missões Mundiais alcance os 17 milhões de
reais necessários para implementação de todos os seus
projetos.
Seria muito bom que todos nos envolvêssemos nesse
grande desafio e pudéssemos todos cantar:
Pra frente cristãos, no meu coração
Todos juntos, vamos pra frente cristãos
Salve as Nações!
De repente é aquela corrente pra frente, parece que
todo o cristão deu a mão!
Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração!
Todos juntos vamos pra frente cristãos!
Salve as Nações!
Todos juntos vamos pra frente cristãos!
Salve as Nações!
Vamos marcar um golaço para que todas as Nações
venham a adorar o único e verdadeiro Deus!
Pr. Alcenir Ancelmé da Mota

ATIVIDADES PERMANENTES
Domingo
7h - Programa de rádio
		 Momentos com Cristo
8h - Hora de Oração 1
9h - EBD e Culto 1
11h - Culto 2, EBT e Culto Infantil
17h - Hora de Oração 2
17h30 - Culto 3
18h - União de Adolescentes
19h30 - União de Juniores
19h30 - Culto 4
Segunda
8h - Hora de Oração 3
19h - Culto 5 (Santuário)
19h - Musicalização para crianças
Terça
19h - Hora de Oração, 4 (Jovens)
Quarta
8h - Hora de Oração 5
9h - Ginástica para Terceira Idade
9h30 - Hora de Oração 6 (Missões)
10h30 - Ginástica para Terceira Idade
16h - Leitura da Bíblia em grupo
18h - Escola Bíblica de Quarta
20h - Grupos Famíliares
Quinta
15h - Reunião da MCA
19h - Culto 6 (sala da MCA)
19h50 - Hora de Oração 7
Sexta
8h - Hora de Oração 8
20h - Culto dos Adolescentes
ENSAIOS ABERTOS
DOMINGO
17h - Coro Novo Canto
17h30 - Coro Jovem
18h - Coro UAI
TERÇA
19h30 - Coro da Igreja
QUINTA
17h - Coro Otília Galvão
19h30 - Cantares
19h30 - Orquestra ITA
20h30 - Coro Masculino

Para ler os livros das Crônicas (2)
José Mauricio Cunha do Amaral e Israel Belo de Azevedo

O SEGUNDO LIVRO
O Reinado de Salomão – 2Crônicas 1.1-9.31
Salomão confirmado no Reino; edifica o templo, 1.1-4.22
A arca removida para o templo, discurso e oração de Salomão, 5.1-7.22
Atos de Salomão e sua glória, 8.1-9.31
O Reino de Judá – 10.1-36.23
Reoboão e a revolta das dez tribos, 10.1-11.23
A invasão por Sisaque e os atos de Reoboão, 12.1-16
Asa se opõe à idolatria; institui reformas, 14.1-15.19
O conflito de Asa com Baasa; repreendido, 16.1-14
Josafá prospera; a aliança desastrosa com Acabe, 17.1-18.34
Josafá inicia a Reforma e é abençoado, 19.1-20.37
Jeorão castigado por causa de pecados, 21.1-20
O mal reinado de Acazias; usurpação de Atalia, 22.1-12
Joiada faz Joás tornar-se rei, 23.1-21
O reinado de Joás; bom e mau, 24.1-27
O reinado de Amazias; guerras com Edom e Israel; idolatria, 25.1-28
O reinado de Uzias; grande sucesso; presunção, 26.1-23
O reinado de Jotão; grande edificador; derrota os Amonitas, 27.1-9
O reinado de Acaz; idolatria, calamidades, 28.1-27
O bom reinado de Ezequias; o Templo, Páscoa, reformas, 29.1-31.21
O livramento miraculoso contra Senaqueribe; atos de Ezequias, 32.1-32
Manassés e Amom, ímpios e idólatras, 33.1-25
O bom reinado de Josias; reformas; honra à Lei de Moisés, 34.1-35.27
Últimos reis de Judá, 36.1-23
O TEXTO MAIS DIFÍCIL
Um texto que eu (José Maurício) acho de difícil
compreensão é aquele em que Davi decide
fazer um senso em Israel (1Crônicas21), até
por causa do seu desfecho, pois Deus acaba
punindo o povo pelo pecado cometido por
Davi. Que mal haveria nisso, não fosse Satanás
encher o seu coração de vaidade? Na verdade,
o que Davi queria mesmo era mostrar para
os seus comandados a grandeza de suas
conquistas militares: “Joabe, porém, respondeu:
Que o Senhor multiplique o povo dele por cem.
O rei, meu Senhor, não são, porventura, todos
eles súditos do meu Senhor? Por que o meu
senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer
culpa sobre Israel?”
Apesar de ser advertido por Joabe, Davi
preferiu não ouvir o conselho do seu general.
Muitas vezes agimos assim. Preferimos seguir
os desígnios do nosso coração deixando de
ouvir sábios conselhos de outras pessoas e
acabamos nos dando mal. O seu pecado
custou caro, só que a outras pessoas que
eram inocentes. Deus dá a Davi três escolhas:
três anos de fome, três meses fugindo da

espada de seus adversários, ou “três dias de
praga com o anjo do Senhor assolando todas
as regiões de Israel”. Muitos dizem que Davi
foi esperto na sua escolha, quando disse:
“Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande
é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos
homens” (verso 13). Após Deus enviar uma
praga sobre Israel e ceifar a vida da 70 mil
homens, Davi teve a grandeza e a humildade
de reconhecer o seu erro pedindo ao Senhor
que imputasse toda culpa do seu pecado sobre
ele e sua família, e não sobre o povo: “Davi
disse a Deus: Não fui eu que ordenei contar
o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes
não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó
Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre
mim e sobre a minha família, mas não sobre o
teu povo!” (1Crônicas 21.17).
Será que agimos como Davi quando pecamos?
Ou preferimos jogar a culpa no diabo ou
noutras pessoas? Vale a pena refletir!
O TEXTO QUE MAIS TOCOU O MEU
CORAÇÃO, 1
Além do convite à oração, em 2Crônicas 7,

quero (José Maurício) compartilhar a experiência
que a leitura me ensejou.
Conta-se que o grande evangelista George Müller,
que se notabilizou por sua dependência de Deus
através da oração para cuidar de milhares de
crianças num orfanato na cidade de Bristol, na
Inglaterra, sem nunca ter pedido nada a ninguém
para o sustento das suas crianças, estava
viajando de navio para realizar mais uma de
suas conferências evangelísticas. Segundo o seu
biógrafo, a certa altura da viagem, o comandante
do navio entrou em sua cabine e lhe disse:
– Senhor Müller, temo lhe dizer, mas o
senhor não chegará a tempo para realizar sua
conferência. Estamos enfrentando um denso
nevoeiro e já determinei que as máquinas do
navio sejam paralisadas.
O comandante chamou George Müller até a
escotilha da cabine e lhe mostrou o horizonte
completamente fechado. Müller lhe respondeu:
– Vou orar ao Senhor. Se Deus quiser que essa
conferência se realize chegaremos lá a tempo.
Trancou-se em sua cabine. Poucos momentos
depois, o comandante volta à cabine de Müller
com um largo sorriso na face:
– Venha ver o céu, senhor Müller!
O firmamento estava completamente limpo.
A experiência de Ezequias não foi diferente. O rei
Ezequias é para mim uma referência dentre os
reis de Judá. Era um homem temente a Deus e
uma pessoa que buscava a face do Senhor em
oração. Aliás, esse tem sido um binômio na vida
de grandes servos de Deus: confiança e oração.
Diante do temível exército de Senaqueribe, rei da
Assíria, Ezequias, disse ao povo: ”Esforçai-vos e
tende bom ânimo; não temais, nem vos espanteis
por causa do rei da Assíria, nem por causa de
toda a multidão que está com ele, porque há
um maior conosco do que com ele. Com ele
está o braço de carne, mas conosco, o Senhor,
nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as
nossas guerras. E o povo descansou nas palavras
de Ezequias” (2Crônicas 32.7,8). A resposta
certa veio de Deus: “Então o Senhor enviou um
anjo que destruiu todos os varões valentes, e os
príncipes, e os chefes no arraial do rei da Assíria;
e este tornou com vergonha de rosto à sua terra;
e, entrando na casa do seu deus, os mesmos que
descenderam dele o mataram ali à espada” (verso
21). Deus é fiel!

Período de 31 de março a 4 de abril de 2014

O TEXTO QUE MAIS TOCOU O MEU
CORAÇÃO, 2
Quanto a mim (Israel), tocou-me em
2Crônicas a sede de justiça do rei Josafá:
“Portanto, respeitem a Deus e tenham
cuidado com o que vão fazer, pois o
SENHOR, nosso Deus, não tolera os
que cometem injustiça, nem os que
usam dois pesos e duas medidas nos
julgamentos, nem os que aceitam
dinheiro para torcer a justiça”.
(2Crônicas 19.7 – NTLH)
Então, escrevi uma nota para o Diário
do Crescimento Cristão, nos seguintes
termos:
“Josafá tinha fome de justiça.
Tem fome de justiça quem se indigna
diante de situações que aviltem a
dignidade do ser humano, como a fome.
Tem fome e sede de justiça quem,
estando diante de situações que aviltem
a dignidade do ser humano, como a
fome, indigna-se e desenvolve ações que
alimentem o faminto.
Tem fome de justiça quem sofre quando
sabe de uma pessoa perseguida por
promover a paz.
Tem fome e sede de justiça quem,
sabendo de uma pessoa perseguida por
promover a paz, sofre e toma a causa
dela como sendo a sua.
Tem fome de justiça quem chora ao
ouvir a história de uma criança abusada
sexualmente.
Tem fome e sede de justiça quem,
ao ouvir a história de uma criança
abusada sexualmente, chora e se junta a
outros homens e mulheres que querem
contribuir para a saúde emocional da
pessoa um dia maltratada e agir para
evitar que outras vitimas sejam feitas.
Tem fome de justiça quem tem como
desejo amar como Deus ama.
Tem fome e sede de justiça quem tem
como desejo amar como Deus ama,
recebendo dele o convite para ser seu
destemido parceiro na construção da
justiça, que é o grande prazer dele, dele
que disse algumas vezes: “eu não gosto
que me façam cultos; eu gosto que
pratiquem a misericórdia”, a palavra que
define a justiça segundo o dicionário de
Deus”.

CONCLUSÃO
Crônicas começa com Adão e termina
com o cativeiro babilônico. E foi sob
o período da monarquia que o povo
de Israel e Judá aprendeu que Deus
não abre mão da fidelidade. Todas
as promessas firmadas com seus
antepassados foram rigorosamente
cumpridas pelo Senhor. Quando Davi
passa o governo do povo a Salomão
seu filho, ele recomenda que Salomão
continue sendo fiel ao Senhor como ele o
foi durante toda a sua vida.
Infelizmente isso não aconteceu. Salomão
começa bem, mas termina seus dias
de forma desastrosa, tornando-se um
idólatra inveterado. A dinastia davídica,
com a morte de Salomão, acaba
dividindo o reino em dois. A história
vai nos mostrar que foram poucos os
dirigentes dessas duas nações “que
fizeram o que era reto olhos do Senhor”.
A maioria dos seus governantes “fez o
que era mau aos olhos do Senhor”.
O epílogo do livro nos aponta então
para uma derrocada iminente: os dias
amargos de setenta anos de cativeiro
babilônico, para que a Palavra do
Senhor se cumprisse: “Queimaram a
Casa de Deus, e derrubaram os muros
de Jerusalém; todos os seus palácios
queimaram a fogo, destruindo também
todos os seus preciosos objetos. Os que
escaparam da espada a esses levou ele
(Nabucodonosor) para a Babilônia, onde
se tornaram seus servos e de seus filhos,
até ao tempo do reino da Pérsia; para
que se cumprisse a Palavra do Senhor,
por boca de Jeremias, até que a terra se
agradasse dos seus sábados, todos os
dias da desolação repousou, até que os
setenta anos se cumpriram” (2Crônicas
36.19-21) (FIM)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ANGUS, Joseph. História, Doutrina e
Interpretação da Bíblia. Trad. J. Santos
Figueiredo. São Paulo: Hagnos, 2003.
A BÍBLIA SAGRADA. Trad. da Vulgata pelo Pe.
Matos Soares. 34a ed. São Paulo: Paulinas,
1977.
A BÍBLIA VIDA NOVA / Editor responsável
Russell P. Shedd. Trad. em português por
João Ferreira de Almeida – Edição revista e
atualizada no Brasil. São Paulo: Vida Nova,
1995.

Leituras da semana: 2Samuel 23 e 24; Sl 69, 4, 54, 70, 124, 45, 71, 14, 145, 132,
72; 1Crônicas 21 a 29; 1Rs 1 a 3; 2Crônicas 1.
Versículo da semana: Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam; digam sempre os que amam a tua salvação: “Como Deus é grande!” (Salmo 70.4 - NVI)
Pensamento da semana: Não temos a força para vencer. Venceremos se Deus estiver
conosco.
Segunda (31)
Refletindo: 2 Samuel 24.1 – “EU TENHO A FORÇA”, PENSAMOS NÓS
Entre os pecados do rei Davi, está também a vaidade. A irritação de Deus quando o rei
mandou fazer um (aparentemente inocente) recenseamento o indica.
Qual o problema em promover um recenseamento? Nenhum.
Mas veja os números mencionados: são números de soldados.
O número era para mostrar o quão capaz era Davi em formar um exército. Aplauda-me,
povo. Vocês têm um rei realmente genial. Ninguém me segura. Vaidade.
O número era para mostrar que Davi não precisava mais depender de Deus para
vencer; dependeria do número dos seus soldados. Adeus orar para guerrear. O número
garantia. O número dava contornos mais claros à sua autossuficiência.
Veja também a objeção do seu assessor ao censo. Davi não ouve. Estou mandando.
A agenda de Deus não incluía um recenseamento, que estava na de Satanás, que tentou Davi, que caiu. Foi tentado a contar e contou. Não consultou a Deus.
A seu favor, reconheçamos, Davi se arrependeu. Também por isto, é um homem segundo o coração de Deus. Não podemos não pecar, mas podemos nos arrepender.
Davi também aprendeu, e não fugiu, que o pecado tem consequências, mesmo quando
confessado. Excepcionalmente, ao nos perdoar, Deus pode remover também as consequências, mas esta não é a regra geral. No caso, qual foi o castigo? O número de
soldados foi reduzido. O orgulho era o número; o preço foi no número.
Não temos a força para vencer. Venceremos se Deus estiver conosco. Os orgulhosos
não precisam dele.
Orando: Nossos enlutados
Cumprimentando os aniversariantes: Carolina Defáveri Moreira Martins, Esther de
Azevedo Monteiro, Juarez Pessanha Malafaia, Maria Couto da Cunha, Raphael Andrade de Godói, Sérgio Paulo Pereira da Silva, Viviane Carvalho Parente.
Terça (1)
Refletindo: 1Crônicas 21.24 – DE GRAÇA, NÃO
Para Davi, oferecer um altar era oferecer um altar, não levantar um montinho de pedras num lugar qualquer. Deus lhe pedira que erguesse um altar numa terra que tinha
dono. Ele foi até lá. O proprietário, Araúna era um estrangeiro (jebuseu), conhecedor
do poderio de Davi. Se por medo ou por honra, ofereceu-se para doar o terreno, bem
como os animais, para que a vontade de Deus fosse atendida.
Davi não quis nada de graça e comprou a propriedade, onde mais tarde seria construído o templo de Jerusalém, por seu filho (2Crônicas 3.1).
Aprendemos com Davi que não podemos baratear as instruções do Pai, não precisamos apequenar a graça de Jesus, não devemos brincar com a misericórdia do Espírito
Santo. Por causa de sua obediência, seu pequeno altar se tornou um majestoso templo.
O altar virou um templo porque não foi edificado de qualquer jeito, sem custo. Era um
altar ligado com o projeto de vida de Davi. O altar virou templo porque sua edificação
era um ato de obediência. A partir do Novo Testamento, a igreja é o dom de Deus para
o mundo. É por meio dela que o dom maior da graça é levado ao mundo.
Orando: Nossos enfermos
Cumprimentando os aniversariantes: Arthur Pereira de Oliveira, Cláudio Luiz da Silva Diniz, Keila Mara da Costa, Maria Marta Mariano, Sâmua Regina Fernandes Camacho.
Quarta (2)
Refletindo: 1Crônicas 22.16 – MÃOS À OBRA
Queremos construir uma casa? Não podemos ficar apenas no desejo: mãos à obra.
Queremos reformar o apartamento ou casa onde moramos? Temos que fazer o sacrifício
necessário (redução das despesas, cheiro de tinta pelos cômodos): mãos à obra.
Queremos edificar um lar, como espaço de amor? Temos que ir além das boas intenções: mãos à obra.
Queremos fazer um curso (de qualquer tipo ou nível)? Não adianta saber o horário das
aulas: mãos à obra.
Queremos nos livrar de um vício que nos destrói? Não é suficiente orar pela restauração;
temos que dar os passos necessários, começando pela busca de ajuda: mãos à obra.
Queremos construir um templo para a nossa igreja? Temos que contribuir com dinheiro
(“ouro, prata, bronze e ferro”): mãos à obra.
Orando: Nossos desempregados
Cumprimentando os aniversariantes: Baduíno Silva de Melo, João Correia da Rocha
Neto, maria Ânglea Costa de Souza, Siomara Santos Souza Pires, Tatiane da SilvaLugato, Valéria A. de Castro Araújo.
Quinta (3)
Refletindo: 1Crônicas 27.1 – A TAREFA DE CADA UM
O apóstolo Paulo nos recomenda: devemos ajudar os necessitados a carregarem as
suas cargas (Romanos 15.1).
Todos sabemos que uma carga levada em vários ombros é mais leve. Muitos ombros
aguentam mais peso que um só.
O princípio serve para todas as áreas da vida. Quando lemos as listas de pessoas
encarregadas dos vários serviços no governo de Davi, entendemos a importância da
especialização profissional e a da divisão de tarefas.

Até em nossa casa, se não houver divisão a carga ficará pesada para alguns, sobretudo
para as mães.
No caso do serviço militar, o turno era de 30 em 30 dias. Se todos cumprissem o seu
dever, a tarefa seria executada sem dificuldades.
No caso da igreja, se todos os voluntários cumprissem suas escalas,
a tarefa seria muito mais fácil.
Assim, se temos uma tarefa, não podemos deixar nosso colega na mão. A nossa parte
é nossa. Se podemos ajudar um irmão a levar a sua carga (uma doença, uma escassez), ele a levará com mais facilidade.
Orando: Nossos missionários na China
Cumprimentando os aniversariantes: Angélica Nardi, João Carlos Mendes de Abreu,
Lilian França Almeijeiras, Marcelo Leiroz Pinto, Maria Aparecida Giordani.
Sexta (4)
Refletindo: 1Crônicas 29.15 – ESTAMOS DE PASSAGEM
Nossa vida tem dois tempos.
O primeiro dura o tempo de nossos dias sobre a terra. Não sabemos o momento
quando este tempo terminará. Para uns, esses 45 minutos (como num jogo de futebol)
pode significar poucos anos; para outros, muitos. De qualquer modo, mesmo quem
vive muito, vive pouco. O que são 90 antes comparados à eternidade.
O segundo tempo é a eternidade, um tempo que não tem fim; é para sempre.
Estamos, pois, no primeiro tempo, um tempo passageiro.
O apóstolo Pedro nos lembra que é um tempo em que devemos levar a sério a Deus,
atentos aos mandamentos dele para uma vida íntegra e firmes nas nossas orações
(1Pedro 1.17).
Esta percepção da brevidade da vida nos leva a uma atitude humilde diante das
pessoas. Somos todos iguais porque todos morreremos. Por que vamos nos portar de
modo arrogante?
A brevidade da vida nos convida a fazer bem feito o que temos por fazer, sem deixar
para amanhã.
A brevidade da vida nos estimula a firmar bons relacionamentos, curtindo os momentos de alegria uns com os outros.
A brevidade da vida nos ensina a como olhar para o dinheiro. Quando morrermos
ele fica. Talvez fique para os nossos herdeiros, alguns que sequer saberão como o
ganhamos.
A brevidade da vida nos deve levar desejar a vida futura, no tempo em que Deus assim
decidir, vida futura na plena presença dele. Jesus Cristo veio para nos garantir agora a
certeza desta vida no futuro (João 14.2).
Orando: Nossos jovens que estão vertendo o “Bom Dia Amigo”, para o inglês
Cumprimentando os aniversariantes: Jônathas Meira Ramos, Laura Caroline de Andrade Vieira, Lucineia Gomes da Silva Galgoul, Sidney Gasparini Filho, Nelly Britto da
Trindade, Wallace Henrique Santana Santos.
Sábado (5)
Refletindo: 1Reis 1.6 – A INFÂNCIA É PARA SEMPRE
Davi nunca repreendeu seu filho Adonias, sobre quem pouco sabemos (2Samuel 3.4).
A experiência com Amnon e com Absalão não deixaram marcas suficientes para que o
grande rei fosse um bom pai.
Há grandes profissionais que são péssimos em casa, não por falta de amor, mas por
falta de atenção à sua tarefa para com a família.
Não adianta ser rei lá fora e medido dentro de casa. Assim foi Davi.
Ele perdeu onde também deveria ganhar.
O fracasso de Davi nos estimula a refletir sobre a nossa vida como pais, se o somos
ou para quando o formos.A infância é para sempre. É na infância que as orientações
para o resto da vida são dadas.
Se soubéssemos, teríamos sido pais diferentes.
Enquanto cuidávamos da vida, nosso filho aprendia a andar de bicicleta. Quando nos
veio contar que podia andar sem rodinhas, não demos importância. Até hoje ele vive
em busca da aprovação que não teve.
Enquanto propúnhamos alvos elevados, nosso menino chegou com o seu boletim:
tirou nove. E o que dissemos: “eu esperava que você tirasse “10”. E ele passou toda a
sua vida procurando aquele ponto que faltou.
Enquanto seguíamos as metas traçadas, estivemos distantes, mantivemo-nos ausentes, certos de que nossa tarefa era prover pão. Para nós, o pão recheado não podia
faltar, mas para nossos filhos o que fizeram falta foram o passeio na praia, mesmo
que regado a pão seco, os livros lidos juntos, os filmes comentados juntos, a pipoca
espalhada pelo chão, a viagem num carro velho.
Se soubéssemos que a infância de nossos filhos era para sempre, teríamos feito diferente. Pelo menos, teríamos tentado.
Orando: Nossos missionários no Chile
Cumprimentando as aniversariantes: Alessandra Alves de Carvalho, Valdete G. da
Silva Lima de Godoy.
Domingo (6)
Refletindo: 2Crônicas 1.5 – PASSADO E PRESENTE, JUNTOS
A Tenda da Presença de Deus, mandada fazer por Moisés, estava em uso.
A arca da Aliança, mandada fazer por Moisés, ainda existia.
O altar de bronze, mandado fazer por Moisés, ainda funcionava. E foi sobre este altar,
feito por Bezalel (Êxodo 37.25), que Salomão ofereceu suas ofertas de gratidão a Deus.
Portanto, cerca de sete séculos depois (mais que toda a história do Brasil), o lindo trabalho de Bezalel ainda existia, numa evidência de que fez bem feito o que precisou fazer.
Todos os profissionais devem se espelhar em Bezalel: devem fazer coisas que durem,
se esta for a necessidade; devem fazer sempre o melhor, em todas as circunstâncias.
Sim, cerca de sete séculos depois, o lindo trabalho de Bezalel ainda era utilizado,
numa evidência que o novo não precisa substituir o antigo. Sim, a experiência viva de
fé não precisa abolir a tradição, que foi a forma pela qual os que vieram antes de nós
expressaram a sua fé. Hoje não teríamos como começar a expressar a nossa fé sem
aqueles que vieram antes de nós. Não precisamos reinventar a nossa fé todo domingo.
Orando: Nossos ouvintes do “Momentos com Cristo”
Cumprimentando os aniversariantes: Miriam Azevedo de Oliveira, Roberto Devojno Bruder.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Igreja, no uso das atribuições que lhe confere Estatuto, no seu Cap. V, Art.
15, inciso III, e do Regimento Interno, convoca os membros da igreja para a Assembleia Geral
Especial para a posse da 3a. Secretária da Igreja, irmã Elenice Magalhães de Mello, com
mandato de 27 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2015, a ser realizada no dia 6 de abril
de 2014, às 11 horas, em seu templo.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2014
Humberto Martuscello Oliveira Lima
Presidente

Ministério Diaconal (Coordenador: Almir dos S. Gonçalves Jr.)
• Plantão Diaconal (semana 23 a 29)
hoje: cultos 1 e 2: Antônio e Valéria; cultos 3 e 4: Leonardo e Denise.
Próxima semana: cultos 1 e 2: Valdir e Marta; cultos 3 e 4: Rodrigo e Elza.

NOTAS DE FALECIMENTO
Semana passada alguns irmãos passaram pelo luto. A igreja enviou representação nos
sepultamentos. Desejamos como igreja, as consolações da parte de Deus às famílias enlutadas.
São eles:
Dia 21/03 - ORLANDO AUGUSTO DA SILVA (pai da Rosana Paiva) - Cemitério de Sulacap;
Dia 21/03 - ELSON DA SILVA TORRES (irmão da Eroisa Costa) - Cemitério de Maricá;
Dia 23/03 - OSVALDO DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (irmão da Carmem e Armando Inocêncio) Cemitério do Catumbi;
Dia 24/03 - EDUCLE RUBIM DO AMARAL (irmão da Eunice Rubim) - Cemitério Parque da Paz
Dia 24/03 - NAIR GONÇALVES CIDADE (prima de Leonardo e Denise Neves) - Cemitério do
Cajú.

PEDRAS VIVAS
em atividade

ENCONTRO DE COROS - Queremos agradecer aos
que estiveram conosco no último dia 22/3, no I
Encontro de Coros de Terceira Idade. Foi uma tarde
abençoada.
Culto Pedras Vivas – Próxima sexta-feira (4), às 15h30 - Mensagem: Sono da fuga A insensibilidade é fruto de nosso afastamento de Deus e da Missão. (Jonas 1.4-6), com
o Pr. Alcenir Mota venha e traga seus amigos.
Congresso Vida Radiante - Poços de Caldas - Palace Hotel - de 8 a 12 de abril.
Saída: dia 8 (terça), às 6h30 de Ita Igreja Batista Itacuruçá; retorno: dia 12, após o
almoço.
Oradores do Congresso: Pr. Oliveira de Araújo (PIB de Vitória, ES) e Rev. Hernandes Dias
Lopes (Igreja Presbiteriana de Vitória, ES).

Eco da Vigília de Oração pela Família
Tivemos mais de 100 pessoas dobrando
seus joelhos pelos seus lares. Todos se
sentiram abençoados e impactados pela
graça de Deus.
Abaixo, 6 testemunhos marcantes. No próximo domingo publicaremos os restantes.
“A vigília de oração foi para mim uma benção, eu preciso desta prática, deste ato de
fé e quebrantamento diante de Deus, de orar
em comunhão na igreja, eu creio neste ato,
creio que Deus se agrada! Eu não nasci no
evangelho, embora o nome de Jesus sempre
foi mencionado, conforme o entendimento
dos meus familiares, mas Deus me chamou
para seu imenso amor.Glória a Deus, Aleluia! Todos os momentos foram marcantes e
falaram muito ao meu coração, mas o mais
forte, foi quando toda a igreja se ajoelhou no
altar do Senhor e orou; naquele momento,
eu tive a plena certeza: Eu e minha família
serviremos ao Senhor! Que Deus continue a
abençoar Itacuruçá, nos instrua, nos incomode a orar mais e mais, aos pés de Jesus,
suplicando por suas misericórdias!” - Ana
Christina Lara de Araujo.
“Participar da Vigília de Oração pelas Famílias é um momento muito significativo
para o meu crescimento espiritual. Quando chego ao templo e vejo tantas pessoas
dependentes de Deus para suas questões
familiares, não me sinto só na batalha da
minha vida. Poder observar que o outro
também está depositando sua confiança no

Pai Eterno é prazeroso,
pois demonstra que reconhecemos o senhorio
de Deus em nosso caminhar. É gratificante
verificar que meu irmão
e minha irmã em Cristo Jesus se importam
comigo, porque está ao
meu lado na hora do
meu clamor a Deus pela
minha causa.
Desde que começou
esta programação para
a igreja, tenho estado
presente e não me arrependo de participar, porque volto pra casa
mais fortalecida para lidar com as tribulações. - Luiza Maria de S. Carvalho
“Como é bom passar uma manhã orando,
louvando e aprendendo mais da palavra do
Senhor. Eu já li vários versículos Bíblicos
que só vim entender depois. Nesta vigília
aprendi o que salmo 84 nos ensina no versículo 10 “melhor é um dia nos teus átrios do
que mil noutro lugar”. Não precisei de um
dia; mais de apenas 3 horas para vivenciar
essa verdade. Obrigado meu Deus por uma
manhã tão abençoada ao seu lado.” - Jorge
Eugênio do Souto
“Os momentos que passamos na presença
de Deus na Vigília, foram todos edificantes
para a minha vida, entretanto, ressalto o

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO

momento das orações de joelhos em favor
das famílias (Efésios 3.14-21), no período
dirigido pela irmã Yone, com uma palavra
de encorajamento e complementada pelo
Pr.Israel no final. Parabéns ao ministério
Pastoral e sugiro que tenhamos no mínimo
três ao longo de cada ano, fazendo parte do
calendário de atividades da Igreja. - Pr. Joel
dos Santos Abreu
“Sempre é bom participar de uma vigília de
oração. À noite oramos em casa e ficamos
muito alegres, pois todos estavam lá, o que
não é comum. E estar na igreja no sábado
pela manhã para nós é bem favorável, pois
durante a semana fica muito difícil. Gostei
muito da palavra da irmã Sandra Mara,
citando como ela foi criada num lar evangélico onde especialmente o pai, dela que

era incansável para ver os filhos lendo
diariamente a Palavra de Deus e orando. Interessante que um pastor, hospedado pelo pai dela, não compreendeu a
preocupação, o amor e o temor a Deus,
valorizando as coisas eternas. Sem dúvida nenhuma, precisamos dar sempre
esta ênfase a oração pela família, pois
a atração do mundo sobre nosso filhos
é cada vez maior. O que temos de fazer,
além de amá-los e viver o evangelho de
Jesus, é ficar atento a cada oportunidade para orarmos, lermos a Palavra e
acompanhar os filhos, até que eles deixem a casa paterna, falando com eles
das verdades eternas “a tempo e fora
de tempo”, colocando Deus sempre em
primeiro lugar. Que mais programações
como esta continuem a acontecer, conclamando sempre o povo de Deus para
comparecer e desfrutar de momentos
tão preciosos.” - Ernesto Gertner
“Na realidade fui à Vigilia no sábado pela
manhã para agradecer a Deus. O que me
tocou o coração foi ver a quantidade de
irmãos orando por suas famílias. Como
temos problemas! A cena de muitos irem
para à frente e se ajoelharem pedindo a
Deus para suas famílias, foi um momento
sublime. No final tive o privilégio de abraçar uma irmã com os olhos marejados e
orar com ela. Foram momentos especiais. Precisamos de outros mais. Nossas
familias estão carentes.” - Nancy Dusilek

Estudos Bíblicos para seu Crescimento Espiritual

Venha estudar e crescer no conhecimento da Palavra de Deus

LEITURA DA BÍBLIA (10ª Jornada) –
Toda quarta-feira, às 16h, fazemos a
leitura dos textos bíblicos, oralmente.
Você é nosso convidado em mais esta
Jornada.

ESTUDO BÍBLICO – Não perca
o “Milagre do cego de nascença”,
amanhã, às 19h. Um homem,
que ameaçado pelas autoridades
religiosas, não se deixou intimidar: “Se
é pecador, não sei; uma coisa sei: eu
era cego e agora vejo.” Leia João 9 e
venha compartilhar conosco!
CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO
BÍBLICO– Toda quinta-feira, às 19h
(na sala da MCA), sob a direção do Pr.
José Mauricio. Você é nosso convidado.

MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO
– A MCA receberá na reunião da
próxima quinta-feira (3), às15h, a
psicóloga Cris Fiaux. Ela abordará
o tema Saúde Emocional e refletirá
sobre o contato das pessoas com elas
próprias, seus pensamentos, conceitos,
valores implantados na mente.
Sabemos que, para se aceitar é
necessário que a pessoa se conheça
bem, sabendo como encarar problemas
de relacionamento. Venha conhecer
mais a respeito do tema. Traga
visitantes!
Lanche conosco e ensaie com o Coro
Otília Galvão, às 17h. A MCA espera
por você.

C U LT O S M AT U T I N O S
Abertura do Congresso de Missões

Canto

Com muito trabalho e guardando a visão,
às vezes chorando, mas sempre com fé,
valeu a pena esperar no Senhor,
que, mais uma vez, foi fiel.

“Uma igreja que não tem visão missionária não cresce,
e acaba por viver voltada para si.’’
(VPC)
Bendito Seja Sempre o Cordeiro

(Kerr/Camargo)

A nossa boca se encheu de alegria
e a nossa língua de júbilo.
Em toda a terra um canto se ouvia:
“grandes coisas fez o Senhor!”

De todas as tribos, povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações,
no tempo e no espaço, virão te adorar.

A nossa boca se encheu de alegria
e a nossa língua de júbilo.
Nossa colheita tem sido abundante:
cumpriu-se a Palavra de Deus.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, Raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

Momento de intercessão

Remidos, comprados, do mundo inteiro,
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos, povo especial,
no tempo e no espaço, virão te adorar.

Coro Otília Galvão

Sou Feliz, com Jesus

Mensagem: Pr. Adilson Santos

Divisa: Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. (Apocalipse 15.4)

Canto 546 HCC

Rei das Nações

(Jorge Rehder)

Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso;
justos e verdadeiros são os teus caminhos.
Ó Rei das nações, quem não te temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Ó Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

Dá-me tua visão, Senhor,
olhos que possam ver
almas perdidas, sem teu amor,
sem fé, sem graça e poder.

Quantos vivem sem conhecer
a tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder,
o teu amor e perdão.

Oração
Nunca, Meu Mestre

Dá-me Tua Visão

Abre meus olhos,
dá-me visão, Senhor,
que eu possa aos outros demonstrar
teu maravilhoso amor.

Todas as nações virão e adorarão diante de ti,
pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.

Coro Otília Galvão

(Spafford/Bliss/Arr. H. Rollo Jr.)

Oração

Tema: Entre em campo com Cristo, pelas nações.

Canto

(Gouveia/Feitosa)

Lembra que o Senhor, uma vez, nos falou
sobre a promessa de, um dia, colher
o fruto que, hoje, temos nas mãos?
É o que nos fazia sonhar.

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

Canto 80 HCC	

Cântico da Colheita

(Cabrera/Flemming)

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental
Leitura bíblica: João 4.35; Provérbios 31.8
Levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa.
Abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados.

Minha vida consagro aqui,
perante a tua cruz;
tudo o que sou pertence a ti.
Oh, vive em mim, meu Jesus!
Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

AO TÉRMINO DO CULTO, VISITE A SALA DE ACOLHIMENTO.

(Terrell)

C U LT O S V E S P E RT I N O S
Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental
Leitura bíblica: Isaías 59.1
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar; nem
surdo o seu ouvido para que não possa ouvir.

Coro Amor do Senhor (culto 4)
“Quem não te temerá, ó Senhor?
Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo.”
“O Deus do universo e das nações é santo.
O desafio é anunciar este nome; não só falar dele, mas vivê-lo.”
(Anand Jones – orientador estratégico-pastoral da JMM para o sul e sudeste da Ásia)
Leitura bíblica: Salmo 117
Louvai ao Senhor, todas as nações, exaltai-o, todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai
ao Senhor!
Canto 235 HCC	

Vinde, Cristãos, Cantai

Farol

(Jorge Camargo)

Tu és farol que nos guia na tormenta:
a tua luz toda escuridão espanta.
Pode o mar bravio, com suas fortes ondas,
tentar, em vão, nos afogar,
ou mesmo a noite fria lançar-nos densas trevas
para impedir-nos de enxergar.
Senhor, sabemos que tu jamais nos deixarás sozinhos,
entregues à nossa própria sorte.
Não abandonarás, nem desampararás
àqueles que somente em ti confiam.

(Bateman/Carr)
(est 1 e 2 )

Das tuas mãos recebemos o alimento.
Javeh Jiréh, vem de ti nosso sustento.
Pode o mar bravio, com suas fortes ondas,
tentar, em vão, nos afogar
ou mesmo a noite fria lançar-nos densas trevas
para impedir-nos de enxergar.

Vinde, cristãos, cantai. Aleluia! Amém!
A Cristo, o Rei, louvai. Aleluia! Amém!
De todo coração, com fé e gratidão,
cantai, com devoção. Aleluia! Amém!
Alegres, com fervor, Aleluia! Amém!
rendei a Deus louvor. Aleluia! Amém!
Ele nos guiará, sempre nos guardará,
nunca nos faltará. Aleluia! Amém!

Tu és farol que nos guia na tormenta.
A tua luz toda escuridão espanta.
Oração de intercessão

Leitura bíblica: João 20.21
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
Canto

Canto

Eis-me Aqui

Coro Novo Canto (culto 3) - Vem, Salvador, Agora, Transformar
		 (W. Foulkes/Arr. C. Bass/H. Rollo Jr.)
Mensagem: Pr. Adilson Santos

Eis-me aqui, ao Teu altar me entrego.
Eis-me aqui, sem vacilar me achego.
Eis-me aqui, oh, Senhor!

Canto 443 CC

Chamaste, com afeto.
Em submissão completa,
me rendo a Ti, Senhor meu Deus.
A decisão já feita me traz visão perfeita.
E, agora, bem feliz, sou Teu.

Eis os Milhões

Eis os milhões, que, em trevas tão medonhas,
jazem perdidos, sem o Salvador!
Quem lhes irá as novas proclamando,
que Deus, em Cristo, salva o pecador?
“Todo o poder o Pai me deu,
na terra, bem assim no céu!
Ide, pois, anunciar o evangelho,
e sempre Eu estou convosco.”

Eis-me aqui, dirige a minha vida.
Eis-me aqui, fiel serei na lida.
Eis-me aqui, oh, Senhor!
Serei por ti usado,
conforme o Teu mandado,
e em teus caminhos seguirei.
Estranho e sem abrigo, ou num lugar amigo,
da cruz de Cristo falarei.
Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui!

Portas abertas, eis,por todo o mundo!
Servos, erguei-vos, eia, avante andai!
Crentes em Cristo, uni as vossas forças,
da escravidão os povos libertai!
Coro Amor do Senhor (culto 4)

Oração

Oração e bênção

Coro Novo Canto
(culto 3) - O Senhor se Deleitará em Ti (Mark Hayes)
Coro Amor do Senhor (culto 4)

Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

AO TÉRMINO DO CULTO, VISITE A SALA DE ACOLHIMENTO.

(McGranahan)
(est 1 e 2)

NOTÍCIAS DO CAMPO (ÁSIA)
Muito nos emociona esta mensagem de nossa missionária.
Compartilhamos para que você conheça um pouco e ore pelo
trabalho de nossos missionários na Ásia.
“Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da
terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do
seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse
amor.” (Efésios 1:4)
“É incompreensível receber algo sem merecer. O amor de Deus é assim.
Incompreensível e Maravilhoso.
Quando ouço mulheres dizendo que se acostumaram com a dor, quando vejo a
surpresa em seu olhos ao ouvirem o quanto são preciosas, eu desejo que elas
também experimentem o amor e a misericórdia que vem gratuitamente da parte
de Deus.
Estamos dispostas a ama-las e servi-las, e nossa oração é para que Deus se revele
a cada uma delas.
Queremos gastar nossa vida glorificando a Deus. Mesmo com todas as batalhas
que nos cercam, mesmo em meio a tristezas e decepções, a graça de Deus se
sobressai...ela é forte, acolhedora, real... e essa graça nos basta!
Estamos nos preparando para começar a ministrar um programa de mentoria
e aconselhamento chamado “Mulheres que Brilham”. Iremos atender 15
adolescentes durante dois meses em uma escola carente. Basicamente
ensinaremos a elas o Valor, Força e Propósito da Mulher... Por favor, ore para que
elas sejam alcançadas pela maravilhosa graça do Senhor.
O diretor da escola abriu as portas para nossa equipe. Nos falou da sua
incapacidade de ensinar às mulheres os valores corretos. A maioria deixa a escola
muito cedo, engravida e se casa ou então opta por um aborto. É um ciclo comum
para as meninas de baixa renda. Nenhuma outra perspectiva. Nenhuma esperança
para o futuro. O diretor da escola confia em nós para mudar esse quadro.
Nós confiamos em Deus para trazer uma esperança e um futuro para
essas mulheres!
Mulheres xxxxxx...alvos do amor de Deus!
Em temor, peço que você nos ajude em oração,
Mali”

PROJETO CRISTOLÂNDIA Transformação de vidas por meio do
Evangelho de Jesus Cristo. Seja um
voluntário, seja um parceiro. Todas as
unidades oferecem café da manhã,
almoço e jantar. São centenas de
quilos servidos todos os dias. Nossas
necessidades são grandes. Para
colaborar na alimentação, entre em
contato com a nutricionista Arilda
(arildaamarante@globo.com/998733503), Missionária voluntária da
Cristolândia. Sinta a alegria de poder ajudar.

ATIVIDADES DA VISÃO MINISTERIAL DE JUSTIÇA
AULAS E CURSOS VARIADOS Oferecemos para todas as idades:
bijuteria, corte e costura, patchwork,
decoupage, pintura em tela, artesanatos
diversos, tricô, crochê e reforço em
Matemática. Informações e inscrições
pelo telefone 3344-9715.
ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE Oferecemos atendimento nas seguintes
áreas: Fisioterapia, Dermatologia,
Psicoterapia, Terapia Alternativa, Terapia
Integrativa (auriculoterapia), Otorrino,
Endocrinologia, Fonoaudiologia,
Ginecologia e Nutrição.
Para marcar uma consulta, fale

pessoalmente com Marta, ou pelo
telefone 3344-9715.
ORIENTAÇÃO JURÍDICA
• Segunda-feira (Manhã/Tarde): Dr.
Felipe Barbosa (Direito /Família e
Consumidor);
• Terça-feira (16h – 18h): Drª Hélida
(Direito Civil/Família);
• Terça-feira (18h – 21h): Dr. Marco
Cerva (Direito da Saúde - Planos de
Saúde);
• Quinta-feira (18h - 21h): Dr. Roberto
Costa (Direito Previdenciário - INSS).
Para agendammento, ligue para 33449715, de segunda a sexta, de 9h às 12h.

AGENDA DE MENSAGENS
Segunda, 31
CONGRESSO DE MISSÕES - Pr. Adílson Santos
Quinta, 3
19h – Culto de oração e estudo bíblico – Pr. José Mauricio
Sexta, 4
19h – Culto da UAI (Adolescentes)
Domingo, 5
9h e 11h – Pai nosso - abertura (Mt 6.5-12) – Pr. Israel Belo de Azevedo
17h30 e 19h30h - Parábolas de Jesus, 6 - A figueira (Lc 13.6) – Pr. Israel Belo
de Azevedo

BOLETIM DA IGREJA BATISTA ITACURUÇÁ
Praça Barão de Corumbá, 49 – 20510-170
Rua José Higino, 416 – Tijuca
20510-412 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: 21 - 3344-9700 / Fax: 3344-9714
secretaria@itacuruca.org.br
www.itacuruca.org.br

NOSSOS MISSIONÁRIOS

MINISTÉRIO
Pastor titular
ISRAEL BELO DE AZEVEDO

Dawei e Mali – China
(jiefu@fastmail.fm)

Pastores in memoriam
W.E. Allen (1936-1962)
Hélcio da Silva Lessa (1962-1992)
Darci Dusilek (1995-1998)

A e M – Afeganistão
Ana Regina Wanderley - Suíça
Cesar e Deise Queiroz – Chile
(lcesarqueiroz@gmail.com)

David e Camila Matheus – Rio, RJ
(davidmmatheus@gmail.com)
Eliel e Haydee – BA
(elielpinho@hotmail.com)
(haydeegomes@gmail.com)
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