Domingo 9/11/2014
ATIVIDADES PERMANENTES

A DÁDIVA DO PERDÃO
Eram 5 irmãos, quatro
de uma mesma mãe.
Os quatro detestavam
o meio-irmão, filho da
velhice, José, e que
desfilava a preferência
do pai.
Para se livrar do rapaz,
contrataram um matador
de aluguel. O contratado
mentiu e soltou o rapaz
200 km depois, mas
recebeu o dinheiro como
se tivesse feito o serviço
combinado.
O pai de José chorou o
resto da vida o filho tido
como morto num assalto.
O pai lamentava também não haver um corpo a sepultar.
José trabalhou de tudo: faxineiro, segurança, padeiro,
secretário.
Acabou na casa de um homem muito rico, que se
afeiçoou a ele, sobretudo pelas histórias que contava de
sua terra e das orações que fazia, preces longas de quem
realmente cria.
José mudou de hábitos.
Fez carreira e acabou diretor de uma das empresas do
seu patrão e amigo. Contratava, despedia.
Tinha que se vestir bem, por causa das
responsabilidades.
A secretária anunciou que quatro homens o procuravam.
Queriam uma audiência.
– Estamos precisando, mas mando voltar?
José mandou que entrassem.
Encaminhou-os ao Recursos Humanos.
Foram aprovados. Só faltava, então, a entrevista final.
No dia marcado, entraram. Nenhum questionamento
sobre suas habilidades e pretensões. José só fez
perguntas sobre a família dos homens.

– O pai de vocês ainda
vive?
– Está velhinho.
– Quero conhecê-lo.
– E as vagas?
– Quero conhecê-lo.
Foram buscar o velho.
Voltaram alguns dias
depois.
Tinha um jantar na sala
de reuniões.
O diretor chegou
por último enquanto
comiam.
Aproximou-se do velho
e sussurrou, baixinho:
– Eu sou José.
E abraçou o ancião, que começou a chorar
convulsivamente.
José saiu da sala.
Os irmão cercaram o pai. Pensaram em correr. O pai:
– Agora, vocês vão ficar e pagar.
José voltou para a sala:
– Hoje é um dia de festa. Louvado seja Deus que trouxe
meu pai de volta e me permitiu ver de novo meus irmãos.
– Perdão, meu irmão -- soluçou o mais velho.
– Hoje eu entendo porque Deus me mandou para cá. A
graça transtornou o mal em bem. E nesse tempo todo
Deus me deixou com muita saudade, mas não me deixou
sentir ódio. Em nenhum momento. Nós reunidos aqui é
um milagre que eu vou agradecer o resto dos meus dias.
Agora, vamos festejar.
(Ficção baseada na história real de José do Egito)
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Nossa atitude diante da
inevitabilidade da morte, 2
ISRAEL BELO DE AZEVEDO

Tendemos a viver como se não fôssemos morrer.
Não importa o nosso comportamento: ela virá.
1. No plano da fé
• Afirmemos e celebremos a soberania de Deus. O
Senhor dá a vida; o Senhor dirige a história. Deus
é soberano quando quebra as regras para nos
deixar viver e quando mantém as regras que produzem a morte. Jó pôs os termos certos: “Nu saí
do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O
Senhor deu, e o Senhor tirou; bendito seja o nome
do Senhor” (Jó 1.21).
• Recordemos que a morte virá, também para nós.
Podemos e devemos cuidar de nossos corpos, coisa
que nossa geração faz muito bem (como o prova o
fato que temos mais academias de musculação do
que livrarias para a mente), mas este cuidado não
se pode tornar um culto do corpo vivo e uma negação da morte. Neste sentido, para pouco aproveita o
exercício corporal (1Timóteo 4.2).
• Relembremos que a morte não é justa. Os justos
não ficam para semente, nem os ímpios morrem
mais cedo. A morte nasce para todos independentemente de quaisquer méritos. Não morrem sempre os mais velhos depois dos mais novos. Não
morrem sempre os doentes à frente dos enfermos.
Não morrem os que não têm nada para realizar,
mas morrem os que estão no auge das realizações
e no seu ocaso.
“A morte deveria ser assim:
um céu que pouco a pouco anoitece
e a gente nem soubesse
que era o fim...”
(Mário Quintana)
• Afirmemos a esperança na ressurreição, mas não
desejemos a morte. Não devemos temer a morte,
porque ela não nos sepulta definitivamente, mas
nos lança para uma nova vida. O apóstolo Paulo
nos ensina que para nós a morte e a vida são boas,
quando estamos com Cristo. Vivendo, estamos com
Cristo. Mortos, estaremos com Cristo. Ele é o nosso modelo: ele mostrou como morreremos, como
ressuscitaremos e como iremos para a presença do
Pai. No entanto, isto não nos deve levar a desejar
a morte. Mesmo que as nossas vidas estejam um
vale de lágrimas, elas não são um vale de lágrimas.
Deus nos pôs aqui para a viver a vida inteiramente
até o fim, de preferência com qualidade. Em lugar
de desistir da vida, invistamos na sua qualidade.
• Fruamos o presente como um presente de Deus
para nós. Este é o nosso tempo. Ouço, às vezes, a
expressão saudosista de alguns: “ah, no meu tempo!”. Não concordo: o nosso tempo é hoje. Vivamos
os nossos tempos como sendo os nossos tempos.

Uma das formas de viver o presente é nos lembramos
do nosso Criador. Os que se acham onipotentes não
se lembram dAquele é onipotente. Por isto, lembremos do nosso Senhor, antes que se rompa o cordão
de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace
o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao
poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte
a Deus, que o deu (Eclesiastes 12.1,67).
Essas atitudes nos permitem não nos assustar diante
de um poema como este:
“Vem, doce morte, eu sei que não és o mistério
do sem fim, o pavor do escuro cemitério,
não és o vulto mau, a sombra horrenda e esguia
do cutelo fatal e da mão muito fria
cujo afago cruel, implacável, glacial,
causa toda a aflição do momento final...
Pintam-te assim: voraz, a bailar pela estepe
da existência, andrajosa e vestida de crepe,
megera desumana afogada em vinganças,
arrebatando mães e roubando crianças...
E como és diferente!
És um sussurro manso,
um cântico de paz, um hino de descanso.
Vens brilhando, vens clara e majestosa, toda
adornada de luz como a manhã da Boda.
És o encontro, o momento eterno e majestoso
em que a noiva, feliz se aproxima do esposo...
És o dia esperado em que, os filhos da Luz
podem ver, afinal, o rosto de Jesus,
o dia em que Jesus conduz os filhos seus
para a Vida Eternal na Cidade de Deus,
onde não há mais pranto, onde não há mais dor,
onde existe somente a glória do Senhor!
És um caminho bom – o melhor dos caminhos –
macio, leve, azul, sem pedras ou espinhos.
Leva-me pela mão, ó delicada irmã,
ao Jardim multicor da Nova Canaã.
Irei como um menino, alegre, num transporte...
minh’alma te deseja e diz:
“Vem, doce morte!”
(Gióia Júnior)
2. No plano prático:
• Procuremos não deixar ao desamparo os que vão
ficar (especialmente cônjuges e filhos). Na medida
do possível, providenciemos um seguro de vida, tenhamos sempre uma poupança, edifiquemos algum
patrimônio, na medida de nossas possibilidades.
Nossas vidas já farão muita falta. Que não façamos
muita falta também materialmente.
• Procuremos adquirir, por exemplo, um plano funeral que torne menos dolorosos os momentos posteriores à notícia de nossa morte.

• Procuremos manter a vida sem pendências (sejam
elas bancárias ou documentais). Sem obsessão, deixemos tudo organizado.
• Procuremos manter os cônjuges (ou parentes) bem
informados. Conheci um casal, em que a esposa não
sabia quanto o marido ganhava, nem onde tinha conta. As finanças dele eram um segredo. Esta é a postura errada.
NOSSA ATITUDE DIANTE DA PERDA DOS NOSSOS
QUERIDOS
A experiência da morte de Lázaro (João 11) nos ajuda
nos lega um bom roteiro para as nossas atitudes diante do falecimento de nossos queridos.
• Lutemos pela vida de nossos queridos.
Quando Lázaro ficou enfermo, suas irmãs, Marta e
Maria, mandaram chamar Jesus (João 11.3). Foi esta
a forma de lutarem pela vida do irmão. Eis o que
devemos fazer sempre: lutar sempre para que nossos
queridos vivam.
• Vinda a morte, fiquemos de luto.
Quando soube da morte de Lázaro, Jesus chorou
(João 11.35). Suas irmãs choraram (João 11.33).
Não devemos ter vergonha de estar sofrendo, porque
estamos sofrendo. Ensina-se, às vezes, que o cristão
não pode chorar por um querido que parte. Essas pessoas querem ser mais fortes que Jesus. A vida eterna
não apaga as lágrimas de hoje; só as de amanhã, só
as da eternidade.
Ter vergonha de sofrer é sofrer duas vezes. Sofrer
pela perda. Sofrer pela vergonha. Se acreditemos que
Deus enxuga as lágrimas, choremos. Se não acreditamos, não choremos.
• Façamos as perguntas que quisermos fazer.
Marta e Maria questionaram a Jesus (João 11.21).
Elas ficaram tristes com a demora de Jesus. Como
eram amigas dele, talvez o tenham censurado.
Diante da morte, faz parte do processo de maturidade
fazer todas as perguntas. Sabemos que as respostas não
nos satisfarão, mas precisamos fazer as perguntas. Deus
não se aborrece com as nossas perguntas.
Se vierem as respostas, façamos novas perguntas e
partamos para um novo momento em nossas vidas.
Se as respostas não vierem, continuemos perguntando, mas não paremos de viver.
• Olhemos para a frente.
Morto o irmão, Marta procurou mostrar que ele estava
morto, e que esta situação não podia ser revertida (João
11.39). Jesus reverteu aquela situação, ressuscitando
Lázaro. Esperamos a mesma verdade, na eternidade,
porque Jesus é a ressurreição e a vida (João 11.25).
Olhar para a frente é a atitude mais difícil na hora da
perda. Sabemos que a vida continua, mas não queremos que ela continue. Precisamos de um tempo para
nos recompor, mas este tempo não pode ser longo
demais.

O luto não deve ser para sempre. Olhar para
a frente é a melhor homenagem que podemos
prestar àquele que perdemos. Olhar para a
frente é confiar que Deus continua nos amando apesar da perda.
• Usemos a memória dos bons momentos a
nosso favor.
Não nos esqueçamos daquilo que aquele que
partiu significou para nós. Usemos as nossas
lembranças, boas lembranças, felizes lembranças, a nosso favor. Agradeçamos a Deus pelos
tempos bons. Peçamos a Deus para nos fortalecer nos tempos tristes da saudade.
• Tomemos atitudes que produzam vida, não
mais morte.
Há muito que podemos fazer. Precisamos tomar a atitude de não morrer juntos.
– Por que não casar de novo, se a perda foi de
um cônjuge? Abraão chorou profundamente a
perda de sua Sara, mas se casou depois com
Quetura.
– Por que não ter outro filho, mesmo que adotado, se este é um bom desejo?
– Por que não integrar um grupo, antigo ou
novo, que fale de vida, não de morte?
– Por que não criar um fundo, havendo recursos, com o nome daquele que partiu, para
perpetuar sua memória?
– Por que não se envolver mais ativamente no
Reino de Deus por meio da igreja?
NOSSA ATITUDE PARA COM OS OUTROS
QUE EXPERIMENTAM A PERDA DE PESSOAS QUERIDAS
As pessoas quer perderam um ser querido (pai,
mãe, filho) precisam que as amparemos. Nosso
apoio pode se manifestar em várias dimensões.
• Consolemos os enlutados.
Consolar é estar com quem está sozinho,
fazendo-lhe companhia. Consolar é chorar
junto. Consolar é abraçar. Consolar é acolher.
Devemos consolar não só na hora da perda, porque a perda é para sempre, e o consolo deve
durar também. O nosso consolo não deve durar
o nosso tempo, mas o tempo do outro.
O consolo não demanda necessariamente palavras. Os amigos de Jó foram perfeitos até
abrirem as bocas. Aí começou a desgraça deles e do seu amigo. Para consolar, não precisamos explicar. Ao consolar, devemos tomar
cuidado para não julgar, não pôr culpa, não
tornar o ar ainda mais pesado.
Consolar é abraçar. Consolar é acolher.
Que dizer a quem vive com a morte de uma
pessoa muito querida, ao ponto de desejar ter
morrido em seu lugar?
Nada.
Se você conhece quem sofre, não tente explicar. Esteja junto. Chore junto. Abrace. Jesus
fez assim com as irmãs de Lázaro.
Se não conhece, mas se solidariza, ore pelo
consolo e pela força. A morte cava um vazio
que só Deus pode diminuir.
Uma das maravilhas do cristianismo é que ele
não explica o sofrimento. Toda explicação do
sofrimento resulta em mais sofrimento, como
nos mostra a história de Jó. O cristianismo é a
história de Deus sofrendo com o ser humano.

Jesus sofreu com a morte iminente e, pediu,
como qualquer um de nós faria, para ser livre
dela. Não foi. Ninguém fica isento dela. Quando ressuscitou, mostrou o nosso futuro. Há esperança. Podemos viver com ela ou sem ela.
A esperança não é uma explicação. É a única
alternativa ao desespero.
• Compartilhemos a esperança.
Consolar é compartilhar a esperança. Sabemos que o nosso Redentor vive. E se Ele está
vivo, nós viveremos. Não esperamos somente
para esta vida, por mais que gostemos dela.
Jesus morreu para que tivéssemos esperança. É
esta verdade em amor que devemos compartilhar, sempre em amor, para que nossas palavras
não sejam um chicote, nem um julgamento.
• Ajudemos os que passam por os momentos
de luto.
Consolar é oferecer ajuda concreta, que pode
ir além do abraço, do choro, do culto fúnebre, do segurar a alça do caixão. Se tempos
recursos e a pessoa precisa, emprestemos,
doemos, ajudemos.
• Criemos oportunidades para a vida.
Consolar é criar oportunidades de vida. Busquemos oportunidades (ministérios, viagens, grupos,
jantares, livros) que sejam capazes de levantar a
pessoa enlutada. Nem sempre é agradável conviver com uma pessoa que perdeu alguém, mas
isto é o mínimo que podemos fazer.
**
Ajudam-nos na vitória algumas atitudes:
• Devemos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de conviver com este/esta que
agora vive apenas em nossa memória.
• Precisamos revisar nossa história para que
nenhuma culpa fique nela alojada. (O perdão
divino inclui a certeza que não há nada hoje que
possamos mudar no que aconteceu ontem.)
• Temos que nos envolver em atividades que
façam nossos neurônios fazer outros encontros, compromissos que nos tornam úteis e
nos mostram que a vida deve seguir.
• Podemos nos encher de esperança porque
sabemos que há razões para confiarmos que
Deus se importa com a solidão que vem com
a morte de uma pessoa amada.
Quando nos chega, densa e doida, a inesperada,
A pergunta (por que?) sem resposta suficiente
Se funde com alguma culpa desesperada
Que a razão, agora emudecida, sabe inexistente.
Conjeturamos que o desfecho poderia ser diferente,
Enquanto as lágrimas preenchem uma xícara
imaginada
Para drenar toda alegria na face antes registrada
E para indagar como será a jornada daqui para a
frente.
Deixamos que o nosso futuro se atrofie sem
horizonte.
Ou pedimos que o Eterno cumpra a deliciosa
promessa
De recolher nosso cálice transbordado de tristeza
Pela imensa dor que, além de nós, não há quem
a meça.
Saibamos que a esperança num Deus que
conforta é ponte
Que permite que a vida flua como um rio que não cessa.
Em tudo agradecemos a Deus que venceu a morte.

Periodo de 10 a 16 de novembro de 2014
Leituras da semana: Ef 1 a 6; Cl 1 a 4; Sl 116, 117; At 21.27 a 26.32; At 27 e 28
Versículo da semana: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o
evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a
garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da
sua glória. (Efésios 1.13,14 - NVI)
Pensamento da semana: Estar escondido com Cristo em Deus significa que Deus é a fonte
da nossa paz. É com ele que tratamos de nossas preocupações e de nossos temores, tirando-os de nós. Podemos lançar sobre ele tudo o que nos angustia, e ele resolverá (1 Pedro 5.7).
Segunda (10)
Refletindo: Efésios 1.6 – A ATMOSFERA DA GRAÇA
A graça é uma forma de respirar
Imaginemos uma música: quando toca, ela produz uma atmosfera que começamos a respirar, sem notarmos. Graça é o ar que respiramos, naturalmente.
Imaginemos um balão de ar onde caibamos. Imaginemos que o ar desse balão seja soprado
por Deus. Graça é o ar que vem dos pulmões de Deus, para respirarmos.
Imaginemos, porém, que estamos assistindo a um jogo cujas regras não conhecemos. Olhamos e desfrutamos pouco. Outros olham e se maravilham. Nosso problema, nesse caso, é
que não conhecemos as regras, o que torna sem graça as coisas. Para desfrutar da graça de
Deus com plenitude, precisamos, por assim dizer, conhecer suas regras.
Para ouvir a música de Deus, precisamos ter interesse por Deus. A primeira regra é: goste
da graça.
Para respirar a atmosfera de Deus, precisamos pensar com a mente de Deus, o que alcançamos lendo e meditando na Bíblia.
Para que a graça seja natural em nós, precisamos ver as pessoas como Deus as vê, escutar
as pessoas como Deus as escuta, considerar a vida como Deus a considera.
A graça é outro ar. A graça de Deus é outra atmosfera.
É na graça de Deus que devemos respirar.
Orando: Em gratidão pela cirurgia do pastor Alcenir
Cumprimentando os aniversariantes: Aline F. Magre Gerpe, Maria Virgínia Dantas de Pádua, Maxmiliano A. Moreira Bruno.
Terça (11)
Refletindo: Efésios 2.10 – GRAÇA É POEMA NOVO
Graça não é remendo. Na vida, por nós mesmos, o máximo que podemos fazer é remendar.
E, muitas vezes, nossos remendos são piores do que o tecido anterior.
Éramos lindos sonetos, mas fomos despedaçados pela queda. Não adianta emendar a obra.
Tem que ser refeita. A graça a refaz.
Conta-se que o poeta português Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805) foi procurado
por um poeta que lhe entregou um soneto com pedido de que o lesse e o corrigisse. No dia
seguinte, o aprendiz procurou o poeta, que lhe respondeu que não fez qualquer reparo, uma
vez que o poema era tão ruim que a emenda ficaria pior do que o soneto.
Como o soneto submetido ao poeta, somos sonetos que precisam ser escritos. A graça faz isto.
Graça é tecido novo; é vida nova, que não depende de nós.
Se a salvação dependesse de nós, seria feita com cacos de barro, formando vasos cheios de
rachaduras. Se a salvação dependesse de nós, seria como um vestido ou uma camisa cheia
de remendos à vista.
Graças a Deus, a nossa salvação depende de Deus.
Orando: Nossos estudantes
Cumprimentando a aniversariante: Sôni Regina Tadi de Matos.
Quarta (12)
Refletindo: Efésios 3.17 – A ORAÇÃO ESSENCIAL
Pedimos que Deus nos livre do mal.
Oramos para que Deus nos dê saúde.
Esperamos que Deus nos satisfaça em nossas necessidades básicas.
Buscamos que Deus nos dê sabedoria para lidar com pessoas difíceis.
Rogamos que Deus nos ajude a realizar bem as tarefas que nos cabem.
Intercedemos para que Deus nos cure ou cure alguém que precisa de sua intervenção.
Desejamos que Deus nos faça vencer o medo.
Confiamos que Deus nos proteja.
E, às vezes, nos esquecemos de fazer o pedido essencial.
Precisamos pedir que Deus nos guarde o coração.
Ali, nasce toda a nossa maldade e os nossos gestos magnânimos.
Ali, nasce parte de nossas doenças.
Ali, nascem o desprendimento e a serenidade.
Ali, nasce o verdadeiro respeito pelo próximo.
Ali, nasce o empenho no desempenho de nossas atividades.
Ali, nasce a coragem diante dos perigos reais e das ameaças imaginárias.
Ali, nasce a mui difícil dependência de Deus.
Então, guardemos, sobretudo, o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida
(Provérbios 4.23) e também da morte (Mateus 5.19).
Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nosso coração (Filipenses 4.7).
Se Deus habitar no nosso coração, a fé nos fará firmes (Efésios 3.17).
Orando: Nossos enfermos
Cumprimentando os aniversariantes: Lydia Guimarães, Milca Rocha Butler, Roberto Carlos
Francellino da Silva.
Quinta (13)
Refletindo: Efésios 4.2 – A HUMILDADE NOS TORNA MELHORES DIANTE DE NÓS MESMOS
A humildade nos dá um conceito adequado de nós mesmos (Romanos 12.3, Gálatas 6.3).
Há três áreas críticas, nas quais podemos perder a guerra para o orgulho.
Uma é a do saber (1Coríntios 3.18).
Outra é a do viver (Filipenses 4.8-9).
Outra é a do crer (Colossenses 2.18).

A humildade não deve ser confundida com autoestima baixa, nem com timidez.
Humildade é um valor do reino de Deus, logo, um dom de Deus a ser buscado. No sermão
do monte, não por acaso, é a primeira das qualidades do seguidor de Jesus Cristo. No sentido bíblico, o humilde é o pobre de orgulho (isto é, o sem-orgulho).
Os humildes ouvem; os orgulhosos falam. Os humildes perguntam; os vaidosos respondem.
Os humildes pedem (a Deus); os soberbos ordenam (a Deus).
Devemos aprender de Cristo, que é bondoso e humilde (Mateus 11.29).
Há uma diferença entre alguém humilde e alguém humilhado. Humilde é aquele que, por
seu caráter, pelo temor de Deus nele, pelas experiências acumuladas na vida, deseja conviver com os outros, com respeito e igualdade. Humilhado é aquele, que não tendo esta
disposição, é jogado no chão, cai do cavalo, é derrubado, é massacrado.
Podemos ser humildes.
Orando: Pelos  leitores do Bom Dia Amigo
Cumprimentando os aniversariantes: José Affonso, Júlio César Barros, Marcelo Gomes
da Rocha, Paulo Rodrigues de Freitas, Rachel G. Silva de Oliveira, Sérgio Paulo Azeredo
Boechat.
Sexta (14)
Refletindo: Efésios 6.24 – O AMOR QUE NÃO TEM FIM
O mal faz com que não colhamos aquilo de bom que plantamos, mas a graça faz com que
colhamos o que não plantamos.
Infelizmente, nem toda semente boa que fincamos germina. O mal entra em ação e interrompe o ciclo até o crescimento e a frutificação. No entanto, a maior parte das sementes
plantadas cresce e dá o seu fruto. O problema é quando o inesperado vem.
Do mesmo modo, a semente ruim nem sempre apodrece ou dá um fruto estragado. Neste
caso, ficamos surpresos.
Felizmente -- devemos saber também – existe a graça de Deus. Quando entra em ação, a
graça altera a lógica ruim e passa a controlar o processo, de modo que frutos bons nasçam,
mesmo onde não eram esperados.
A graça faz com que nossa vida seja o espaço para Deus implantar a alegria em nós: a
alegria de viver. Somos invadidos por esta certeza, quando meditamos nos feitos, obras,
pensamentos, desígnios, desenhos e projetos de Deus.
Para experimentar a graça, precisamos olhar para o Deus da graça, não para o mal, embora real.
Para experimentar a graça, precisamos nos inspirar com as histórias de pessoas alcançadas
por ela e que viveram no seu compasso.
Para experimentar a graça, precisamos desejar viver em sua atmosfera, sabendo que os ares
das regras são sufocantes.
Para experimentar a graça, precisamos nos cercar de pessoas que acreditam no poder gracioso de Deus. A igreja deve ser esse ambiente formado na graça.
Orando: Por nossos diáconos
Cumprimentando os aniversariantes: Delcino do Nascimento, Fernanda Azeredo M. de
Araújo, Gilberto Medeiros do Nascimento, José Pereira de Araújo, Larissa Silva de Melo,
Rosana Heuseler Franco.
Sábado (15)
Refletindo: Colossenses 3.3 – ESCONDIDOS COM CRISTO
Quando estava para morrer, Jesus ficou preocupado e pediu que, se possível, ficasse livre da
morte. Quando ele morreu na cruz, disse que sua obra estava consumada; não havia mais
com o que se preocupar. Deus, que não o livrou da morte, tomou-o para si e o escondeu no
céu, fazendo-o assentar-se no seu trono.
Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor, fomos crucificados com ele; logo, Deus, por
meio de Jesus, que nos levou os pecados, também nos escondeu com ele. Quando morreu
por nós, Jesus Cristo mudou o centro gravitacional de nossas vidas, que não orbitam mais
em torno do “eu”, mas da “cruz”. O domínio do pecado sobre nós terminou, embora pequemos. Ainda pedimos que o nosso cálice seja passado para a frente, mas sabemos que
Jesus já o bebeu por nós. A obra da nossa salvação, ele já a completou. Porque morremos,
as nossas vidas estão escondidas com Cristo, em Deus.
Estar escondido com Cristo em Deus significa que Deus é a fonte da nossa paz. É com ele
que tratamos de nossas preocupações e de nossos temores, tirando-os de nós. Podemos
lançar sobre ele tudo o que nos angustia, e ele resolverá (1 Pedro 5.7).
Orando: Pelo ensaio do Cantando o Natal
Cumprimentando os aniversariantes: Daniel Peraso Cosme, Lorene G. Accioly Carneiro,
Tânia Cristina Silva de Souza.
Domingo (16)
Refletindo: Colossenses 4.5 – O FATOR TEMPO
Vivemos com três recursos: conhecimento, dinheiro e tempo.
Conhecimento conquistamos observando, escutando e estudando.
Dinheiro adquirimos trabalhando. Esta é a regra, admitidas algumas raras exceções.
Tempo recebemos. É uma dádiva, que pode ser reconhecida a cada manhã ou em todo
momento em que fazemos uma revisão de nossas vidas.
O que fazemos com o conhecimento que conquistamos? Os verdadeiramente sábios o disseminam.
O que fazemos com o dinheiro que adquirimos? Os apenas ricos o multiplicam e os ricos e
generosos o redistribuem. Esses têm que ser sábios, para não virarem seus escravos, nem
ingênuos, diante de tantas mãos que o pedem.
Quanto ao tempo, podemos nos esquecer de que o recebemos como dádiva e passar a classificá-lo na mesma categoria do conhecimento e do dinheiro. Podemos organizá-lo em frações,
como se fossem moedas a ser protegidas, vivê-lo em ritmos que nos cansam os músculos e
as emoções e permitir que nos domine, como se tivesse vida própria.
Então, nestes casos, não temos tempo para nada. Não temos tempo sequer para fruir o
presente recebido. Não temos tempo para celebrar as amizades. Não temos tempo para
estar com aqueles que precisam de um abraço, regado a silêncios que os confortem ou a
palavras que os orientem.
Podemos fazer no dia o que nele cabe ou tentar colocar o que não cabe, como desvairados que
perderam o controle dos seus sentidos. Quem é sábio coloca em sua agenda o que é necessário.
E, para hoje, a nossa missão, que o estilo de muitos tem tornado impossível, é fazer brilhar
na constelação das horas o desejo de dedicar parte do nosso tempo para estar com pessoas
e tornar melhores as vidas em questão, as nossas e as dos outros.
Orando: Pela eleição da nova diretoria
Cumprimentando os aniversariantes: Anna Carolina Silva do Nascimento, Daniel de Barros
Coelho, Rodrigo Akerman de Camargo, Sofia Barreto de Souza.

Ministério Diaconal (Coordenador: Almir dos S. Gonçalves Jr.)
• Plantão Diaconal (semana DE 9 a 15/11)
hoje: cultos 1 e 2: Amaro e Hamilce; cultos 3 e 4: Amós e Emília.
Próxima semana (de 16
					

a

22): cultos 1 e 2: Edmilson e Sílvia;
cultos 3 e 4:Diáconos voluntários.

Comunicação da Comissão de Indicação (CoInd):
4º Pronunciamento ao plenário da IBI pela
Comissão de Indicações para o biênio 2015 – 2017
Desde o domingo 19.10, a igreja está sendo convocada a participar do processo
eletivo para o novo biênio de sua Diretoria e Comissões, conforme determinam nosso
Estatuto e Regimento Interno. Esta convocação se repete no domingo de hoje, 9.11,
pela última vez. No próximo domingo, dia 16.11, abriremos a Urna de Indicações
para recolher suas indicações.
Para isto, hoje, nos quatro cultos dominicais da igreja, nas três portas de acesso ao
salão de cultos e à galeria (apenas nos cultos 2 e 4), um membro da CoInd estará
à postos com as “Fichas de Indicações”, PARA DISTRIBUIÇÃO SOMENTE AOS
IRMÃOS QUE AS SOLICITAREM.

GRUPOS NO WHATSSAPP
Com alegria informamos que
já contamos com mais de 400
pessoas integradas em nossas
listas ou grupos para os quais envio
pedidos de oração e informações
relevantes para a vida da igreja.
Tenho enviado também pequenas

gravações em áudio com o meu
BOM DIA.
Se você tem seu número
cadastrado, cadastre o meu
(98604-4120) e diga o que
deseja: lista de oração, lista de
notícias ou grupo de comunhão.

BOM DIA AMIGO 2015
Coloque no seu coração distribuir este ano
mais exemplares do que no ano passado do
BOM DIA AMIGO.
Os resultados têm sido surpreendentes, para a
glória de Deus.
Eis a tabela por exemplares:
1
20
50
100
500
1000
2500

= 10,00
= 8,00
(160,00)
= 6,00
(300,00)
= 5,00
(500,00)
= 4,00 (2.000,00)
= 3,00 (3.000,00)
= 2,50 (6.250,00)

CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO
Para contribuir para qualquer ministério
da igreja, inclusive dízimos e ofertas, faça,
se preferir, depósito bancário, na conta da
Igreja: Banco do Brasil
Agência: 1826-0
Conta: 50.036-4.
CNPJ: 42.442.384/0001-42
ATENÇÃO: Para identificação da sua
contribuição (e não figurar como anônima),
faz-se necessária a entrega do comprovante

de depósito, no Momento de Fidelidade, em
envelope destinado a esse fim. Atenção ao
preencher o envelope:
• Escreva seu nome completo e/ou de seus
dependentes em letra legível (seu nome e,
pelo menos, os dois primeiros sobrenomes).
• Evite abreviar os sobrenomes do meio se
você tem nome composto (José M. A. da
Silva) ou somente escrever seu primeiro
nome, há vários homônimos.

VIAGEM ANUAL
de 28 a 30/11/2014
Estamos programando nossa viagem
anual para Teresópolis em novembro.
Investimento previsto: R$400,00
(parcelados em três vezes, com 1ª
parcela no ato da inscrição e última
até o dia 23/11/2014).
O que está incluído: pensão completa
+ transporte + city tour.
Onde ficaremos: Hotel Bel Air (www.
belairhotel.com.br)
Inscrições: Marcos Lima, Danielle e
Bernadeth
Considere, ore, motive-se, inscreva-se!

PEDRAS VIVAS EM ATIVIDADE
Visita ao Lar Batista do Ancião - 22/11
– sábado, das 8h30 às 17horas Nossa programação de intercâmbio
juntamente com os irmãos da terceira
idade das Igrejas Batistas do Méier,
Andaraí, Primeira do Rio, e Abolição,
iremos neste dia visitar para levar

alegria e amor aos nossos idosos que
moram ali.
Inscrição para o ônibus e informações
mais detalhadas fale com Margaret
Borges no balcão de recepção à entrada
da igreja aos domingos ou pelos
telefones 3344-9715 / 98412-3491.

Vida Radiante 2015 - Congresso da Terceira Idade - 14 a 17 de abril 2015 Passa Quatro, MG. – inscrições abertas!

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
Venha estudar e crescer no conhecimento da Palavra de Deus

EBD CRIANÇAS (9h) - Estudos
bíblicos para crianças de 3 a 8 anos,
às 9 horas.
EBD JUNIORES E ADOLESCENTES
(9h) – Estudo bíblico para meninos
e meninas de 9 a 11anos e
adolescentes de 12 a 17 anos.
EBD JOVENS - Pés no chão: a
religião relevante inspirada na Carta
de Tiago. Oferecemos 3 classes
de estudo: uma às 9h e duas às
11h. Esse estudo tem o objetivo
de desafiar você, que é jovem, a
viver uma espiritualidade prática
e relevante seguindo os passos de
Jesus. Escolha um dos horários e
venha estudar com a gente!
EBD JOVENS E ADULTOS (9h)
– Estudos do trimestre: “Cartas
apostólicas” – Estudos da revista
Compromisso e Realização. Neste
último trimestre do ano, os alunos
estudarão as seis cartas de Paulo:
Tessalonicenses, Timóteo, Tito e
Filemon. Venha conhecer mais da
Palavra de Deus através dos ensinos
do apóstolo aos gentios, com o diácono
Almir Gonçalves Jr., no Salão Allen.
EBD ADULTOS (9h) – TIAGO, a fé
em Ação! É o tema do assunto que

estamos estudando na classe EBD
“Atalaia Salomão”, no horário das
9h às 10h30m. Faltam 12 lições,
conduzidas pelos alunos facilitadores
da própria classe. Estamos na quarta
lição, e você é nosso convidado para
estudar conosco!
“Como um bom comunicador,
Tiago fala aos seus leitores de
maneira direta e convincente, com
ilustrações bem vívidas e declarações
desafiantes” - Vejam os tópicos e
temas de cada lição: - O valor das
provações - Praticando a Palavra Fé sem parcialidade - O perigo da
língua sem controle - Condenação
aos ricos gananciosos - Aparência e
suas recompensas - Acerca dos que
se desviam.
• Hoje: Lição 6: “Praticando a
Palavra”- Facilitador: Amós da
Costa
• Próximo Domingo: Lição 7: “Fé
sem parcialidade” - Facilitadora:
Sorele Fiaux
CICLOS DE VIDA DO CRISTÃO 1 e 2
– Estudos na EBD sobre discipulado:
• Ciclo (1)  9h – Livro “O Evangelho
Maltrapilho” de Brennan Manning,
com Pr. José Mauricio
• Ciclo (2) 11h – com o Pastor
Marcos Lima.

Estudos Bíblicos para seu Crescimento Espiritual
ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO 2 –
Estudo da Carta de Tito na Sala da
MCA. Venha participar conosco, toda
quinta-feira, às 19 horas.

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.

MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO

MÚSICA PARA TODOS
CANTANDO O NATAL - Faremos o nosso
culto CANTANDO O NATAL.
Se Deus nos permitir, neste ano, nós o
celebraremos na praça em frente à nossa
igreja, no dia 21/12, às 19h para que o
nosso bairro seja mais alcançado.
Contamos com as ORAÇÕES dos irmãos.
Precisamos de CORISTAS, para os
ensaios, que acontecem toda sextafeira, às 19h30min. Precisamos das
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS dos
irmãos para o financiamento do projeto.
AULA DE FLAUTA – Toda segundafeira, às 19h30, com a professora Katya
Silveira.

ALMOÇO CORO MASCULINO - Com a
realização do quinto almoço, no domingo
passado (2/11), o Coro conseguiu
arrecadar os recursos para o transporte
em sua viagem à Itaóca, ES, no fim
de semana de 14 a 16 de novembro.
Seremos recepcionados pela PIB local,
onde o Coro Masculino desenvolverá
programa musical-evangelístico.
Agradecemos a todos que colaboraram na
organização e participação dos almoços,
e solicitamos que orem pela viagem e
intercâmbio com a igreja citada, visando o
alcance de vidas com o evangelho através
de sua participação musical.

O Dia da Reforma Protestante foi
comemorado na MCA no dia 30 de
outubro passado, com a presença do
Pr. Roberto Abreu
que discorreu
brilhantemente sobre
o tema. (foto)
Na próxima
quinta-feira, dia
13 deste mês, às
15h, o irmão Almir
Gonçalves Junior,
membro e diácono
da nossa Igreja nos
falará sobre a prática do dízimo e as
bênçãos resultantes desse hábito na
vida do crente. O conhecimento do
Plano Cooperativo, criado em 1959
pela Convenção Batista Brasileira

explica como as instituições batistas
são sustentadas mais racional e
produtivamente. O professor Almir
nos mostrará com
todo o seu potencial
didático e pedagógico
os benefícios do
Plano Cooperativo
tendo em vista
o crescimento
equilibrado de toda a
obra evangelística da
nossa denominação.
Não perca esta
oportunidade. Venha tirar suas
dúvidas e saber mais sobre a nossa
denominação.
O Coro Otília Galvão ensaia logo a
seguir. Venha estar conosco.

C U LT O S M AT U T I N O S
“Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa,
que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória.”
(Efésios 1.13-14)

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

Leitura bíblica: 1 Reis 8.56-60

O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz.
Salmo 145.13
Canto

Cantarei Teu Amor Pra Sempre

(M. Smith/Port. David Quinlan)

Dos montes correm para o mar
teus rios de amor por mim;
eu abrirei meu coração,
deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer:
levantarei as minhas mãos.
O teu amor me alcança e me faz louvar-te.

Fonte És Tu de Toda Bênção

(R. Robinson/Hinário americano)

Fonte és tu de toda bênção; vem o canto me inspirar;
a misericórdia tua quero, em alto som, louvar.
Oh, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus
ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus!

Dirigente: Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso;
Coro:

a sua majestade é acima da terra e do céu.

Todos:

Sei que o Senhor é grande, que o nosso Soberano é maior do que todos os
deuses. O Senhor é o grande Deus.
O Grande Deus

(Atilano Muradas)

Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu
e, por sua graça, um dia, vai levar-me para o céu.
Eu, perdido, procurou-me, longe do meu Deus, sem luz;
dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus!
Devedor à tua graça, cada dia e hora, sou.
Teu cuidado, sempre, faça com que eu ame a ti, Senhor.
O meu ser é vacilante; toma-o, prende-o, com amor,
para que eu, a todo instante, glorifique a ti, Senhor.
Oração de intercessão

Excelso, Sublime, Eterno,
e digno de louvor,
o grande Deus
que fez os céus,
e tudo o que há na terra.

Coro da Igreja

Ó Quanto Anseio Andar com Deus

(M. B. Foster/W. Couper)

Mensagem: O que nos garante o Espírito Santo? Efésios 1.9 – Pr. Israel Belo de Azevedo
Canto 154 CC

Glorioso, Divino, Supremo,
e tem todo poder,
e a Sua Glória
enche os céus.
Diante dele as trevas caem.

Firme nas Promessas

(Carter)

Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador,
fico, pelos séculos do seu amor,
firme nas promessas de Jesus.
Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.

É Rei dos reis, eternamente.
A Sua força é nossa força.
O Seu amor e a Sua Graça
ultrapassam a razão.

Firme nas promessas, não irei falhar,
vindo as tempestades a me consternar;
pelo Verbo Eterno eu hei de trabalhar,
firme nas promessas de Jesus.

Oração
Testemunhos (culto 2), Grupo de Estudos Bíblicos em Francês
Grupo de francês (culto 2) Si Minuscule (Tão Minúsculo) (Pascale Paslier/Trad. Jéssica Lima)

Coro da Igreja

Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há
nenhum outro.

Canto 17 HCC

Leitura bíblica: 148.13; 135.5; 95.3

(Quais são as palavras?)

Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco [...] Que ele jamais nos deixe,
nem nos abandone!

Dirigente: E faça com que, de coração, nos voltemos para ele, a fim de andarmos em
todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e
ordenanças, que deu aos nossos antepassados.

Todos:

Meu coração exulta,
com alegria, eu canto;
se o mundo conhecer a ti,
ele se encherá com a tua alegria.

Quels Sont les Mots?

Coro:

Congreg: E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, ao
nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa
de Israel, seu povo, de acordo com o que precisarem.

Cantarei teu amor, pra sempre.
Cantarei teu amor, pra sempre.

Canto

Dirigente: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia
prometido. Não ficou sem cumprimento nem uma de todas as boas
promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés.

(Pascale Paslier/Trad. Suely Maia)

Os Céus Declaram a Glória de Deus

(Beethoven/Egidio Gioia)

Firme nas promessas, sempre vejo, assim,
purificação no sangue para mim;
plena liberdade gozarei, sem fim,
firme nas promessas de Jesus.
Firme nas promessas do Senhor Jesus,
em amor ligado com a sua cruz,
cada dia mais, alegro-me na luz,
firme nas promessas de Jesus.

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

Coro da Igreja

Batismos (culto 2)

Oração e bênção // Poslúdio, instrumental // Recessional, instrumental

AO TÉRMINO DO CULTO, VISITE A SALA DE ACOLHIMENTO.

Grande É o Senhor

(M. W. Smith)

C U LT O S V E S P E RT I N O S
19h30m

“Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa,
que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória.”
(Efésios 1.13-14)

“Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele
conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração (...).”
(Salmo 95.7-8)

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

Momento de intercessão

Leitura bíblica: Salmo 100
Dirigente: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra! Prestem culto ao Senhor,
com alegria; entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que
Ele é o nosso Deus.

Canto 208 HCC

Dirigente: Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios, com louvor;
deem-lhe graças e bendigam o seu nome.
Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade permanece
por todas as gerações.

Canto

A Alegria

(V. Rodrigues/H. Lima)

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus,
a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
é o amor, que só tem quem já conhece a Jesus.

Canto

(Adhemar de Campos)

Não existe nada melhor
do que ser amigo de Deus,
caminhar seguro na luz, desfrutar
do seu amor, ter a paz no coração,
viver sempre em comunhão.
E, assim, perceber a grandeza do poder
de Jesus, meu bom Pastor.

Momento de fidelidade, instrumental
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.
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.

Como fruto deste novo coração,
eu declaro a paz de Cristo,
te abençoo, meu irmão.
Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo, assim, bem ajustado,
totalmente ligado, unido, vivendo em amor.
Uma família sem qualquer falsidade,
vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.

Oração

Canto 478 HCC

Corpo e Família
Recebi um novo coração do Pai,
coração regenerado,
coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus.

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
é o amor, que só tem quem já conhece a Jesus.
Amigo de Deus

Oração
Mensagens: (culto 3) Teologia do sofrimento em Jó, 5 – Pr. Israel Belo de Azevedo
(culto 4) Amigo, de verdade (2Co 5.18-20) – Pr. Israel Belo de Azevedo

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Canto

(Burgess)

Eu não posso fugir do teu Espírito,
nem ficar distante do teu amor.
Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer,
sei que ali tu estás.
Mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
tua mão ainda assim me guiará.
Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará
e comigo estarás.

Congreg.: Ele nos fez e somos dEele: somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio.

Todos:

Eu Não Posso Fugir do teu Espírito

(H. Rollo Jr.)

Uma família vivendo o compromisso
do grande amor de Cristo.
Eu preciso de ti, querido irmão.
Precioso és para mim, querido irmão.

Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

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

AO TÉRMINO DO CULTO, VISITE A SALA DE ACOLHIMENTO.

(Daniel Souza)

GF’s JOVEM • Para você que é jovem em nossa igreja temos três perfis de Grupos
Familiares: Universitários (quarta, sexta e sábado), Jovens Profissionais (quarta)
e Jovens Casados (sexta). Participar de um grupo pequeno é um bom caminho para
quem está chegando à nossa igreja e deseja fazer amigos. Se quiser e puder fale
com o pastor Carlos Daniel - carlosdaniel@itacuruca.org.br.

Ação Social
convidados. Faça parte dessa equipe.
Procure a professora Ana Cristina Peixoto,
coordenadora do projeto.
OPTAR – Em convênio com o Estado,
oferece 20 vagas para tratamento de
dependentes químicos. Informações com
Marta Mariano: 3344-9715.
ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE –
Oferecemos atendimento nas seguintes
áreas: Dermatologia, Psicoterapia,
Fisioterapia (RPG, Acupuntura, Shiatsu),
Terapia Alternativa, Terapia Integrativa
(auriculoterapia), Odontológico, Otorrino,
Endocrinologia, Geriatria, Clínica
Médica, Fonoaudiologia, Ginecologia
Odontologia e Nutrição.
Para marcar uma consulta, fale
pessoalmente com Marta, ou pelo
telefone 3344-9715.

ADOÇÃO NATALINA - O Natal está
chegando e você pode adotar uma
criança do Reforço Escolar (foto).
Participe deste projeto
presenteando com um brinquedo, uma
roupa e um calçado.
Procure as irmãs Ana Cristina ou
Bernadeth.
REFORÇO ESCOLAR – Se você tem
algumas horas disponíveis para reforço
em Matemática, Ciências e Alfabetização,
estamos cadastrando voluntários para o
ano que vem, Não precisa ser formado,
mas ter algumas horas disponíveis
(segundas, quartas ou sextas), muito
vontade de ensinar e compromisso.
Os adolescentes também estão

Abaixo, segue a lista de irmãos e amigos que solicitam as orações da igreja:
Aitamara Neira Macedo, Ângela Lyra, Adelir Santos, Adriana Rebelo, Ana Carolina Lima,
Ana Paula Prazeres, Angelina Oliveira, Antônia Queiroz, Antônio Cândido de Oliveira,
Artur F. de Oliveira, Aurora Souto Maior, Balbina Lacorte, Belina Rocha Ribeiro, Carlos
Alberto de Cacio, Cacilda Ribeiro, Cenira Fernandes, Cláudia Machado e família, Cristina
Barata, Célia Guimarães, Cynthia Regina Menezes, Daniela Souza, Ed Lúcio Farias, Edna
e Elza Kaiser, Ednéa Barreto Nincau, Egnaldo Carneiro, Eliane Medrado e família, Elza
Alves de Souza, Noemi Aquino, Eunice Souto Maior, Fábio Pereira da Silva, Fabrício
Moraes, Fernanda Moraes, Frederico Silva, Geny Vieira de Castro, Geraldo Machado,
Glauber Ribeiro Queiroz, Gláucia da Rocha Magalhães, Benjamin Silva, Glays Fogaça,
Gilberto Nascimento, Hadmeia Souto Maior, Hélida Monteiro da Costa, Helter Nazareth,
Hugo Lara Matos, Ilma Rosa Fabrício, Israel Moreira, Ivanilde Zaire, Izaura Muniz, Jagô
(Jagualiara Carvalho), Jorga Sanches, Joyce Machado Martins, Joelsa Prazeres, Jorge
Heuseler, José Gonçalves, Josué Mendes, Juraci de Souza Luz, Juliana Coelho Braga,
Júlio César dos Santos, Jurema Fonseca, Laudi Evangelista, Leia Espínola Niera, Liliane
e Valentina Fernandez, Leny Souto Maior, Lucy Pires Santos, Lucy Vidal, Luiz Paulo
Campos, Luiz Ribeiro Campos, Luíza de Lima Carvalho, Marcelo Vinícius Terra, Marco
Aurélio Braz de Lima, Marcos Paulo Marques, Manuela Brandão, Maria Ângela de Souza,
Maria Aparecida Alves Ferreira, Mário de Oliveira Barreto e Família, Mary Léa Bonfim,
Merize Fernandes, Mírian Costa de Jesus, Aderalvo Costa de Jesus, Nataniel Sabino
(Pastor Igreja Batista Fundação), Nelson Barbosa, Nelson Lima, Neuza Faulhaber, Norma
Lúcia Ribeiro Lima, Oberdan Mariano, Paulino Antônio da Silva, Pedro Victor Evangelista,
Paulo Campos, Raimunda Rocha Ribeiro, Regina Célia Soares, Robson Jorge Pinheiro,
Rogério Bordalo, Rosa Maria Bonavita, Rosângela Calixto da Silva, Santiago Ruibal, Pr.
Rutter, Shirley Matos, Talita Mendes de Medeiros, Tânia Maria Salema, Tiago Alexandre
Castro, Ubirajara Souto Maior, Vera Lúcia Souza, Vivian Beatriz.

AGENDA DE MENSAGENS

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.

Segunda, 10
19h – Estudo bíblico e oração
20h – Celebrando a Recuperação – Pr. José Maurício

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Sexta, 14
19h30m – 0 culto dos Adolescentes

• Segunda-feira (manhã/tarde):
Dr. Felipe Barbosa (Direito/Família e
Consumidor);
• Terça-feira (16h - 21h):
Dra Hélida (Direito Civil/Família);
(18h – 21h): Dr. Marco Cerva (Direito
da Saúde – Planos de Saúde)
• Quinta-feira (18h – 21h):
Dr. Roberto Costa (Direito
Previdenciário - INSS)
Para agendamento, ligue para 33449715, de segunda a sexta, de 9h às 12h.

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)

AGENDA DE ORAÇÃO

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

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

Quinta, 13
19h – Culto de oração e estudo bíblico
Estudo da 1ª Carta aos Tessalonicenses - Pr. José Maurício

Domingo, 9
Manhãs (9h e 11h)
Quem nos purifica? (1Jo 3.3-6) – Pr. Israel B. de Azevedo
Tarde
17h30 – Teologia do sofrimento em Jó, 6 (Jó) – Pr. Israel B. de Azevedo
Noite
19h30 – Nossas identidades – Batismo e Ceia (Ef 4,5) – Pr. Israel B. de
Azevedo

Fundada em 21 de fevereiro de 1936
Jailson e Rosana Coelho – Rio, RJ
(jailsoncoelho@gmail.com)
Josué e Kelly Rodrigues – Níger, África
(josueradical@hotmail.com)
Marlene Tíede – Chile
(mtiede@gmail.com)
Marlison Torquet – Pr. em Rio do Sul, SC
Regina Borges de Paula – Rio, RJ
(re_paulapsi@yahoo.com.br)
Ronilce Ferreira – Itapema, SC
(ronilce.ferreira@missoesnacionais.org.br)
S. e R. – China
(ser@fastmail.fm.)

