Domingo 27/12/2015
ATIVIDADES PERMANENTES

O Natal

É TODO DIA TAMBÉM
Q

Segunda
8h - Hora de Oração 3
19h - Musicalização para crianças
19h15 - Celebrando a Recuperação

uando chega
dezembro todos já
entraram de férias.
É a hora da família decidir
onde passará o Natal. Mas,
por que nesse período nos
reunimos, qual o motivo?

Terça
19h - Hora de Oração, 4 (Jovens)
19h30 - Culto 5 (Santuário)
Quarta
8h - Hora de Oração 5
9h - Ginástica para Terceira Idade
9h30 - Hora de Oração 6 (Missões)
10h - Dança Sênior
10h30 - Ginástica para Terceira Idade
14h30 - Oficina da Memória
16h - Leitura da Bíblia em grupo
18h - Escola Bíblica de Quarta
18h30 - Culto (Pr. José Maurício)
19h30 - Culto 6
20h - Grupos Famíliares

Uns gostam de ser reunir
porque é a oportunidade de
rever amigos e familiares.
Outros querem um
momento longe de casa,
querem descansar. E ainda
tem os que querem ganhar
presentes do papai noel,
de amigo oculto e comer
comidas típicas do Natal.
Todos esses motivos não estão errados. É muito bom
descansar depois de muito tempo de estudos e/ou
trabalho. É muito bom reencontrar parentes ou amigos
que não vemos há anos e, é claro, é bom ganhar e dar
presentes e comer coisas diferentes.
Entretanto, o real sentido do Natal muitas vezes é
esquecido. Jesus Cristo é esquecido. O seu nascimento,
em muitos lares, nem sequer é mencionado. Não há uma
manjedoura na sala, ou uma estrelinha na porta. Nada
que lembre Jesus.
O Natal é o nascimento de Jesus. O homem que um dia
nasceu num lugar simples, numa manjedoura, que virou
carpinteiro, e que viveu uma vida como a nossa, difícil,
com problemas, com tentações só para amar você! O
nascimento de Jesus foi por você!

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

O nascimento de Jesus foi o inicio do plano de Deus para
salvar aqueles que estavam perdidos, porque Jesus veio
para os doentes (Mateus 9:12). Nós somos os doentes
que precisamos de Jesus. Todos nós.
O Natal tem o seu significado. O principal precisa ser
Jesus. Ele pode estar nessa festa junto com a gente.
Podemos levar Jesus com a gente e celebrar essa pessoa
tão especial que faz aniversário.
E não esquecer que o Natal é todo dia! Jesus precisa
nascer nos nossos corações todos os dias. A cada manhã
temos que acordar e agradecer a Deus por termos vida.
E pedir que continuemos firmes, no caminho que leva à
Deus.
STÉPHANIE ELISE ALVES

Quinta
15h - Reunião da MCA
19h50 - Hora de Oração 7
Sexta
8h - Hora de Oração 8
20h - Culto dos Adolescentes
19h30 - Coro Infantil Elza Lakschevitz
ENSAIOS ABERTOS
DOMINGO
11h - Coro UAI
17h - Coro Novo Canto
17h30 - Coro Jovem
TERÇA
19h30 - Coro da Igreja
QUINTA
17h - Coro Otília Galvão
19h30 - Cantares
19h30 - Orquestra ITA
20h30 - Coro Masculino
SÁBADO
15h - Coral Rutter.(ensaios)

Ecos do Cantando o Natal
Como planejado, celebramos na praça Barão
de Corumbá, no dia 20 de dezembro, à noite,
o nosso CANTANDO O NATAL.
Além dos instrumentistas e solistas, contamos com um coro de mais de 100 coristas (adultos e crianças), preparados e
regidos pelos irmãos Verônica Adami e
Silas Renan. Os tablados foram preparados em dois níveis por voluntários da igreja, liderados pelo irmão Eduardo Khoeler.
Os serviços contratados (som e iluminação)
foram excelentes. Os voluntários se excederam em
todas as áreas, inclusive na distribuição de materiais aos participantes.
A noite foi propícia, com um clima agradável.
Somos gratos a Deus a todos que se empenharam
(e foram centenas), para que o evento acontecesse, para que contássemos a maravilhosa história
do instante abençoado em que nasceu entre nós o
Deus-homem.
Seguem alguns testemunhos de quem esteve presente ao programa ou assistiu pela internet:

“Maravilhosa noite, organização nota 10, e especialmente a mensagem do Cristo Salvador proclamada de forma
simples, direta e inequívoca. De fácil entendimento, que
o Espirito Santo complete a Obra convencendo àqueles
que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o
Nosso Senhor e Salvador”. (Marcelo Cordeiro)
“O CANTANDO O NATAL foi uma experiência abençoada, as músicas tocaram ao meu coração e das pessoas
que vi em volta assistindo o coro (incluindo não crentes),
alguns carros e motos quase paravam qdo passavam na
praça parando o transito!” (Irene Cunha)
“Mesmo estando na câmera filmando pra transmissão
pela internet, eu me emocionei algumas vezes com os
cânticos. Foi lindo e muito tocante! Vi Deus ali conosco!
Ele era enorme!” (Rogeria Bolsonaro)
“Compartilho o mesmo sentimento, de alegria e gratidão
por ter participado deste lindo coral. Uma experiência
inesquecível“. (Denise Reis)
“Uma emoção indescritível. Senti a presença do nosso
ser superior, Jesus”. (Claudia Bianca)
“Foi como se o coral celeste descesse para anunciar a
Glória de Deus”. (Joilson Santos)

“O Cantando o Natal foi magnífico, deslumbrante, emocionante. Trouxe Jesus mais perto ainda. A Ele toda glória”. (Fernando/Maria Martins, de Passo Fundo, RS)
“Lindo, maravilhoso e digno do merecimento do Menino
Jesus, que veio e cumpriu a ordem do Nosso Senhor Deus
Pai e hoje vive, reina e intercede por nós junto ao Nosso
Pai. Parabéns a toda Igreja que se envolveu de todo seu
ser e convicções neste Projeto. Parabéns a todas e todos
por esse momento que foi de gratidão e para Honra e
Glória do Senhor Jesus”. (Jonas Kaezer - Rio de Janeiro)
“Deus estava presente! Louvo a Deus pela Igreja Batista
Itacuruçá e pela vida dos irmãos que com amor contribuíram para a realização do evento”. (Rosangela P. Cisi)
“Foi um presente para cada um de nós!!! Somos membros
da Itacuruçá e sentimos como DEUS abençoou todos os
participantes e convidados que assistiram ao Cantando o
Natal! Somos gratos ao Senhor JESUS pela Igreja Batista
Itacuruçá!!!” (Bia, Israel e Jalimar Simplício)
“Tive o privilégio de participar do Cantando o Natal cantando com os contraltos. Desde os ensaios até a apresentação, pude testemunhar o compromisso de cada um
envolvido com o único objetivo de glorificar o Senhor e
testemunhar a salvação através de Jesus. Quero ressaltar a simplicidade e competência de nossa ministra de
música e do regente. Os músicos foram fundamentais;
os solistas e trio de igual modo! Que o nosso Senhor
tenha Se agradado do nosso louvor!!! Aleluias!!!”
(Hélida Galgoul)
“Foi uma grande oportunidade de evangelização através
da alegria que emana do nascimento de Jesus!
– Esta celebração me renovou!
Disse minha colega de trabalho que participou’’.
(Tita Delfino)

“Foi uma apresentação que ficará marcada para sempre
principalmente no meu coração, apesar de eu estar fotografando”. (Eberson Alves Freitas)
“Foi uma oportunidade maravilhosa de atingirmos nosso
entorno. Apresentação vibrante e de impacto”
(Elenice Magalhães)
“Foi maravilhoso! Nunca tinha participado, me senti
muito abençoada!” (Regina Ramires)
“Foi incrível ver como os moradores apreciaram, como
eles se emocionaram. Vale ressaltar que são muito receptivos. O Cantando o Natal é a nossa oportunidade de mostrarmos que o Evangelho nos torna alegres e que temos
o que eles precisam que é Paz & Amor”. (Anna Cezario)
“Cantando Natal foi uma oportunidade de expressarmos
o amor de Deus de forma rica e absoluta, também, expandirmos o reino de Deus, além das fronteiras”.
(Mateus Lopes - Seminarista)

Período de 28 de dezembro a de 2015 a 3 de janeiro de 2016
Leituras da semana: Semana de recuperação
Versículo da semana: “As promessas do SENHOR merecem confiança; elas são como
a prata pura, refinada sete vezes no fogo” (Salmo 12.6).
Pensamento da semana: Quantos às promessas de Deus, para confiar nelas, precisamos conhecê-las. Depois de conhecê-las, temos que afirmar, primeiramente para nós
mesmos, que elas são verdadeiras.

“Cantando o Natal foi uma experiência única
e esplendorosa. Já participei de outras cantatas, mas esta teve um momento especial para
mim, quando pudemos ouvir o testemunho da
irmã Adriana que foi atraída pelo Espírito Santo
a ouvir um Cantando o Natal e ali teve o seu
encontro com Cristo e ainda pudemos também
desfrutar de orarmos como a igreja primitiva
uns pelos outros e pelas vidas que não conhecemos mas que iriam ouvir nossas vozes transmitindo a Palavra do Deus vivo. Foi marcante
e tremendo sentir a presença de Jesus Cristo
entre nós. Ficou um gostinho de quero mais.
Agora aguardo ansiosa o Cantando o Natal
2016 e outros tantos quanto houver até que o
Senhor Jesus volte”. (Fabiana Mello)
“Assisti a cantata pelo YouTube e fiquei encantada. Duas coisas me marcaram : primeiro, o carinho e respeito que os visitantes
foram tratados; segundo, o pedido para repetir o hino que diz ‘Haja paz na terra, a começar em mim’. Ouvi como se estivesse fazendo
uma prece”. (Mary Ruth Maia Moreale - São
Paulo, SP)
“Vi presencialmente. Cheguei em casa e vi virtualmente. Foi magnífico, me fez muito bem,
fiquei muito emocionada. Algumas lágrimas
me vieram aos olhos, agradeci a Deus por ter
sido privilegiada por ter sido alcançada por esse
amor sem igual”. (Hele Nice Lopes Machado)

‘‘Achei magnífico, parabéns Igreja Batista!
Muito me emocionou”. (Eva Barbosa - Assembléia de Deus - Missão Marabá/Pará)
“Linda cantata, emocionante! Evento muito
bem organizado, como tudo o que a Igreja Itacuruçá realiza. Com certeza o nome de Deus
foi glorificado”. (Ana Paula - Tijuca)
“A Glória e a presença do Senhor se fizeram
sentir fortemente em cada acorde e em cada
voz!” (Marco Andre Castro - Rio)
“Foi uma apresentação digna do aniversariante. Uma grande família reunida em seu nome
e ele se fez presente em nossos corações”.
(Alexandre Santos - Rio de Janeiro)
“Foi um momento único na minha vida. Nunca tinha cantado num coro e mesmo sem
nenhuma técnica, estava repleto de vontade, garra e com Jesus no meu coração. Foi a
maior emoção que já tive. E toda insegurança
desapareceu no primeiro acorde dos músicos,
foi pura alegria e entrega. Louvei a Jesus com
todas as minhas forças. Vendo aquela multidão nos acompanhando, vibrando com a palavra de Jesus e no final aquele espetáculo
das velas iluminando a presenca Divina. Passou muito rapido e me vi no bis do HAJA PAZ
NA TERRA e me senti levitando no meio de
tanta felicidade. (Joao Carlos Moraes Rego)

Segunda (28)
Refletindo: Salmo 3.5 – NOITES TRANQUILAS
Dormir tranquilo é o sonho de muitas pessoas, especialmente daquelas que têm dificuldade para pegar no sono.
Entre essas, estão algumas que têm distúrbios, que devem ser tratados por profissionais.
No entanto, há pessoas que não pegam no sono por excesso de preocupações ou mesmo por cansaço demasiado. Elas também devem cuidar para que não percam horas
necessárias para o repouso.
Um dos cuidados é conhecer seu próprio corpo e, a partir daí, desenvolver hábitos
saudáveis, que contribuam para uma noite bem dormida.
Além dos cuidados corporais, há cuidados espirituais. Todos precisamos desenvolver
a confiança em Deus. Tendo trabalhado o dia inteiro, confiantes em que Deus nos
abençoa em nossas atividades, podemos ter certeza de que, ao final do dia, que Deus
continuará trabalhando por nós, enquanto repousamos. Precisamos confiar, como o
salmista, que Deus nos protege.
Fizemos o que devíamos ter feito? Podemos dormir tranquilos. Não fizemos? Podemos
pedir, sinceramente, perdão pelos nossos pecados, experimentar a alegria do perdão e,
também, dormir sossegados.
Uma noite é um dom de Deus. Ela vem, e dormimos tranquilos, quando confiamos em
Deus.
Orando: por nosso culto de vigília, no dia 31.
Cumprimentando os aniversariantes: Clotilde Cuiabano Barbosa, Corina Maria da Conceição, Deolinda Ferreira, Eduardo Henrique de Souza Bonfim, Paulo César Rodrigues
Lima, Saulo Guerreiro, Sílvia Catarina de Carvalho Bellizzi.
Terça (29)
Refletindo: Salmo 5.3 – CRER E FAZER
O poeta do Salmo 5 é alguém que tem uma certeza, que deve ser a nossa: Deus ouve
as suas/nossas orações.
O poeta é alguém que não perde a esperança em Deus, mesmo que tenha que passar
uma noite inteira esperando por uma resposta. Aliás, só passa uma noite inteira orando
aquele que crê.
O poeta é alguém que não tolera o mal e sabe que Deus também não tolera. Por isto,
espera que, mesmo muito tempo depois, o Senhor fará justiça.
O poeta é alguém que tem prazer em buscar entrar na presença de Deus, mesmo que
isto importe em perder um pouco do seu conforto.
Somos convidados a crer como o poeta bíblico cria.
A crer e a fazer.
Orando: por nossos enfermos.
Cumprimentando os aniversariantes: Deise Barbosa dos Santos, Fábio Murilo Canongia Santino, Rafael Gusmão Rodrigues de Andrade, Rafaela Cristina Melo Lima, Vitória
Gonçalves Bezerra.
Quarta (30)
Refletindo: Salmo 6.1 – QUANDO AS ADVERSIDADES PARECEM NOS SUFOCAR
Há momentos na vida em que pensamos, mesmo sabendo que isto é impossível, que
Deus está aborrecido conosco e resolveu despejar sua ira sobre nós.
Quem não se sente assim, por vezes, diante do silêncio de Deus? Quem não se sente
como o salmista: cansado de tanto gemer, exausto de tanto chorar, envelhecido de tanto
suplicar, confuso de tanto esperar?
Parece que nossos ossos vão ser moídos; nosso coração dispara; o ar falta; a vida
parece estar próxima do fim. Nesses momentos, não sabemos o que pedir, senão misericórdia.
O poeta bíblico nos conforta, narrando sua própria experiência. Deus ouviu o seu lamento.
Embora tenha demorado, o seu lamento foi encerrado pela bondade de Deus. O salmista
nos mostra que, nas horas difíceis, precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus.
Quando oramos, essa certeza deve nos mover.
Quando agimos assim e esperamos, escutamos Deus ouvindo a nossa oração e atendendo o nosso pedido.
E a paz vem.
Então, sabemos que Deus não está aborrecido conosco, que vamos suportar as adversidades, que sempre somos alvos da graça do nosso Senhor, a quem cantamos “aleluias”.
Orando: por nosso culto de vigília amanhã.
Cumprimentando os aniversariantes: Martha Barros de M. Paiva Evangelista, Rachel
Tiemi Kaohara Cavalcanti,Valeska Oliveira Almeida Melo.
Quinta (31)
Refletindo: Salmos 7.3-5 – HORA DA CONFISSÃO
Em muitos dos nossos cultos a Deus, sejam particulares ou públicos, há alguns momentos que estão sempre presentes. Há um momento do louvor. Há o momento da

entrega de ofertas. Há o momento da intercessão pelas pessoas em dificuldade. Há o
momento da leitura e reflexão em torno da Palavra de Deus.
Há uma prática que deveria estar presente em todos os cultos: é o momento da confissão, quando pedimos perdão pelos nossos pecados.
Este é o momento da coragem. O louvor é o momento da certeza. A entrega das ofertas
é o momento da gratidão. A intercessão é o momento da confiança. A reflexão bíblica
é o momento da humildade.
Precisamos de coragem, para perguntarmos a Deus se cometemos alguma injustiça, se
decepcionamos um amigo ou se atacamos alguém. E isto demanda coragem.
Orando: em gratidão pelo ano que finda.
Cumprimentando os aniversariantes: Catherine Marilois Martins Campos, Gláucia Oliveira Vilela, Helida Bretas Szilard Galgoul, Letícia Lannes de Oliveira, Nathalie Ballousier Fernandes Braga, Sílvia Kaufmann Jorgensen.
Sexta (1)
Refletindo: Salmo 9.2 – POR CAUSA DE DEUS
Nós nos alegramos quando um sonho se torna uma realidade em nossas vidas, mas
logo acalentamos outros sonhos.
Nós nos alegramos porque fizemos uma viagem que muito desejávamos, mas o efeito
do prazer aos poucos se perde na memória.
Nós nos alegramos porque adquirimos uma propriedade que julgamos importante para
nossas famílias, mas logo passamos a desejar outros bens.
Nós nos alegramos porque participamos de uma festa que nos enche de prazer, mas
ela não demora a acabar.
Uma maneira de conservar nossa alegria é vivenciar situações que nos dão prazer.
Isso exige esforços sempre constantes. Chega um momento em que ficamos sozinhos,
porque, afinal, a vida não é uma sucessão de eventos. Por mais que nos alegremos,
trabalhamos pesado, experimentamos conflitos e até nos afligimos.
Se a nossa confiança está em Deus, não dependeremos de realizações ou de momentos
para nos sentirmos bem. Nessa perspectiva, as realizações, aquisições e festas são bem-vindas, mas serão vividas sob a consciência de que são passageiras.
Se o prazer maior da vida está concentrado num relacionamento de amor com Deus,
nós nos alegramos por causa dele e na experiência do seu amor para conosco, amor
que festejamos com louvores ao Deus Altíssimo.
Orando: por nossos adolescentes, preparando-se para a viagem missionária Barreiras (BA)
Cumprimentando os aniversariantes: Daniel Ribeiro Cardoso da Rocha, Gisele Pontes
dos Santos, José Lins Costa, Marenilda Miranda Tallarico Serra, Suely Malheiros da
Silva, Tânia Moreira Dias, Vânia Motta Brazão.
Sábado (2)
Refletindo: Salmo 11.1 – A NOSSA PARTE
Dos males do mundo, alguns incomodam mais.
Incomoda a corrupção, que desvia dinheiro público para contas privadas. Esse desvio
torna piores as vidas das pessoas. Parece uma enfermidade incurável. Afeta a todos.
Influencia a muitos. Diante da corrupção, tão presente, podemos achá-la invencível,
mas podemos fazer a nossa parte.
Incomoda o descuido com o meio ambiente, irresponsabilidade praticada por governos e indivíduos. Organizações e pessoas agem como se os recursos naturais fossem
inesgotáveis, como se a terra não fosse degradada, como se a vida não fosse prejudicada. Por isto, rios carregam até eletrodomésticos, criminosamente lançados sobre suas
águas. Diante do maltrato ao meio ambiente, podemos desistir de persistir no cuidado,
mas podemos fazer a nossa parte.
Incomoda a mentira, tornada como padrão de comportamento na vida de muitas pessoas. Diante do triunfo dos mentirosos, podemos nos perguntar se vale a pena nos
comprometermos com a verdade, mas podemos fazer a nossa parte.
Incomoda o preconceito, que se transforma nos óculos através dos quais as pessoas
são vistas, não importa como realmente sejam. Para o preconceituoso, as aparências
das pessoas são as suas essências. Assim, um homem é visto pela cor da sua pele,
uma mulher é valorizada ou desvalorizada pelo estilo da sua roupa, uma pessoa é
avaliada pelo país em que nasceu, o caráter de alguém é julgado por sua religião. O
preconceito tem raízes profundas, o que torna difícil combatê-lo, mas podemos fazer
a nossa parte.
Talvez possamos fazer pouco para acabar com a corrupção, para zerar o descaso
ambiental, para desmascarar a mentira e pôr fim ao preconceito, mas podemos fazer
a nossa parte.
Adianta fazermos a nossa parte.
Orando: pelos que viajam em férias.
Cumprimentando a aniversariante: Andrea de Souza Gama.
Domingo (3)
Refletindo: Salmo 12.6 – CONHECER PARA OBEDECER
A Bíblia é um livro de advertências, orientações e promessas.
Todas vêm da completa sabedoria de Deus. Por isto, devemos prestar atenção às advertências, seguir as orientações e confiar nas promessas.
Cada um de nós deve refletir sobre o que tem feito com as advertências de Deus. Elas
visam o nosso bem, sobretudo para prevenir que erremos e para nos corrigir quando
erramos.
Cabe-nos, também, avaliar a nossa disposição para obedecer, com prazer, aos mandamentos de Deus. A disposição, que é interior, precisa ir além das palavras e ter a
coragem de pagar o preço por ouvir a voz de Deus, embora todos ouçam o mundo.
Quanto às promessas de Deus, para confiar nelas, precisamos conhecê-las. Depois
de conhecê-las, temos que afirmar, primeiramente para nós mesmos, que elas são
verdadeiras.
Orando: por nossa diretoria.
Cumprimentando os aniversariantes: Andrea Luísa Assis da Silva, Eldes Souza Milliole, Elizabeth Ferreira de Lima, Felipe Cuiabano Barbosa, Nilzete Ribeiro de Matos,
Samuel Biz Felipe, Vânia Emerich Bucco de Campos, Vera Maria de Paula Leocádio.

MINISTÉRIO DIACONAL

Oscarina

Sérgio Paulo

Martha

Roberto

• DIÁCONOS DE PLANTÃO: Sexta, 25: Oscarina, Sergio Paulo, Martha e Roberto,
Domingo, 27: Cultos 1 e 2: Roberto e Martha; cultos 3 e 4: Edmilson e Sílvia, Quinta,
31: Luiz e Sofia. Próximo domingo: Cultos 1 e 2: Walter e Margareth; cultos 3 e 4: Valdir
e Paulo Parente

JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA
No último domingo do ano, 27/12, entregaremos um brinde aos que estão em dia com a
leitura da Bíblia.
Se você está em dia, envie seu nome para a secretaria (secretaria.ita@gmail.com) ou
mande uma mensagem para o Pr. Israel via whatsapp: 98604-4120.

OFERTA DE NATAL
Como fazemos todo o final de ano, entregaremos uma OFERTA DE NATAL, que será
integralmente destinada aos programas assistenciais da igreja. Seja generoso. Muitas famílias e
projetos dependem de nós.

CULTO DE VIGÍLIA
Inscreva-se hoje para a Ceia do final do ano. Começaremos o culto às 21 horas. A partir das
23, serviremos a Ceia para os inscritos.

INFORMES DA DIRETORIA
Em Janeiro de 2016, estão agendadas as reuniões: Conselho: 12 /01 e Assembleia Geral
Ordinária - AGO: 28/01
Humberto Martuscello - Presidente da Igreja Batista Itacuruçá

CELEBRAÇÕES DOS 80 ANOS DE NOSSA IGREJA - 2016
No dia 7 de janeiro acontecerá mais um encontro com os interessados em colaborar na
elaboração das celebrações dos nossos 80 anos. Outras informações podem ser obtidas com os
integrantes da comissão: Pr. Israel, Alcides Sant’Anna, Edson Lannes, Pr. Cleudair Godoy,Nancy
Dusilek, Roberto Francelino ou Sergio Paulo.

ITACURUÇÁ NA AMAZÔNIA!
Um grupo de nossa igreja estará na Amazônia em
2016 em uma viagem missionária junto aos ribeirinhos.
Estaremos levando cestas básicas para as famílias,
conjuntos de higiene bucal, brinquedos para as crianças,
etc. Você pode participar desta missão ofertando para
o projeto “ITAMAZÔNIA 2016”. Basta colocar sua
contribuição no envelope de Dízimos e Ofertas.

CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - As contribuições para qualquer
ministério da igreja, inclusive dízimos e ofertas, podem ser feitas através do Banco do Brasil
– Agência: 1826-0 Conta: 50.036-4. CNPJ: 42.442.384/0001-42. Preencha seu nome
completo e de seus dependentes de forma legível, sem abreviações ou apelidos (escreva,
pelo menos, os três primeiros sobrenomes) a menos que prefira manter-se ANÔNIMO.

C U LT O S M AT U T I N O S
Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio cantado, 375 CC

Oração // Momento de gratidão e fidelidade, instrumental
Segurança

(Fanny Crosby/Phoebe P. Knapp)

Leitura bíblica: Salmo 37.5; 1Pedro 5.7; Salmo 37.7

Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe, sempre, ardente louvor!
De manhã, ouves a minha voz; quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua
resposta. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme; eu cantarei hinos em teu louvor.
(Salmo 5.3; 108.1)
Canto 375 CC

Segurança

Momento de intercessão

Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá. Lacem sobre ele
toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Descanse no Senhor
e aguarde por ele, com paciência.
Canto

(Fanny Crosby/Phoebe P. Knapp)

Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe, sempre, ardente louvor!

Eu sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além
do que eu posso imaginar.
Eu sei, e não posso negar, que os teus olhos sobre mim
me enchem da tua paz.

Ao seu amor eu me submeti,
e extasiado, então, me senti!
Anjos, descendo, trazem dos céus
ecos da excelsa graça de Deus.

Oração

Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador;
esperançoso, vivo na luz,
pela bondade do meu Jesus!

Mensagens: (culto 1) Para ler melhor a Bíblia, 1. (Atos 8.30) – Pr. Israel Belo de Azevedo
(culto 2) Para ler melhor a Bíblia, 2. (Atos 8.30)
Canto 212 HCC

Leitura bíblica: Salmo 34.3; 96.2; 72.19
Dirigente: Proclamem a grandeza do Senhor comigo; juntos exaltemos o seu nome.
Congreg.: Cantai ao Senhor; proclamai a sua salvação, dia após dia.
Todos:
Bendito seja o seu glorioso nome para sempre; encha-se toda a terra da sua
glória. Amém e amém.
O Grande Deus

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

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

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

Diga para os temerosos: não há nada a temer.
Poderoso é o teu Senhor: quando clamas Seu nome, Ele, então, virá.
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar.
Diga ao cansado: o teu Senhor virá,
Ele vem para te salvar.
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar.
Contempla ao Senhor e te levantarás,
Ele vem para te salvar.
Diga para os abatidos: não percam a fé.
Poderoso é o teu Senhor: quando clamas Seu nome, Ele, então, virá.

Ó Senhor, Vem Me Dirigir

(J. Moraes/R. Manuel)

Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na Palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.
Ó Senhor, vem me dirigir!
Com fervor, quero te seguir.
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

(Atilano Muradas)

Ele Vem Pra Te Salvar

Ele é o teu refúgio em meio às lutas,
o escudo na tempestade,
uma torre na tristeza,
fortaleza em meio à batalha.

(Marcos Witt)

Teus olhos revelam que eu nada posso esconder,
que não sou nada sem ti, fiel Senhor!
Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração.
Eis que tudo podes ver bem dentro de mim.
Levas minha vida a uma só verdade:
que quando me sondas nada posso ocultar.

Vivo feliz, pois sou de Jesus,
e já desfruto o gozo da luz!
Sou, por Jesus, herdeiro de Deus.
Ele me leva à glória dos céus.

Canto

Tu Sondas

Quero louvar e ouvir ao Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado, já, confessar,
tudo o que tenho lhe dedicar.
Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito Consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.
Oração e bênção
Poslúdio cantado, 266 HCC

Uma Bênção Antiga

Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor.
Que o sol aqueça o teu viver,
que a chuva caia leve no teu lar,
e até nos encontrarmos outra vez;
que Deus, que Deus te segure nas suas mãos.
Que o Senhor te abençoe e guarde,
que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz.
Recessional, instrumental

Se, ao longo deste culto, você tomou alguma decisão ou tem alguma pergunta ou quer
que oremos por você, dirija-se, por favor, à Sala do Acolhimento no andar térreo.

(Spann/Agay)

C U LT O S V E S P E RT I N O S
Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio cantado, 388 HCC

Celebração de Batismos
Santifica Tua Igreja

(Wright/Williams)

Leitura bíblica: Salmo 73.25-26

Santifica tua igreja, ó bendito Salvador!
Dá-lhe tua plena graça; vem, renova seu vigor.
Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor!
Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor! Amém.

A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de
estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é
a força do meu coração e a minha herança, para sempre.

Louvem, todos, o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado;
a sua majestade está acima da terra e dos céus.
(Salmo 148. 13)
Canto

Em Adoração 	

Momento de intercessão

Canto

Segurança

(Samuel Silva/Bruno Brito)

Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor,
fonte de águas vivas que há em mim.
És a minha esperança: eu descanso em ti;
posso confiar que a vitória está por vir.

(Sóstenes Mendes)

Em adoração eu me rendo a ti,
tu És como um rio, rio de Águas Vivas.
Fluis dentro de mim, és manancial,
fonte inesgotável, dás vida ao coração.

Seguro estou em ti: tu és o Deus de amor.
Não temerei o mal: tu és o grande Eu Sou.
Eu ergo minhas mãos: preciso receber
tua palavra, ó Deus, que me fará vencer.

Como o Rei Davi, quero te louvar;
minha alma canta a ti, Senhor, em adoração.
Digno és de louvor, Majestade Santa,
meu prazer é te dizer: te amo, Oh! Senhor.

Oração
Mensagens: (culto 3) Aprendendo a orar, 3. (Mateus 6.5-9) – Pr. Israel Belo de Azevedo

Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e
com todas as forças. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus.
(Marcos 12.30; Deuteronômio 10.2)
Canto

Ame ao Senhor

(G. Kerr/S. Pimenta)

Ame ao Senhor, com todo o seu coração,
com toda a força e razão, com todo o seu desejar.
Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente fosse a que sente você.

Um Vaso Novo
Eu quero ser, Senhor amado,
como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra minha vida e faze-a de novo:
eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
Como tu queres, Senhor amado,
tu és o oleiro e eu o vaso.
Quebra minha vida e faze-a de novo:
eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.

Oração
Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

Canto 363 HCC Sê Minha Vida, ó Deus de Poder (Letra e melodia trad. irlandesa)
Sê minha vida, ó Deus de poder;
que eu nunca perca a visão do teu ser.
Se é noite ou dia, tu és minha luz;
tua presença meus passos conduz.
Sê minha fonte de todo saber,
pois a verdade eu desejo aprender.
Eu sou teu filho, ó Pai sem igual.
Em mim habita, Senhor divinal.

Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente doesse mais em você.
Canto

(culto 4) Para ler melhor a Bíblia, 3. (Atos 8.30)

(N. Tuller)

Ó soberano do reino eternal,
hei de chegar à vitória final.
Sê o primeiro no meu coração,
sê minha vida, sê minha visão. Amém.
Oração e bênção
Poslúdio cantado, 462 HCC

Cristo Me Amou e Me Livrou

Cristo me amou e me livrou.
O seu imenso amor me transformou.
Por seu poder e seu querer,
Cristo, meu Salvador, me libertou.
Recessional, instrumental

Se, ao longo deste culto, você tomou alguma decisão ou tem alguma pergunta ou quer
que oremos por você, dirija-se, por favor, à Sala do Acolhimento no andar térreo.

(J. Rowe)

C U LT O D E N ATA L
25/12/15

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

Coro de Natal e congregação    Eterno Emanuel    (Don Moen/Arr.: Steven V. Taylor)
Coro:

O Natal é o presente da presença de Deus conosco.
Canto 106 HCC 		

Cantai Que o Salvador Chegou!

(Waats/Handel)

É Deus conosco, Ele veio nos salvar por Sua graça.
Deus em nós, encheu-nos de amor.
É Deus conosco! Rei dos reis, nós adoramos o Teu nome.
Deus em nós, Eterno Emanuel.
Deus nos revelou Seu Filho, e nos estendeu a mão;
deu-nos de presente a eterna e grande salvação.
Esse foi o plano eterno, de um amor tão singular,
essa é a razão maior de celebrar.

Cantai que o Salvador chegou.
Acolha a Terra o Rei!
Ó vos, nações, a Ele só, contentes vos rendei,
contentes vos rendei. Oh, sim, contentes vos rendei.
Ao mundo as novas proclamai: que já raiou a luz.
Ó Terra e mar e céus, cantai: Nasceu o Rei Jesus!
Nasceu o Rei Jesus! Nasceu, nasceu o Rei Jesus!
Todos:

Cristo governa com amor, os povos saberão.
Que é justo e bom o Salvador, e lhe obedecerão,
e lhe obedecerão. Sim, todos lhe obedecerão.
Sim, todos lhe obedecerão.
Canto 90 HCC

Oh, Vinde, Fiéis!

Coro:

Deus em nós, Eterno Emanuel.

Coro de Natal e congregação

Leitura bíblica: Isaías 9. 2,6
Dirigente: O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os que habitavam
na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz.
Todos:
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará
sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus
Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Canto

É Deus conosco, Ele veio nos salvar, por Sua graça.
Deus em nós, encheu-nos de amor.
É Deus conosco! Rei dos reis, nós adoramos o Teu nome.
Deus em nós, Eterno Emanuel.
É Deus conosco, Ele veio nos salvar, por Sua graça.
Deus em nós, encheu-nos de amor.
É Deus conosco! Rei dos reis, nós adoramos o Teu nome.
Deus em nós, Eterno Emanuel.
Deus em nós, Eterno Emanuel.

(J. F. Wade)

Oh, vinde, fiéis, triunfantes alegres,
sim, vinde a Belém já movidos de amor.
Nasceu vosso Rei, lá dos céus prometido.
Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos!
Oh, vinde, adoremos a nosso Senhor!

O Natal é Deus conosco;
o Natal é Deus em nós;
o Natal é o dom de amor de Deus em Cristo.
Nosso coração se alegra, por isso vamos celebrar,
o Natal é tempo de anunciar.

Nas Estrelas (Ralph Carmichael)
Nas estrelas vejo a Sua mão
e no vento ouço a Sua voz.
Deus domina sobre terra e mar.
O que Ele é pra mim?

É meia-noite – instante abençoado,
pois habitou entre nós o Homem-Deus.
Vem nos livrar da culpa do pecado
e nos mostrar o caminho dos céus.
Vem garantir certeza de vitória
e exultação ao triste sofredor.
Todos, prostrados, a Deus cantemos glória.
Natal! Natal! Nasceu o Redentor!
Natal! Natal! Nasceu o Redentor!

(Adolphe Adam)

Vem ensinar o amor que é verdadeiro
e revelar boas novas de paz,
pois dá valor ao homem, por inteiro,
e sua graça ao perdido refaz.
O coração, alegres, ofertemos
e, gratos, entoemos seu louvor.
Cristo é Senhor! Seu nome adoremos.
Natal! Natal! Nasceu o Redentor!
Natal! Natal! Nasceu o Redentor!

Oração // Momento de gratidão e fidelidade, instrumental
Mensagem: Pr. Samir Confessor do Amaral

Eu sei o sentido do Natal,
pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para me salvar.
O que Ele é pra mim?
Até que, um dia, Seu amor senti.
Sua imensa graça recebi.
BOLETIM
Descobri, DA
então,IGREJA
que Deus não BATISTA
vive
longe, lá no céu, sem se importar comigo.
Mas, agora, ao meu lado está;
cada dia, sinto Seu cuidar,
ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim.
Tudo é Jesus pra mim.

Meia-noite, Cristãos

Jesus é o Messias, o Enviado de Deus,
para trazer reconciliação.
Coro de Natal e congregação

ITACURUÇÁ

Jesus é o eterno Emanuel, o Deus que não se ausenta.
Leitura bíblica: 1 João 4.9
Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu filho
unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele.

Coro:
Todos:

Noite de Paz

(Joseph Mohr/Franz Grüber)

Tudo é paz! Tudo amor!

Fundada em 21 de fevereiro de 1936

Tudo é paz! Tudo amor! Dormem todos em redor.
Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz, da terra e céu;
nosso Salvador é Jesus, Senhor.
“Glória a Deus! Glória a Deus!” Cantam anjos lá nos céus
boas novas de perdão, graça excelsa, salvação;
prova deste amor dá o Redentor.

Coro:

Tudo é paz! Tudo amor!
Nasce o Redentor.
Tudo é paz!

Oração e bênção
Poslúdio cantado, 333 HCC Haja Paz na Terra (Miller e J. Jackson/Arr.: Hawley Ades)
Recessional, instrumental

