Domingo 20/ 11/2016

Depois da Graça primeira
Palavras de um gigante:
“Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros
porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma
coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos
receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro
direto para a linha final.
Também sou como um
lutador de boxe que não
perde nenhum golpe.
Eu trato o meu corpo
duramente e o obrigo
a ser completamente
controlado para que,
depois de ter chamado
outros para entrarem na
luta, eu mesmo não venha
a ser eliminado dela. “
(1Coríntios 9:25-27)
Quem quer passar num
concurso trata duramente
o seu corpo, com menos
sono, quase nenhum ou
nenhum lazer. Tem desejos de fazer outras coisas que
o distrairão e desviarão, mas não se deixa dominar por
esses desejos.
Quem quer ser bom, seja no esporte ou nos estudos,
não deixa seu corpo fazer o que quer, mas o que precisa
fazer.
Quando nos diz estas palavras, o apóstolo Paulo usava a
analogia do esporte para falar do nosso relacionamento
com Cristo.
Nada precisamos fazer para que a sua graça nos salve e
nos envolva. Isto é automático.
Essa graça é maravilhosa demais para nos encher num
jato. Temos que nos dispor para ir sendo planificados por
ela. Então, crescerá em nós, se o nosso coração for fértil.

Se ela for o fermento do bolo que preparamos, ele será
saudável e gostoso.
O nosso pecado, quando reconhecido, deixa pronto
o nosso coração para a graça entrar. E ela terá como
estrepitosamente.
O que impede a graça de
nos dar a alegria completa
nela contida é o nosso
próprio corpo (vale dizer:
a nossa própria vida),
quando seus desejos
são atendidos. É por isto
que temos que esmurrar
o nosso corpo, não
para receber a graça JÁ
recebida, mas para fruí-la
completamente, para que
a sua promessa de paz se
realize completamente.
Se deixarmos livres as
heranças que recebemos
(como o instinto e o
temperamento), elas vão abafar a graça, que, em lugar de
ser o jardim, serão folhas perdidas no meio da floresta.
Se nos deixarmos levar pelo ambiente, com suas propostas
e práticas lesivas, a graça perderá seu delicioso sabor, para
sem gosto, incapaz de fazer nossos corações pulsarem,
nossos lábios cantar, nossa vida vibrar.
Tratar o corpo duramente, como se o esmurrasse, não
era uma tarefa apenas para Paulo, mas para todos os
apóstolos. Vigiar contra as artimanhas do corpo não é para
alguns, como se houvesse membros de uma casta superior
entre os seguidores de Jesus, mas para todos.

Richard José Vasques
Relator do Corpo Diaconal de Itacuruçá
Biênio 2015-2017

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
19h30 - União de Juniores
19h30 - Culto 4
Segunda
8h - Hora de Oração 3
19h - Musicalização para crianças
- Aulas de flauta
19h15 - Celebrando a Recuperação
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)
16h - Leitura da Bíblia em grupo
18h - Escola Bíblica de Quarta
18h30 - Culto 6 (Pr. José Maurício)
20h - Grupos Famíliares
Quinta
15h - Reunião 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
SEGUNDA
19h30 - Coro de Adolescentes
TERÇA
19h30 - Coro da Igreja
QUINTA
17h - Coro Otília Galvão
19h30 - Cantares
19h30 - Orquestra ITA
20h30 - Coro Masculino
sexta
19h30 - Coro Infantil Elza Lakschevitz
Sábado
15h - Coral Rutter

Seminários de Teologia, 3(b)
TEOLOGIA DA HISTÓRIA
2. Presciência
O homem é livre para fazer a história, mas
Deus conhece de antemão (previamente,
portanto) todos os seus passos. Este conhecimento prévio de Deus não significa
prévia determinação dos fatos humanos
por Deus.
Por sua sabedoria, Deus fez e faz as coisas segundo leis também primariamente
estabelecidas por ele, leis que organizam
as mesmas coisas, tanto no plano natural
quanto no plano moral. Por sua soberania, ele intervém para alterar o estado das
coisas, em alguns casos, pois em outros,
ele aceita os desígnios humanos, incluídas
as responsabilidades deles, vale dizer, as
consequências dos atos que perfaz.
O homem é livre. Até os fios dos cabelos das suas cabeças estão todos contados (Mateus 10.30), mas eles crescerão
e cairão segundo regras próprias, vindas
da natureza (leis naturais) ou mesmo da
sociedade (leis sociais).
Como há muitos séculos, na esteira de
Agostinho, escreveu João de Damasco
(675-749),” precisamos compreender que,
embora Deus preveja tudo, Ele não predetermina tudo. Ele conhece de antemão até
aquelas coisas que são dependentes de
nós, mas não as predetermina. Ele não
quer que o mal ocorra, mas não força as
virtudes, de modo que a predeterminação
pertence à ordem divina da presciência.
Por outro lado, Deus predetermina as coisas que não são dependentes de nós, de
acordo com a sua presciência. De acordo
com sua presciência, Deus já prejulgou todas as coisas de acordo com Sua bondade
e justiça”.7
Entender a presciência de Deus nos ajuda nas agudas questões da salvação e do
sofrimento.
3. Providência
O Deus presciente é o Deus providente.
A providência pode funcionar por meios da
manutenção de leis naturais, segundo seu
curso, e também da intervenção, interrompendo seu curso.
Assim, a providência divina pode funcionar
por dois grandes meios. O primeiro se dá
pela manutenção (respeito) às leis naturais
(natureza) ou sociais (morais). Quando
elas seguem seus cursos, implicando ob-

viamente em suas consequências, indiretamente são resultados da providência de
Deus.
Quando, por exemplo, Deus promete dar o
pão aos que o amam enquanto dormem,
sua providência está em ação. Durante a
noite, o trabalho desenvolvido anteriormente dá os seus frutos. Imaginemos uma
aplicação financeira. Depois de aplicado,
o dinheiro crescerá, sem que o investidor
nada precise fazer. Imaginemos uma partida de futebol. Deus não tem preferência
por nenhum dos times, nem por nenhum
atleta. Se o pênalti for bem batido, será
gol. Há leis que regem a trajetória da bola
e o movimento dos jogadores. A providência de Deus se dá pela manutenção das
regras.
Esta percepção nos ajuda a interpretar o
texto bíblico que nos informa:
“Tendo-se retirado de Saul o Espírito
do SENHOR, da parte deste um espírito maligno o atormentava”.
(1 Samuel 16.14)
Por ter criado leis naturais e morais, Deus
é o responsável último por tudo que acontece na história. Se Saul foi acometido
por uma doença mental (como a bipolaridade), uma lei natural foi quebrada em
sua mente, sem que ele o soubesse. Neste caso, Deus é o responsável último por
ter criado a respectiva lei natural. Se Saul
fez escolhas morais erradas, tornando-se
cruel em suas atitudes, sua decisão foi indiretamente fruto da providência de Deus,
que criou as leis morais que regem o comportamento humano.
A providência de Deus foi, por assim dizer, genérica por ter criado as condições
(como as leis naturais e a liberdade humana), não específica. Neste caso, o problema de Saul foi natural, não resultando de
uma intervenção de Deus.
O segundo meio da providência é a intervenção, não para manter as leis, mas
para alterá-las. Deus pode manifestar a
sua providência intervindo nos fatos para
modificar os resultados, sem mudar as
leis definitivamente senão provisoriamente. Novamente, a providência interventiva
decorre da santidade, sabedoria e soberania de Deus, atributos que não temos.
No caso da história de Israel, incluída
a experiência de Saul, Deus deixou as

instruções para uma vida cheia de paz
(“shalom”). As escolhas erradas do povo
determinaram sua dor. Icabode! Foi-se a
glória da presença de Deus junto ao povo
(1 Samuel 4.21). Deus não precisava
intervir para as leis funcionarem, embora às vezes o tenha feito. Volta e meia,
no entanto, Deus envia um profeta ou
sacerdote para chamar o povo ao arrependimento. Uns foram mortos e outros
foram ouvidos. Diante dos que foram ouvidos, Deus interveio e alterou os fatos,
mostrando que habita (Shekinah) entre
o povo.
Na verdade, a história de Israel é a história de um Deus que intervém. A história da humanidade é a história de um
Deus que intervém. Como ele intervém
de modo sábio, santo e soberano, temos
dificuldade de alcançar as razões dele,
que são muito elevadas para nós (Isaías 55.8-9). Ele intervém por amar. Ele
intervém para que a paz aconteça. Ele
intervém para redimir. Ele intervém segundo um plano.
Como escreveu Karl Barth, esta providência demanda fé. Com fé na providência
de Deus, o homem é capaz de considerar
a história “com olhos bem abertos, atentos e participantes. E não poderia ser de
outra forma. Não sería fé se não fossse
conhecimento, neste sentido, um conhecimento relativo, provisional e modesto
com necessidade de correção, mas ainda
assim conhecimento verdadeiro, agradecido e vigoroso. Quando um homem crê
na providência de Deus, ele não sabe
apenas abstratamente e de maneira geral que Deus está sobre todas as coisas e
que todas as cosas estão em Suas mãos,
mas que continuamente vê algo da obra
destas mãos e pode ver continuamente a
vontade e propósito de Deus nos eventos,
relações, conexões e mudanças definidos
na história dos seres criados”.8
Pela fé, o ser humano “nota disposições e
direções, pistas e sinais, limites estabelecidos e possibilidades abertas, ameaças
e juízos, preservações e ajudas cheias
de graça” nesta história, sabendo “como
distinguir entre o grande e o pequeno, a
verdade e a aparência, a promessa e a
ameaça. Sabe como distinguir entre a espera necessária e a ação urgente, levantar a voz e o silêncio, a ação e a paixão, a
guerra e paz. Percebe sempre o chamado

da hora e atua em concordância.9
A providência nos dá a segurança de que
a história não está à deriva, embora nos
pareça. Imaginemos o que pensava um
judeu diante do que imaginava ser o silêncio de Deus, antes de os anjos cantarem
aos pastores, no campo que o Salvador tinha nascido? Sim, dos atos providenciais
de Deus, o maior foi a redenção, por meio
de Jesus, na cruz. A história precisa de
redenção, para chegar ao seu ponto terminal, ao seu ponto crístico.
4. Convergência
Deus atua na história humana. Ele pede
ao homem para seguir adiante e deseja
participar desta história.
Deus tem um propósito na história humana, de conduzi-la para um bom termo, e
convida o homem para dela participar.
A história é o resultado da aceitação ou da
recusa desta parceria.
A providência visa levar o plano adiante.
Como numa viagem guiada por um GPS,
a meta está estabelecida, o roteiro é previamente conhecido, mas se faz no caminho. Quando necessário, Deus intervém e
recalcula a rota, tendo em vista a meta a
ser alcançada.
A meta está dada. Nós a lemos em Isaías
60.1-15 e Apocalipse 22. O Novo Testamento estabelece que o fim da história,
razão pela qual o Messias veio, será a realização do Reino de Deus.
A história terminará quando Cristo for
tudo em todos (Colossenses 3.11: “Já não
existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas
livres, mas Cristo é tudo e está em todo”.),
quando Cristo for completamente exaltado. O fim da história é exaltação de Jesus
Cristo como Senhor (Filipenses 2.5-11).
Como cristãos, cremos que a “a história e
a consumação estão intimamente relacionadas. As forças do Reino, que já estão
ativas na história, serão libertadas dos
grilhões do pecado e da morte na consumação. Neste sentido, a consumação
é o momento final da história. Contudo,
este momento final é, ao mesmo tempo, a
glorificação pela qual a história supera as
possibilidades que nos são conhecidas”.10
Deus faz com que as coisas cooperem
para o bem (Romanos 8.28), que ele de-

seja para a humanidade. A rebeldia humana frustra o propósito de Deus, mas apenas
temporária e limitadamente. A história precisa de redenção. Como há obstáculos ao
seu plano, ele recalcula a rota (como num GPS), mas o final será alcançado. Por isto,
a história marcha de modo cíclico-linear, como se fosse uma espiral dentro de um
cone. O Alfa será o Ômega.
Quando se realizar, o homem será livre para amar, a Deus e à criação.
Deus será aceito para amar a criação e o ser humano.
Esta fé se baseia no fato de que Cristo foi levantado dentre os mortos. Como lembra
Berkhof, quem crê assim não se perturba com o fato de que a experiência parece
contradizer esta fé. Ele espera no Senhor (Salmo 27.3). Ele espera ver a bondade do
Senhor, sobretudo através da obra missionária - esta excelente parceria com Deus que vai fazendo surgir novas igrejas por todas as partes do mundo.

Período de 21 a 27 de novembro de 2016.

Apreciamos uma canção que diz:

Pensamento da semana: A Bíblia é o livro da mente e do coração de Deus para nossa razão
e para nossas emoções.

“Deus tem um plano, em cada criatura
Aos astros Ele dá o céu
A cada rio Ele dá o leito
E um caminho para mim traçou.
A minha vida eu entrego à Deus
Pois o Seu Filho entregou por mim
Não importa onde for
Seguirei meu Senhor
Sobre terra ou mar
Onde Deus mandar, irei.
Deus enumera a cada grão de areia
As ondas ouvem Seu mandar
As aves em seus rumos lhe obedecem
Seu carinho faz abrir a flor.
Em Seu querer encontro paz na vida
E bênçãos que jamais gozei
Embora venham lutas e tristezas
Tenho fé que Deus me guiará”.
Se, por plano, entendemos um livro previamente escrito, Deus não tem um plano. Se,
por plano, entendemos um livro onde está apresentada a vontade de Deus para nós,
Deus tem um plano.
Lembremos que há dois personagens na história: Deus e o homem. Assim, a história
é o resultado do encontro e desencontro entre o Criador e a criatura. Para este fim,
ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, inclusive na liberdade. De sua
liberdade Deus soprou liberdade aos pulmões humanos.
A liberdade de Deus é absoluta e soberana, embora seja temporalmente limitada pela
liberdade do homem quando escolhe ignorar a Deus e os valores que oferece para a
humana felicidade.
Assim, quando oramos a Deus pela conversão de uma pessoa, não podemos esquecer que Deus não se impõe, mas se se oferece, até mesmo insistentemente, não obriga que o ser humano o queira em sua vida. Parece que a conversão de Saulo de Tarso
nega esse valor. No entanto, receber a aprovação de Deus era o seu maior anseio.
A liberdade humana é limitada pelos seus condicionamentos biológicos, emocionais
e sociais (como a economia) quando encontra a liberdade do outro. Diante da soberania divina, o homem é livre para aceitá-la ou rejeitá-la. Deus continua sendo
soberano, com o seu poder suspenso temporariamente por ele mesmo como prova
do seu amor para com a criação.
Como escrevi em outro lugar, “o senhorio de Deus se exerce de modo soberano, mas
não arbitrário. A história dos homens é a história dos atos de Deus, porque a história
de Deus é a história dos atos dos homens”. 11
Nós fazemos história em diálogo com este soberano, sábio e santo Senhor. Então, que
história queremos fazer ou que mundo queremos construir? Esta é a pergunta que
não podemos calar. (FIM)

7

JOÃO DE DAMASCO. “An Exact Exposition of the Orthodox Faith”. Disponivel em
<http://christianity.stackexchange.com/questions/15886/does-god-predetermine-allthings-according-to-his-prescience>
8 Citado por BERKHOF, p.145-146.
9 Ainda Karl Barth, citado por BERKHOF, p. 145-146.
10 BERKHOF, H., op. cit. p. 130.
11 AZEVEDO, Israel Belo de. Como Deus age. São Paulo: Exodus, 1997, p. 58.

Leituras da semana: Atos 7 a 9 // Atos 11 // Atos 13 e 14 // Atos 15 e 16 // Atos 17 e 18.
Versículo da semana: “Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo
e disse: — Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu
na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito
Santo” (Atos 9:17)

Segunda, 21
Refletindo: Atos 9.17 - A PLENITUDE
Paulo, cheio do Espírito Santo, começou
a ser cheio do Espírito Santo desde o
momento em que o Espírito Santo o
converteu.
E ser cheio do Espírito Santo foi o projeto
de Paulo para toda a vida.
Os recursos que lhe foram dados, ele os
tomou:
Para continuar sendo cheio do Espírito
Santo, Paulo lia, memorizava e meditava
na Palavra de Deus (no caso o Antigo
Testamento e, provável e eventualmente,
algumas porções dos Evangelhos que
começavam a circular).
Para continuar sendo cheio do Espírito
Santo, Paulo buscava ter comunhão com
Deus. Quando ele diz, por exemplo, que
esta ou aquela verdade lhe fora revelada
diretamente por Ele, estava mostrando a
intimidade que os dois fruíam.
Para continuar sendo cheio do Espírito
Santo, Paulo procurava se instruir, com os
mais sábios que ele, com os menos sábios
que ele, com a literatura disponível.
Para continuar sendo cheio do Espírito
Santo, Paulo decidiu fazer de sua vida um
canal pelo qual este mesmo Espírito fluía
para os outros.
Para ser cheio do Espírito Santo, Paulo
não aceitava ser dominado por sua carne,
mas amava viver no compasso da graça de
Jesus.
Temos imitado a Paulo?
Orando: pela eleição da nova diretoria.
Cumprimentando os aniversariantes:
Márcio David Silva de Mattos, Verônica
Pinheiro Viana, Wellington Oliveira de
Miranda.
Terça, 22
Refletindo: Atos 14.22 - A SUPERAÇÃO
Aprender não é um fim em si mesmo, mas
um caminho. Viver é aprender. Depois
que aprendemos, o que é difícil se torna
fácil. Lembra-se de quando começou a
engatinhar, beber água sozinho ou dirigir
automóvel?
Neste caminho, alguns cuidados de
sabedoria de vida devem estar a caminho.
• Não complique as coisas. A vida não
precisa que lhe adicionemos mais
complexidade. Simplifique.
• Não subestime os problemas, colocandoos menor do que são, porque você
precisa de forças à altura do obstáculo.
Se, no salto, a vara está há quatro

metros de altura, não pense que está a
dois, porque se o fizer, tomará distância
e fôlego para dois metros e baterá com a
canela no meio.
• Não superestime as dificuldades,
transformando morros em montanhas
ou descidas em abismos. Enviado
como um dos espias à terra, seja como
os dois (Josué e Calebe) e não como
os dez (cujos nomes não sabemos)
que superestimaram os adversários.
Veja o problema no seu próprio e real
tamanho, não no tamanho do nosso
otimismo incorrigível ou do nosso medo
paralisante.
• Não se entregue. Como nos lembra
João, você é de Deus e venceu o mundo;
aquele que está em você é maior do
que o que está no mundo (1João 4.45). Nosso modelo é claro, ouvindo
Jesus dizer a cada um de nós: “Neste
mundo vocês terão aflições; contudo,
tenham ânimo! Eu venci o mundo” (João
16.33b).
• Mantenha a esperança. A promessa é
repetida para que sirva de megafone
aos ouvidos: “O justo passa por muitas
adversidades, mas o Senhor o livra de
todas; protege todos os seus ossos;
nenhum deles será quebrado” (Salmo
34.19-20).
Orando: por saúde para nossos enfermos.
Cumprimentando os aniversariantes:
Alessandro de Paiva Pereira, Aline de L.
Carneiro Costa, Aline Pimentel Silva, Ana
Margarida França Bihari, Kelly Sueli M.
Guiot da Rocha, Marília do Nascimento
Jatobá.
Quarta, 23
Refletindo: Atos 15.1-18 - SABEDORIA
Os irmãos de Jerusalém foram sábios:
foram flexíveis no que podiam ser; foram
duros no que deveriam ser.
A sábia decisão da Igreja em Jerusalém
deve permanecer um modelo para nós, se
queremos viver a Graça. O que Jerusalém
esperava dos outros cristãos era que
buscassem ser santos, não que fossem
judeus em seus costumes. Podemos derivar
desta recomendação o princípio de que a
diversidade na vida de qualquer igreja é um
dom da Graça. Na vivência da fé, somos
livres para colocar em prática os princípios
do Reino de Deus. Não posso achar que só
é cristão aquele que age como eu ajo.
Não dá para imaginar o que seria o
Cristianismo, se no Concílio de Jerusalém

tivessem decidido que um não-judeu teria
que se tornar judeu para se tornar um
cristão.
Até hoje nossas decisões são importantes
para as vidas das pessoas. Elas podem
afastar ou aproximar pessoas. E em muitas
situações, prezamos mais as coisas que as
pessoas, mais a doutrina que a verdade,
mais a tradição do que a Palavra de Deus.
Orando: por nossas famílias.
Cumprimentando os aniversariantes:
Agostinho Raphael dos Santos, Caio Cezar
Castro e Silva, Lindaura Ribeiro, Lourildes
Fiúza dos Santos, Maria Teodora da Silva,
Vera Lúcia Vieira Souza.
Quinta, 24
Refletindo: Atos 16.11-15 EXTRAORDINÁRIA
Em sua viagem missionária, Paulo, Silas,
Timóteo e Lucas puderam ficar em Filipos,
mas eles não sabiam que isto aconteceria
até conhecerem uma extraordinária mulher.
Logo depois da chegada, chegou o sábado
e eles saíram em busca de uma casa
de oração, talvez uma sinagoga judaica
(naquele tempo não havia templo cristão
ainda e Paulo sempre usava a sinagoga
como ponto estratégico para o início de sua
pregação) e que se localizava na margem
do rio Gangitis. Paulo e seus colaboradores
encontram na sinagoga várias mulheres
orando, certamente na parte de trás, que
era o lugar reservado para elas na tradição
judaica.
Terminado o culto judaico, Paulo começou
a conversar. As mulheres lhe foram
receptivas. Ele deve ter contado a história
de sua conversão àquelas prosélitas (judias
convertidas), entre as quais Lídia, que
vendia tecido trazido de sua cidade natal,
Tiatira, localizada a 400 quilômetros dali.
Ela ficou impressionada com o Evangelho
e o aceitou, e foi logo batizada (naquele
tempo não havia preparo para o batismo,
bastando a conversão), e convidou a Paulo
e seus amigos para ficarem em sua casa, e
eles ficaram.
Orando: pela segurança em nossa cidade.
Cumprimentando as aniversariantes: Ana
Clara Nobre e Azevedo, Luzia Maria Ribeiro
Guimarães, Nélio Marinho.
Sexta, 25
Refletindo: Atos 17 - PENSAR
Com a Bíblia, aprendemos como pensar.
Aprendemos com ela que fé e razão não são
contraditórias. Em seu discurso, ele lançou
mão das convicções dos seus ouvintes e
citou inclusive os filósofos que lhe eram
contemporâneos (verso 28).
A perspectiva espiritual cristã não se
contrapõe ao mundo natural. Existir
é uma dimensão natural; ser feliz, no
entanto, é uma dimensão espiritual. Há a
razão humana, que devemos explorar até
esgotá-la. No entanto, há a razão revelada
por Deus, que devemos investigar para
aprendermos a ser. A Bíblia é o livro da
mente e do coração de Deus para nossa
razão e para nossas emoções.
Não lemos a Bíblia para parar de perguntar,
mas para continuar perguntando. As
pessoas espiritualmente inteligentes

perguntam sempre. Aqueles que não
creem, pensam que cristãos somos
aqueles que abrimos mão da inteligência
e nos tornamos robôs mentais, como se
renunciássemos à capacidade reflexiva de
que Deus nos dotou.
Orando: pelo Cantando o Natal, ensaiando
hoje.
Cumprimentando os aniversariantes:
Leandro Santos Ferraz, Leny Netto Botti,
Pedro M. de Azeredo Figueira, Severina
Batista Fiaux.
Sábado, 26
Refletindo: Atos 17.16-34 - O CRIVO
A discussão de Paulo com os gregos
mostra a grande dificuldade da fé em
Jesus, especialmente quando incluímos
a ressurreição de Jesus no conteúdo das
crenças essenciais.
Paulo ensina que Jesus Cristo é o
julgamento de Deus para os homens.
Neste sentido, Jesus Cristo é o crivo (filtro,
regra, padrão) pelo qual todos precisamos
passar. Quem passa por Ele chega ao
coração de Deus.
Para passar por este crivo, precisamos,
e aqui vai o paradoxo maior da fé cristã,
aceitar a graça de Deus manifesta
em Jesus Cristo. Todos estávamos
condenados. A razão, tipificada pela lei,
não conseguiu restabelecer a comunhão
com Deus. Como esforço final da razão
amorosa de Deus para nos alcançar, Ele
mesmo veio ao nosso encontro na pessoa
de Jesus, que morreu por nós para que
não precisemos permanecer mortos em
nossos pecados e possamos, antes, ter
vida transbordante na sua presença.
Orando: por nossos desempregados.
Cumprimentando as aniversariantes: Anna
Cristina Cesário de Mello, Isabela Fiaux
Lessa, Márcia Cristina de Souza Pinto.
Domingo, 27
Refletindo: Atos 18.9-17 - GENTE
Eu vivo em ambiente cristão. Infelizmente,
raramente circulo por ambientes hostis à
minha fé. É fácil para mim ser cristão.
Digo isto porque tenho irmãos em Cristo
que vivem em ambientes hostis no
trabalho, na escola, na turma e mesmo na
família.
Paulo estava num ambiente hostil. Talvez
tenha ficado com medo do que poderia lhe
acontecer. Já tinha apanhado muito. No
entanto, Deus lhe disse para nada temer,
prometendo que nada lhe aconteceria:
“Tenho muita gente nesta cidade”.
Paulo, então, seguiu a voz, e a promessa
se realizou.
Você também não está sozinho em seu
trabalho, em sua escola, em sua turma,
em sua família. Continue pregando, com a
vida e com a voz. Tem gente com você. E,
se não houver, Deus está com você.
Orando: pelo BOM DIA AMIGO 2017, que
começa a ser distribuído, para que alcance
muitas pessoas com o Evangelho.
Cumprimentando os aniversariantes:
Carmen de Mattos, Daniel M. Lima da
Cruz, Luciana M. Gonçalves Ribeiro,
Marcelo Fróes Ribeiro, Moisa Maione da
Silva, Nilson Silva Souza.

MINISTÉRIO DIACONAL

Roberto

Martha

Edmilson

Sílvia

ESCALAS
• DIÁCONOS DE PLANTÃO: Hoje: Culto 1 e 2: Roberto e Martha; Culto 3 e 4:
Edmilson e Sílvia; Próximo domingo: cultos 1 e 2: Almir e Oscarina; cultos 3 e
4: Sérgio Paulo e Itamar.
• PREPARO DA CEIA DO SENHOR: Hoje, às 16h: Amós, Emília, Amaro e
Hamilce
• CEIA DO SENHOR: Hoje - Culto 3: (17h30m) - Voluntários; Culto 4: (19h30m)
- Richard, Adalgisa, Amaro, Hamilce, Amós, Emília, Edmilson, Sílvia, Rodrigo.

OBRIGADO VOLUNTÁRIOS!
Está chegando o dia! Vamos juntos
agradecer a Deus pelo ano de 2016
que está terminando! Nosso culto anual
de Ação de Graças será no dia 28 de
novembro, segunda-feira às 19h30.
Deus seja engrandecido pela vida de
todos os voluntários, que cooperaram
com o seu Reino ao longo do ano em
nossa igreja, dentro das 7 Visões:
Adoração, Amizade, Crescimento,
Justiça, Missões, Oração e Proclamação.

Será um momento muito especial em
que também agradeceremos a Deus
pela vida de cada funcionário. Ao final
do culto, partilharemos um delicioso
lanche. É imprescindível que você faça
a sua inscrição e da sua família com a
Bernadete, na recepção, sinalizando se
há crianças e qual a idade das mesmas.
Ela lhe fornecerá mais informações.
Participe! Será uma linda noite festiva!

REUNIÃO DE DIÁCONOS DAS IGREJAS
BATISTAS DA ASSOCIAÇÃO CENTRO
Será realizada no templo da PIB do Rio de Janeiro (Rua Paraíba, 15 - Praça da
Bandeira), dia 27/11/2016, às 15h30. Lançamento do livro “Histórias que a Bíblia
não contou”, de autoria do diácono Almir Gonçalves Jr.
Confraternização com amigo oculto após a reunião.

OFERTA PARA ITAMAZÔNIA 2017
Você pode participar da viagem à Amazônia contribuindo
para compra de kits odontológicos, cestas básicas e
outras necessidades do projeto. Pretendemos, mais
uma vez, abençoar as famílias ribeirinhas com mil kits
odontológicos e 100
cestas básicas, além de
brinquedos e Bíblias
para as crianças. Cada
kit custa R$10,00 e uma cesta básica, R$70,00.
Para participar basta colocar no envelope de
dedicação: “OFERTA PARA ITAMAZÔNIA”.
HORAS DE ORAÇÃO - Todos os dias, exceto sábado, nos reunimos para clamar ao
Senhor e também agradecer as bênçãos recebidas. Escolha um dia e venha estar
conosco, na Sala de Oração, no térreo - Visão Ministerial de Oração. Domingo: 8h-9h;
17h-17h30 - oração pelos filhos; Segunda: 8h-9h; Terça: 19h30-20h30 - oração
pela Pátria (Hélia Galgoul); Quarta: 8h-9h; Quinta: 19h-20h (homens); sexta: 8h-9h.
Oração pelos filhos (Yone Mota), somente na primeira sexta-feira de cada mês.

CELEBRANDO A RECUPERAÇÃO
Na última segundafeira, o Celebrando a
Recuperação realizou
mais um dos seus
encontros. O nosso
irmão Marcus Vinícius
Mello nos apresentou a
Lição 22: Gratidão.
Já demos muitos passos
em nosso caminho
de recuperação. O
primeiro foi admitir
que éramos (e somos)
impotentes. O segundo passo nos levou a
uma escolha definitiva por um poder pelo
qual viver. Demos nosso terceiro passo
quando decidimos entregar nossa vida
e vontade ao único e verdadeiro Poder
Superior, Jesus Cristo. À medida que
continuamos nossa jornada, crescemos em
nosso contato consciente com Deus e ele
começa a se revelar em nossas vidas. E, à
medida que avançamos no entendimento
de Deus, continuamos a caminhar, agora
em paz, mantendo inventários regulares
e aprofundando nosso relacionamento
com Cristo. Fazemos isso ao “reservar,
diariamente, um tempo com Deus”.
Durante esse tempo, mantemos nosso foco
nele, pela oração e meditação.
Com a aproximação do fim do ano, é
importante que as nossas orações sejam
focadas na gratidão em quatro áreas
da nossa vida: Deus, os outros, sua
recuperação e sua igreja.
“Não se preocupem com nada, mas em
todas as orações peçam a Deus o que
vocês precisam e orem sempre com o

EBD CRIANÇAS (9h) - Estudo bíblico
para crianças de 2 a 8 anos.
EBD JUNIORES (9h) - Estudo bíblico
para meninos e meninas de 9 a 11 anos
(Estudos: Quem é Deus) - Prof. Marcus
Vinicius.

coração agradecido.” (Filipenses 4.6)
O Salmo 107.15 nos incentiva: “Que eles
agradeçam ao Senhor o seu amor e as
coisas maravilhosas que fez por eles!”
A próxima tarefa é listar as pessoas que
Deus tem colocado em sua vida para
acompanhá-las em seu caminho de
recuperação. Precisamos ser gratos pelas
outras pessoas.
“E que a paz que Cristo dá dirija vocês
nas suas decisões, pois foi para essa paz
que Deus os chamou a fim de formarem
um só corpo. E sejam agradecidos. Que
a mensagem de Cristo, com toda a sua
riqueza, viva no coração de vocês! Ensinem
e instruam uns aos outros com toda a
sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções
espirituais; louvem a Deus, com gratidão
no coração.” (Colossenses 3.15-16)
Amanhã, estaremos juntos novamente,
às 19h15, no Salão Allen. A nossa irmã
Regina nos falará sobre a Lição 23: Dar.
Em seguida estaremos dando sequência
aos Grupos de Passos e Grupos de Partilha
Aberta. Venha Participar!

PEDRAS VIVAS EM ATIVIDADE
Dia Mundial da Saudação - Reunião
às 15 horas, na sala da MCA. Vamos
adiar a saída às ruas em volta de
nossa igreja para quando sair a
edição do Bom Dia Amigo 2017. Mas
precisamos orar por essa programação
e estarmos prontos para levar o amor
de Jesus.
Dia 04/12- domingo - 17h30 - Culto
em Francês - EBD em Francês mais os
alunos da oficina de Francês.
Concerto Especial de Natal - Dia
7/12 - quarta feira - 18h30 Encerramento das atividades deste
ano do grupo Pedras Vivas - Coral e
Orquestra Ueslei Banus; regência:
Carlos Sarria. Será uma noite
imperdível! Venha e traga amigos.

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

Dia 10/12 - sábado - 15 horas - Reunião
para Viagem a Gramado
no início de janeiro de 2018 iremos
a Gramado, Canela - Tour Germânico,
incluso tour da uva. Hospedagem no
Natur Hotel.
Data prevista - de 6 a 12 de janeiro de 2018
Informações serão dadas nesse dia. Grupo
de 25 a 30 pessoas.

EBD ADOLESCENTES (9h) - Visão
panorâmica do NT, e EBT (11h) - Estudo
bíblico para adolescentes de 12 a 18
anos e 18+. Eles se reúnem na sala da
UAI-União de Adolescentes Itacuruçá (2o
andar).
EBD JOVENS (9h e 11h) - Mini curso
sobre “Sexismo” – Nossa página no
Facebook: facebook.com/ebitajovens.
EBD ADULTOS I (9h) – As revistas
“Compromisso” (36 a 64 anos) e
“Realização” (65 anos em diante) são as
principais literaturas de Educação Bíblica,
publicadas pela Editora Convicção. Neste
trimestre, os alunos terão a oportunidade
de estudar A igreja de Cristo - Sua
natureza e missão. Temos duas classes:
a de senhoras, que se reúne na sala de
Oração, sob a direção da Profª. Adelita
Quadros e a classe mista de adultos, com
o diácono Almir Gonçalves Jr., no Salão
Allen.
EBD ADULTOS II (9h) - Classe Atalaia
Salomão - Estudo deste quadrimestre:
“ESDRAS e NEEMIAS - Uma perspectiva
de liderança”. Hoje, 3ª lição: “Quem é
quem”, que será ministrado pelo irmão
Paulo Freitas.
GRUPO DE ESTUDOS BÍBLICOS EM
FRANCÊS - Reúne-se todos os domingos,
às 9h, na sala da MCA, com a Profª Suely
Maia. Estamos estudando o Evangelho

de Mateus e convidamos você a se juntar
a nós. Nossos endereços eletrônicos são:
www.itacuruca.org.br; www.facebook.
com/ebdfrances; Youtube: Ebd itacuruçá
francês.
EBD EM INGLÊS (11h) - Study the Bible
in English! - A classe utiliza “The Gospel
Project”, um currículo da Southern Baptist
Convention dos Estados Unidos, que
propõe uma jornada cronológica através
das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse,
apresentando teologia bíblica dentro de
uma estrutura sistemática ao longo de
três anos. Estamos começando uma
nova revista: “A Kingdom Established”,
que cobre o período de Samuel, Saul e
Davi, incluindo os livros de Jó, Salmos,
Provérbios e Eclesiastes.
Com foco na conversação, cada lição
proporciona aos participantes um estudo
aprofundado da Bíblia, estimulando
a reflexão pessoal, expressão de vida
e compreensão da revelação de Deus
através dos tempos. A literatura é da
Southern Baptist Convention, dos Estados
Unidos, além de vídeos, músicas e outros
recursos.
Aberta para todas as idades, não precisa
ser expert em inglês para acompanhar.
Participe conosco, todo o domingo, às
11h, na sala 7 - térreo. Dúvidas? Procure
os irmãos Augusto Sales ou Ernesto
Gertner ou escreva para itabibleclub@
gmail.com.
ESTUDOS DE DISCIPULADO - DOMINGOS
• Discipulado de Adolescentes - Classe
de batismo para adolescentes,
às 10h30, com o Pr. Cleudair
(cleudairgodoi@itacuruca.org.br) 98365-3837.

Estudos Bíblicos e oração durante a semana
TERÇAS INSPIRADAS - Na próxima terça-feira (22), às 19h30, em Histórias que a
Bíblia conta, o profeta Elias e sua caminhada com Deus. Esperamos por você!
CULTO DE QUARTA-FEIRA - Venha cantar seu hino predileto no Culto de Oração, das
18h30 às 20h. Escolha você mesmo. Estamos nos reunindo na sala da MCA.
GRUPO DE LEITORES DA BÍBLIA - LeBlita - O grupo de Leitores da Bíblia de Itacuruçá
(LeBlita) se reúne toda quarta-feira, às 16h. Depois da leitura, temos comentários com o
Pr. Israel, às 18h. Faça parte desta turma e venha conhecer mais da Bíblia.

“Bíblia Sagrada Bom Dia”
Ainda dispomos de exemplares da edição comemorativa da “Bíblia Sagrada Bom
Dia”, com notas devocionais do pastor Israel Belo de Azevedo.
Se você deseja comprar o seu exemplar, procure no balcão de livros à entrada do
templo. Se puder, compre exemplares para doar aos seus amigos, especialmente
para aqueles que você deseja ver como um seguidor de Jesus Cristo. Os testemunhos
recebidos indicam que é um esforço, junto com a oração, que vale a pena!

Versículo da semana para memorizar:
“Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: – Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus
que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo.”
(Atos 9:17)

C U LT O S M AT U T I N O S
Dirigente: Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com
os outros e para com todos.

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental
Coro da Igreja

Tu És Digno

(Cindy Berry)

Leitura bíblica intercalada com cantos: Filipenses 1. 9-11/A Mensagem; 1
Tessalonicenses 3.12; Romanos 12. 10, 18.
Canto

Vim Para Adorar-Te

Coro:

Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para
tratar uns aos outros com respeito.

Todos:

[...] façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas.

Canto 380 CC

(Tim Hughes/versão M. Suguihara)

Com suspeitas não se alcança doce amor, doce amor.
Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor!
Pois mostremos tolerância; muitas vezes a arrogância,
muitas vezes a arrogância, murcha e mata o amor.

Vim para adorar-te,
vim para prostrar-me,
vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável,
totalmente digno,
tão maravilhoso para mim.

Inda quando for custoso, nutre amor, nutre amor.
Ao irado e mui furioso mostra amor, mostra amor.
Não te dês por insultado, mas responde com agrado,
mas responde com agrado, vence pelo amor.
Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor.
O valor não é mesquinho deste amor, deste amor.
O supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama,
Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor.

Eterno Rei, exaltado nas alturas,
glorioso nos céus,
humilde, vieste à Terra que criaste.
(Por amor, pobre se fez).
Oração

Eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz.

Canto

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida
da qual Jesus se orgulharia: produtiva em frutos da alma, tornando Cristo
atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus.
Cantarei Teu Amor Pra Sempre
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.
Cantarei teu amor, pra sempre.
Cantarei teu amor, pra sempre.
Meu coração exulta,
com alegria, eu canto;
se o mundo conhecer a ti,
ele se encherá com a tua alegria.

(S. P. Kalley/Harm. J. W. Claney)

Qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor.
Alegria é concedida pelo amor, pelo amor.
É benigno, é paciente, não se torna maldizente,
não se torna maldizente, este meigo amor.

Luz do mundo, vieste à Terra
pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te;
quero contigo viver.

Todos:

Amor

(M. Smith/Port. David Quinlan)

Coro da Igreja		

Eu Sei Que Deus

Oração de intercessão
Mensagem: Amar até o fim (João 13.1) – Pr. Israel Belo de Azevedo
Canto 572 HCC

Somos Um Pelos Laços do Amor

(Otis Skillings)

Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
Nosso espírito se une ao Espírito de Deus;
somos um pelos laços do amor.
Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor;
somos um pelos laços do amor.
Coro da Igreja

Vitória Nas Lutas

Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
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.

(M. A. de Souza/S. W. Beazley)

Versículo da semana para memorizar:
“Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: – Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus
que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo.”
(Atos 9:17)

C U LT O S V E S P E RT I N O S
Oração

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

CoroAI (coro de adolescentes de Itacuruçá) Teu Amor É Incrível (B. Brown e B. Doerksen)

“Tu és o meu Senhor; tudo o que tenho de bom vem de ti.” (Salmo 16.2)
Adoração exprime a riqueza que Deus representa para o adorador. (Russell Shedd)
Leitura bíblica intercalada com cantos: 1 Pedro 3.18; Apocalipse 5.12; Salmo 145.10-13
Canto 60 CC

Coroai

(Perronet e Rippon/Ellor)

Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, vos prostrai!
O Filho do glorioso Deus,
com glória, coroai!
Ó escolhida geração,
do bom, eterno Pai:
o grande Autor da salvação,
com glória, coroai!
Todos:

Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para
conduzir-nos a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder,
riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor.

Canto 60 CC

Coroai

(Perronet e Rippon/Ellor)

Canto
Quebrantado
						
Eu olho para cruz e para a cruz eu vou
do Seu sofrer participar, da Sua obra vou cantar.
Meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.
						
Pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu,
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado, por Seu amor.
						
Imerecida vida de graça recebi,
por sua cruz: da morte me livrou.
Trouxe-me a vida: eu estava condenado,
mas, agora, pela cruz, eu fui reconciliado.
						
Impressionante é o Seu amor:
me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

(Jeremy Ridlle)

Oração de intercessão

Ó perdoados por Jesus,
alegres adorai!
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória, coroai!

CoroAI (coro de adolesc. de Itacuruçá) Cristo Em Teu Nome Há Poder (R. Stone e J. Ferguson)
Mensagens: (culto 3) Seminários de Teologia, 4 - Predestinação ou Livre-arbítrio, 3
		
(Romanos 8.28-30) - Pr. Israel Belo de Azevedo

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

(culto 4) Pr. Israel Belo de Azevedo (Isaías 40. 27-31)
Celebração da Ceia do Senhor

Dirigente: Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor; e os teus fiéis te
bendigam.
CoroAI

Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos
saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino.

Todos:

O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração.

Canto

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

Grandioso É o Senhor
Vestido de esplendor, o Santo Deus de amor
é Rei da criação, Rei da criação.
Na luz envolto está, pra sempre reinará
o Deus da salvação, o Deus da salvação.
Grandioso é o Senhor!
Eu cantarei: Grandioso é o Senhor.
Seu nome exaltarei: Grandioso é o Senhor.
Eterno, imortal, princípio e final;
Senhor da terra e céu, Senhor da terra e céu.
Deus Pai, Deus Salvador, Deus consolador.
Ele é o trino Deus, Ele é o trino Deus.

(Chris Tomlin)

Canto 314 HCC

Preciosa a Graça de Jesus

(Newton/Excell)

Preciosa a graça de Jesus, que um dia me salvou.
Perdido andei, sem ver a luz, mas Cristo me encontrou.
A graça, então, meu coração do medo libertou.
Oh, quão preciosa salvação a graça me outorgou!
Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer.
É meu refúgio e protetor, em todo o meu viver.
Perigos mil atravessei e a graça me valeu.
Eu são e salvo, agora, irei ao santo lar no céu.
CoroAI (coro de adolescentes de Itacuruçá)
Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
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.

Brilhar Por Ti

(J. Becker e D. Dean)

AÇÃO SOCIAL

MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO
Programação Especial - Dia de Ação de Graças/Festa dos
Tabernáculos para os Judeus.
1. Na próxima quinta-feira, (24), às 15 horas a MCA convida você para esta festa.
Ainda hoje, várias nações do mundo inteiro se dirigem a Jerusalém para a
comemoração da “Festa dos Tabernáculos” que está intimamente relacionada ao
“Dia de Ação de Graças”. Nossa palestrante será a nossa querida irmã Nancy
Dusilek. Também comemoraremos as aniversariantes do trimestre.
2. Após a programação, o Coral Otília Galvão ensaiará para a apresentação no
domingo, dia 27 de novembro.
3. Convidamos você também para o nosso CHÁ NATALINO, no dia 1 de
dezembro, quinta-feira, às 16 horas, com uma linda programação cujo tema é
o “O MILAGRE DO NATAL” sendo o maior milagre “Cristo nasceu em nós”. A
mensagem desta tarde será do nosso Pastor Israel Belo de Azevedo. Traga a
sua amiga não crente para ouvir e celebrar como num grande coro universal de
gratidão a Deus.

Órgãos de controle – controle externo – TCMRJ
Uma das atribuições mais importantes do TCMRJ é a que se dá ao fim de cada
exercício financeiro (que coincide com o ano civil). O corpo técnico do tribunal elabora
o Relatório de Prestação de Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo, que é
lido e analisado no Plenário e votado pelos Conselheiros. Emite-se então o Parecer
Prévio. Este pode ser pela aprovação, pela aprovação com ressalvas ou pela rejeição
das contas do exercício. O Parecer Prévio é remetido à Câmara Municipal e esta, com
base no documento encaminhado, decide pela aprovação ou rejeição das contas do
Prefeito. Apesar de o relatório ser elaborado de forma 100% técnica, o Parecer Prévio
é semi-vinculativo. O julgamento das contas pelos vereadores é de natureza política
e o parecer do TCMRJ somente pode ser derrubado pelo voto de 2/3 dos membros da
Câmara Municipal (art. 30 da Lei 289/81). Paulo Pimentel Wulhynek
Conheça os Relatórios elaborados pelo TCMRJ em: www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/
Noticias.aspx?Categoria=28.
Conhecer e agir...para mudar!

AULAS E CURSOS VARIADOS - Oferecemos para todas as idades: decoração de
chinelos, bijuteria, corte e costura, patchwork, decoupage, pintura em tela, artesanatos
diversos, tricô, crochê e reforço em Matemática. Informações e inscrições pelo telefone
3344-9715 ou 3344-9700 ramal 4.
ORIENTAÇÃO JURÍDICA
• Segunda-feira (manhã/tarde): Dr. Felipe Barbosa (Família/Consumidor);
(17h): Dra Viviane Parente (Trabalhista/Civil);
• Terça-feira (16h - 18h): Dra Hélida Monteiro (Civil/ Família);
(18h – 21h): Dr. Marco Cerva (Direito Civil/ Saúde);
• Quarta-feira (16h - 18h): Dr. Paulo Malta (Civil/Família/Trabalhista);
• Quinta-feira (18h – 21h): Dr. Roberto da Costa (Previdência/Famíla/Civil).
Para todos os atendimentos você deverá agendar com a irmã Marta Mariano,
pessoalmente ou através do telefone 3344-9715 ou 3344-9700, ramal 4, de
segunda, terça e quinta (manhã e tarde).
AGENDA DE ORAÇÃO – Por falta de espaço não temos publicado a nossa agenda
de oração com os nomes que nos chegam. No entanto, não deixe de interceder.
Deus conhece as necessidades de todos os inscritos em nossa lista.

AGENDA DE MENSAGENS

DÍZIMOS E OFERTAS
Preencha o envelope para a correta identificação no sistema, a menos que prefira se
manter ANÔNIMO:
1. Escreva o seu nome e/ou de seus familiares completo ou com os sobrenomes
do meio abreviados, (Ex. José Marcos da A. B. Castelo); temos muitos
homônimos;
2. Escreva de forma legível, evitando a generalização, apelidos e nomes
abreviados (Ex.: Família Peregrino - C. Carmelo - Silva e Gina).
Para depósito ou
transferências:

ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE - Oferecemos atendimento nas seguintes áreas:
Dermatologia, Psicoterapia, Homeopatia, Fisioterapia Motora, Nutrição, Fonoaudiologia
e Ginecologia. Vários horários.
Consultas com hora marcada. Ligue 3344-9700, ramal 4 ou 3344-0715.

Terça, 22
Estudo bíblico e oração
19h30 - Terças Inspiradas
Pr. Alcenir Mota

Domingo, 27
9h -11h
Jesus, o sentido da história, 1,2
Pr. Israel Belo de Azevedo

Quarta, 23
16h - 11a Jornada da Leitura Bíblica

17h30 - Seminário de Teologia, 5
A vontade de Deus
Pr. Israel Belo de Azevedo

18h30 - Estudo bíblico e oração
Pr. José Maurício
Sexta, 25
20h - Culto UAI

Segunda, 28
19h30 - Culto de Ação de Graças
Pr. Israel Belo de Azevedo

BANCO DO BRASIL
Agência: 1826-0 // C.C: 50.036-4.
CNPJ: 42.442.384/0001-42.

BOLETIM DA IGREJA BATISTA ITACURUÇÁ
Praça Barão de Corumbá, 49 – 20510-170
Rua José Higino, 400 – Tijuca
20510-412 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: 21 - 3344-9700 / Fax: 3344-9714
secretaria@itacuruca.org.br
www.itacuruca.org.br

VISÕES MINISTERIAIS

Pastor titular
ISRAEL BELO DE AZEVEDO

JUSTIÇA – Assist. Social Marta Mariano

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

ADORAÇÃO – M.M. Verônica Adami
AMIZADE – Denise Godoi
CRESCIMENTO – Pr. Cleudair Godoi
MISSÕES – Pr. Alcenir Ancelmé da Mota
PROCLAMAÇÃO – Sandra Mara de Souza
ORAÇÃO – Vilma Gonçalves da Silva

19h30 - Culto de Ação de Graças
Jesus, o sentido da história, 3
Pr. Israel Belo de Azevedo

Fundada em 21 de fevereiro de 1936

NOSSOS MISSIONÁRIOS
A e M – Afeganistão

Joel e Rebeca – Níger, África

Ana Regina Wanderley – França

Marlene Tíede – Chile
(mtiede@gmail.com)

Cesar e Deise Queiroz – Salvador, BA
(lcesarqueiroz@gmail.com)
David e Camila Matheus – Rio, RJ
(davidmmatheus@gmail.com)
Eliel e Haydee – Haiti
(elielpinho@hotmail.com)
(haydeegomes@hotmail.com)
Jailson e Rosana Coelho – Rio, RJ
(jailsoncoelho@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)
Áquila e Priscila – Sul da Ásia

