DOMINGO 10/3/2019

FAÇA A TERRA SE ALEGRAR!

A

cabou em cinzas a alegria do carnaval! Durante
quatro dias as mazelas da nossa sociedade
foram esquecidas; não se falou na falência dos
hospitais, no sucateamento do transporte e ensino
público, nos milhares de desempregados,
nos moradores das
calçadas. As dívidas
foram esquecidas, as
doenças deixaram de
existir, a corrupção
desapareceu e tudo
parecia “só alegria”!
Mas, assim como
a névoa se dissipa
com a chegada do
sol, a alegria do folião
desapareceu em mais
uma quarta-feira.
A imagem de Jesus
Cristo nunca foi tão
exibida em um desfile
de carnaval. Algumas
escolas apresentaram
diversas personagens
representando o Cristo,
o público que ali
mas quem era Jesus para
estava e para os milhões que assistiam pela televisão? A
Junta de Missões Mundiais traz como tema da Campanha
deste ano “Faça a Terra se Alegrar” e este desafio é para
todos os crentes: o de levar a verdadeira alegria a todas as
pessoas; Cristo, o filho do Deus vivo! Saber quem é Jesus
e tê-lo como Senhor e Salvador é o segredo da verdadeira
felicidade! Missões Mundiais tem como objetivo fazer
discípulos em todos os povos e lugares não alcançados,
tendo como visão mobilizar igrejas para conectar
pessoas a Jesus, transformar comunidades e impactar as
nações com o Evangelho. Os batistas brasileiros temos
proclamado a verdadeira felicidade em 82 países, 100 mil
pessoas nos cinco continentes, mas muito ainda precisa
ser feito.

Em Crônicas, Davi convoca o povo de Israel para glorificar
o Senhor pela chegada da arca da aliança, em Jerusalém:
“Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam
ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor
no esplendor da sua
santidade, tremam diante
dele, todas as nações!
Firmou o mundo, que
não se abalará! Que os
céus se alegrem e a terra
exulte, e diga-se entre
as nações: “O Senhor
reina!” (1 Cr 16.29-31).
A arca simbolizava a
presença do Senhor no
meio do povo e isto era
o motivo de regozijo,
exultação e alegria para
aqueles que tinham
consciência deste
significado. Imagens
de Cristo podem ser
exibidas nos desfiles
das escolas de samba,
podem estar no meio
do povo, mas se o
verdadeiro significado da presença de Jesus no mundo
não for proclamado pela igreja, a verdadeira alegria não
existirá.
A alegria do carnaval tem prazo de validade enquanto
a alegria que há em Cristo Jesus é eterna. Vamos todos
contribuir para que a Terra venha a se alegrar com o pleno
conhecimento de Cristo Jesus! Faça a sua parte orando
e participando com a sua oferta para a Junta de Missões
Mundiais! Envolva-se com o alvo deste ano e deposite
através do envelope de dízimo da igreja.
Pr. Alcenir Ancelmé da Mota
Coordenador do Ministério de Missões

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 de Oração
20h - Jornada de Leitura da Bíblia
QUARTA
8h - Hora de Oração 5
9h30 - Hora de Oração 6 (Missões)
16h - Leitura da Bíblia em grupo
19h - Culto 6 (Pr. José Maurício)
20h - Pequenos Grupos
QUINTA
15h - Reunião da MCM
18h30 - Leitura da Bíblia em grupo
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

Ministério Diaconal de Itacuruçá
ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2019-2020
APRESENTAÇÃO DOS NOVOS
DIÁCONOS ELEITOS PELA IGREJA EM
DEZEMBRO DE 2018.

N

Irmãos Almir e Richard com a diretoria eleita: Valdir (Presidente), Amaro (Vice-Presidente) e Elenice (Secretária)

Irmão Sérgio Paulo orando pelos irmãos eleitos para a diretoria do Ministério Diaconal

Irmão Almir regente os diáconos no seu hino oficial: “Como Cristo Quero Ser”,
de autoria da irmã Delci.

o dia 23/2/2019, aconteceu a última
reunião do Ministério Diaconal, relativa ao
Biênio 2017-2019. De acordo com o novo
Estatuto, a nova diretoria eleita para o Biênio 20192020 terá o seu mandato de 01/04/2019 até
31/12/2020.
Nessa reunião, além da eleição da nova diretoria
dos diáconos, foi também realizada a apresentação
dos quatro novos diáconos, eleitos pela Igreja, em
Dezembro de 2018, para atuarem no Biênio 20192020. Havendo interesse dos mesmos, eles serão
preparados para consagração oficial ao Ministério
Diaconal de Itacuruçá, em momento oportuno. Eles
já estão servindo à igreja.
A nova diretoria eleita é a seguinte: Presidente:
Valdir Maia; Vice-Presidente: Amaro Codá; e
Secretária: Elenice Magalhães.
Os novos diáconos e diaconisas eleitos são: Fabiana
Aguiar, Fábio Cunha, Joel Kaezer e Nilsa Kaezer.

Irmãos presentes na reunião.

Irmãos presentes na reunião cantando o hino dos diáconos sob a regência do irmão Almir.

PARABENIZAMOS OS NOSSOS
ANIVERSARIANTES DA SEMANA!
“O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu
rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o
seu rosto e te dê a paz.” (Números 6.24-26)
Dia 11
Ana Rachel de Lacerda Strucchi
Cyntia Abreu F. de Souza
Eliane Chaves Rodrigues
Eridan Silva de Souza
Dia 12
Beatriz Vianna E Silva
Hamilce Simas Codá
Nadir Meira de Aguiar Ramos
Dia 13
Fernanda Bezerra R. Machado
Izabel Cristina Capristano M. Cople
Natan Benchimol
Sueli Ferreira Pereira
Irmãos presentes na reunião cantando o hino dos diáconos. Irmã Margareth Cravo ao piano.

Dia 14
Angela Maria Miranda Caetano Milliole
Bernardo Raffulla Ferreira
Christiane da Silva P. Fleischmann
Joao Victor da Costa Melo
Jorge Eugenio do Souto
José Hildebrando Costa
Juliana Tinoco Marinho
Leonardo Cabral de H. Cavalcanti
Marcos Assis Escobar

Priscila Celeste Soares Trindade
Sandro Souza Vieira
Tércio Ribas
Dia 15
Ana Sofia Ferreira de Brum
Filipe Mael de Andrade
Ilene Marinho Riitano
Lucia Cerqueira Coelho De Souza
Regina dos Santos R. Pereira
Westh Ney Rodrigues Luz
Dia 16
Claudia Bianca F. Costa Moreira Barbosa
Dulcinea Aparecida Zuchestelita
Otávio Cunha Gomes
Dia 17
Edgar Gimenez Ruiz Diaz
Ediana Maria Dos Santos
Elzimar Pessanha Schuwartz Siqueira
Glaucia Simão G. Lisboa
Leonardo Santos de Souza
Maria Cristina Marques De Carvalho
Maria Nancy Gomes Cartier
Vania Monteiro M. Borges

JORNADA DE
LEITURA DA BÍBLIA
e motivos de oração
(História de Israel - A peregrinação do povo, 2)
• Segunda-feira (11)
Leitura bíblica: Êxodo 26 a 28
Motivo de oração: Por nosso programa “Celebrando a
Recuperação”

Antiga e Nova Diretoria. Biênio 2017/19: Richard, Leonardo e Oscarina; Biênio 2019/20:
Valdir, Amaro e Elenice.

Novos Diáconos - Eleitos pela Igreja em Dezembro de 2018.

• Terça-feira (12)
Leitura bíblica: Êxodo 29 a 30
Motivo de oração: Por nossos coros
• Quarta-feira (13)
Leitura bíblica: Êxodo 31 a 32
Motivo de oração: Por nossos Pequenos Grupos, a maioria
se reunindo hoje
• Quinta-feira (14)
Leitura bíblica: Êxodo 33 a 34
Motivo de oração: Pelo pastor Samir, nosso líder para os
jovens
• Sexta-feira (15)
Leitura bíblica: Êxodo 35 a 36
Motivo de oração: Para o pastor Cleudair, nosso ministro
para adolescentes

Fabiana Aguiar

Fábio Cunha

Richard José Vasques
Presidente do MD
Biênio 2017-2019

Joel Kaezer

Nilsa Kaezer

• Sábado (16)
Leitura bíblica: Êxodo 37 a 38
Motivo de oração: Por nosso programa de rádio Momentos
com Cristo amanhã
• Domingo (17)
Leitura bíblica: Êxodo 39 40
Motivo de oração: Por nossos enfermos

ABERTURA DA CAMPANHA DE

MISSÕES MUNDIAIS
MINISTÉRIO DIACONAL

Richard

Gisa

Rodrigo

Bernadeth

ESCALAS
Hoje, nos cultos 3 e 4 faremos a abertura
da Campanha de Missões Mundiais deste
ano, que tem como tema “Faça a Terra se
Alegrar!” O pregador será o Pastor Alexandre
Peixoto, gerente de missões da Junta de
Missões. No culto 4, contaremos com a
participação especial do coral Amor do
Senhor, da Catedral Presbiteriana do Rio.
Esperamos por você!

• Diáconos de Plantão: Hoje: Cultos 1 e 2: Richard e Gisa; cultos 3 e 4: Fábio,
Rodrigo e Bernadeth; Próximo domingo: cultos 1 e 2: Oscarina e Roberto;
cultos 3 e 4: Sérgio Paulo e Marcos André.

PÁSCOA COM AS CRIANÇAS
No domingo 7/4, no culto das 11h, as crianças
participarão do Culto da Semente com o Musical de
Páscoa. Os ensaios terão início nesta semana, aos
domingos (10, 17 e 24), às 11h e às terças-feiras
(12, 19 e 26), às 19h30, no Salão Allen. Mais
informações com Márcia Cunha ou Siomara Pires.

CADASTRO DAS CRIANÇAS
Os bebês e as crianças até 12 anos continuarão sendo cadastradas em 2019. Os pais ou
responsáveis receberão uma ficha na classe da criança e deverão devolvê-la preenchida ao
mesmo professor ou depositá-la na urna no balcão de entrada da igreja. O cadastramento
nos ajudará a conhecer melhor as crianças que frequentam a nossa igreja.

ITACURUÇÁ NA AMAZÔNIA!

ITAMAZÔNIA 2019
Na última viagem que
realizamos aos ribeirinhos
da Amazônia, distribuímos
mais de 100 Bíblias, 137
cestas básicas, 1000 kits
odontológicos, remédios e
brinquedos. Nos dias 20 a 27
de abril de 2019, estaremos
de volta e desejamos fazer
muito mais. Contamos com suas
orações e contribuições para tornar nossa viagem cada vez mais abençoadora.
Para ofertar, basta colocar no envelope de dízimo na opção Projeto missionário:
OFERTA PARA ITAMAZÔNIA. Desde já agradecemos a sua participação.

PEQUENOS GRUPOS
Nossos Pequenos Grupos voltaram!
Nossa missão é estudar a Bíblia,
compartilhar a nossa fé e aprimorar
os relacionamentos. Venha juntar-se a
nós. Para mais informações, procure a
irmã Sandra Mara, Coordenadora ou
pelo telefone 98369-0240.

AULAS DE INSTRUMENTOS
DE CORDAS
O Ministério de Adoração está oferecendo
aulas de violino e violoncelo para iniciantes.
Interessados entrar em contato com
Verônica Adami - Coordenadora.

ATIVIDADES DE MARÇO
CULTO DOS CALOUROS
17 (domingo), às 19h30
Responsável: pastor Samir Confessor
(98345-0011)
CULTO DOS FORMANDOS
24 (domingo), às 19h30
pastor Cleudair Godoi (98365-3837)
NOITE ITALIANA (JANTAR)
29 e 30/03 (sábado) – 19h
Local: Salão Allen
Responsável: pastor Roberto Costa
(97697-4434)

DOAÇÕES

O Ministério de Famílias estará promovendo um delicioso jantar italiano. Inscrições até o
domingo 24/3, no balcão de recepção, com as irmãs Bernadeth ou Josimary ou ainda pelo
Whatsapp 99519-1770.

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
Venha estudar e crescer no conhecimento da Palavra de Deus, na EBD
ADOLESCENTES - A classe de
estudo bíblico para adolescentes de
12 a 18 anos agora em dois horários:
às 9h, com o tema A História da
salvação - De Gênesis a Malaquias,
e às 11h, com o tema Origem do
Povo de Deus - História de Israel.
Esperamos por você, na Sala da UAIUnião de Adolescentes Itacuruçá (2o
andar).
CLASSES DE DISCIPULADO Reiniciamos os estudos das classes
de Discipulado:
• 8h - Estudo do livro “EKLESIA - A
Igreja como ela é e pode ser”, de
Israel Belo de Azevedo
• 9h - Avançado - Estudo do livro
“Transpondo Muralhas”, Eugene
Peterson
• 11h - Novos Membros: Estudo do
livro “Quem é Discípulo?”, de Israel
Belo de Azevedo.
Todas as classes funcionam no
Gabinete do Pr. Israel. Esperamos por
você! - Pr. José Maurício
CLASSE DE DISCIPULADO SOBRE
A IGREJA (8h) - Uma nova classe
de estudos sobre a Igreja. O livro
texto utilizado será “Eklesia - A Igreja
como ela é e pode ser” de autoria do
pastor Israel Belo de Azevedo. Local:
Gabinete Pastoral. Espero por você Pr. José Maurício.
CLASSE DE DISCIPULADO
AVANÇADO (9h) - Estamos
estudando o livro O impostor que
vive em mim, de Brennan Manning.

Local: gabinete pastoral. Você é nosso
convidado.
CLASSE PARA NOVOS MEMBROS
(11h) - Se você deseja se batizar ou
se tornar membro de nossa igreja.
ou se já é membro, mas deseja
participar, será bem vindo(a). Convido
você a estudarmos o livro “Quem
é discípulo”, do pastor Israel Belo
de Azevedo, no Gabinete Pastoral
(térreo), em frente à sala da MCM.
Espero por você - Pr. José Maurício.
ADULTOS I (9h) – Temos duas
classes: de senhoras, que se reúne
na sala de Oração, sob a direção da
Profª. Adelita Quadros, com estudos
sobre a vida cristã autêntica (revista
REALIZAÇÃO), e a classe mista, no
Salão Allen, dirigida pelo irmão Paulo
Wulhynek.
ADULTOS II (9h) - CLASSE ATALAIA
SALOMÃO - Estudo sobre ATOS
DOS APÓSTOLOS - Trinta anos que
mudaram o mundo. Hoje: Pedro,
salvação para todos; Facilitador:
Richard Vazques. Próximo domingo:
Expansão e oposição; Facilitador:
Amós da Costa.
CLASSE DE CASAIS (9h) - A classe
de casais tem estudos de temas
atuais, importantes para a família e
com base bíblica. A classe se reúne
no Salão Allen, às 9 horas. Programese para estar conosco neste ano!
GRUPO DE ESTUDOS BÍBLICOS
EM FRANCÊS (9h) - Reúne-se todos

O Projeto Crescer continua
contando com as doações dos
irmãos em forma de alimentos
e material escolar. Desde já, o
nosso muito obrigado! Marcia
Rocha - Coordenadora.

ESTUDOS BÍBLICOS
E ORAÇÃO DURANTE SEMANA

os domingos, às 9h, na sala da MCM
(em frente ao gabinete pastoral). Se você
compreende o francês, venha participar
conosco destes encontros. Este ano
estaremos estudando sobre a história da
igreja cristã desde a sua formação até os
dias atuais.

 JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA - Toda
terça-feira, no santuário, venha ouvir as
explanações sobre os textos bíblicos das
Estações da 13ª Jornada de Leitura da Bíblia
2019/2020, com o Pr. Israel. Participe!
Esperamos por você!

ESTUDOS BÍBLICOS EM INGLÊS Bible Study Class (11h) - Aberta para
todas as idades, não precisa ser expert
em inglês para acompanhar. Com foco
na conversação, cada lição convida aos
participantes a mergulhar nas Escrituras.
Neste trimestre, estamos estudando os
Evangelhos. Venha nos fazer uma visita!
Nos reunimos na sala de oração (térreo).
God bless you.
Quer saber mais? Escreva para:
itabibleclub@gmail.com ou procure os
irmãos Augusto Sales, Ernesto Gertner,
Luiz Felipe Brito ou Monica Benarroz!

 CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
(quartas-feiras, às 19h) - Venha refletir sobre
o estudo Repensando a Igreja dos nossos
dias. Além do estudo, venha cantar o seu
hino preferido (escolha você mesmo), com o
Pr. José Maurício, na sala da MCM Participe!
 GRUPO DE LEITORES DA BÍBLIA - Agora
em dois horários: às quartas, das 16h às
18h e às quintas, das 18h30 às 19h30,
na Sala da MCM. Venha se juntar a estes
grupos, e participe da nossa 13ª JORNADA.
Esperamos por você!

MULHER CRISTÃ EM MISSÃO
A MCM receberá na próxima quinta-feira (14), o Maestro
João Carlos da Silva, atual regente da Orquestra da
FAETEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica. Ele faz
importante trabalho com adolescentes do Ensino Médio.
Ouviremos a história de vida do Maestro João Carlos e
teremos o prazer de ouvir flautas, clarinete e trompete.
Os meninos estudam com afinco com o objetivo de se
dedicarem ao exercício profissional acadêmico ou militar.
O Maestro João Carlos é membro da Igreja Batista em
Heliópolis.
Será uma reunião festiva! Nos reuniremos no Salão Allen, com início às 15h. Compareça, traga
visitantes e lanche conosco após nossas reuniões.

Versículo da semana para memorizar:

O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome”. (Êxodo 33.17)

C U LT O S M AT U T I N O S

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

Oração
Coro Cantares

Os que confiam no SENHOR são como o monte Sião, que não se abala,
mas continua firme para sempre. (Salmo 125.1)
Canto 114 HCC Veio a Este Mundo o Senhor Jesus

(Stella Junia)

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

(L. N. Morris|port. R. Pitrowsky)
Leitura bíblica: Salmo 85.7-9

Veio a este mundo o Senhor Jesus: veio nos libertar.
Foi rejeitado, morreu na cruz para nos resgatar.
Glória e poder no céu deixou, ingratidão na terra achou.
Tudo ele fez, pois nos amou, para nos resgatar.

Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei
o que Deus, o SENHOR, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos; e
que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para
que a glória habite em nossa terra.

Glória, glória demos ao Salvador,
glória, glória por seu tão grande amor.
Glória, glória! Temos a paz com Deus.
Glória, glória, vamos cantar nos céus.

Coro Otília Galvão

Nosso castigo Jesus levou: veio nos libertar.
Tudo na cruz ele consumou para nos resgatar.
Quem, dentre os homens, compreendeu todas as dores que sofreu,
a condição em que morreu para nos resgatar?
Cristo morreu numa cruz de horror :veio nos libertar.
Chama-nos, sempre, com terno amor, para nos resgatar.
Vamos a Cristo em contrição, tendo certeza do perdão,
pois ele estende a sua mão para nos resgatar.

Oração

Oração de intercessão
Deise Barbosa, poesia

Oração da Mulher Cristã

Micheli Viégas

Mulher

Canto 433 HCC

Cantem ao SENHOR um cântico novo! Que ele seja louvado desde os confins da
terra pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas
terras do mar e os seus moradores.
Meu Senhor, Sou Teu

Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor;
mas, de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor!

(Lêda Mainhard)

(desconhecido)
(B. Toledo)

Mensagem: Marli Pereira Gonzáles

Leitura bíblica: Isaías 42.10

Canto 361 HCC

Veio do Céu

(Crosby|Doane)

Usa, Senhor

(Mônica Coropos)

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor.
Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
Não há no mundo nada melhor
que dia a dia trabalhar por Jesus.
Por isso, tudo te entrego, ó Deus,
enquanto neste mundo viver.
Coros Otília Galvão e Cantares

Cristo, Manso Cordeiro		

(Buryl Red)

Bênção

(Stella Junia)

Oração e bênção

Bem contente está o meu coração em servir-te sem temor.
Seguirei teus passos com retidão, constrangido pelo amor.

Coro Cantares

Oh, que pura e santa alegria é aos teus santos pés me achar,
e, com viva e mui reverente fé com o Salvador falar!

Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

Versículo da semana para memorizar:

O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome”. (Êxodo 33.17)

C U LT O S V E S P E RT I N O S
Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental
Canto 80 HCC

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental
Campanha de Missões Mundiais 2019

Bendito Seja Sempre o Cordeiro
(G. Kerr Neto|J. Camargo Filho)
(3ª estrofe - Hinário Proclamai 2001)

De todas as tribos, povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações,
no tempo e no espaço, virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, Raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

Remidos, comprados, do mundo inteiro,
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos, povo especial,
no tempo e no espaço, virão te adorar.
E a nós só nos cabe tudo dedicar:
oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar,
e a vida, no teu altar, pra teu louvor.

Leitura bíblica: Mateus 5.13-16
Dirigente: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Homens: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída
sobre um monte.
Mulheres: E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha.
Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e,assim, ilumina a todos os que
estão na casa.
Todos:
Canto

Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas
obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.
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.

(Reuben Morgan)

Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas
e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar,
pra sempre. Autor da salvação,
Jesus a morte venceu, sim, a morte venceu.
Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver.
A minha vida entrego pra seguir Teus passos: a ti me rendo.
Possa o mundo ver brilhar a luz.
Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Oração

Faça a Terra se Alegrar

(Dayvid Damázio )

Em toda a Terra se ouvirá
falar do Seu amor
anunciando ao mundo os feitos do Senhor.
Ao criador dos céus
que é digno de louvor,
glória e majestade,
tributai ao Senhor
Plenitude de alegria
na presença do Senhor.
Faça a Terra se alegrar
ao som de júbilo e louvor,
som de adoração
levando de Cristo a salvação.
Contai aos povos e nações
sobre esse amor que não tem fim
e das maravilhas,
da majestade e da glória do Senhor.
Oração pela campanha 2019
Coro Amor do Senhor (culto 4)

Canto 541 HCC

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

Canto

Mensagem: Pr. Alexandre Peixoto

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

Canto

Faça a Terra se alegrar
Que os céus se alegrem e a Terra exulte, e diga-se entre as nações: “O Senhor reina!”
(1 Crônicas 16.31)

As Boas Novas Anunciai

(M. A. Thompson|J. Walch)

Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
de proclamar do nosso Deus o amor.
Pois ele, compassivo, não deseja
a perdição do indigno pecador.
As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama, contentes, proclamai.
Oh! Contemplai milhares que perecem,
presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique
Cristo Jesus, Libertador real.
Anunciai, bem alto, ao mundo inteiro,
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
que ele deixou as glórias infinitas
para salvar o mundo pecador.
Coro Amor do Senhor (culto 4)
Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

CELEBRANDO A RECUPERAÇÃO
Amanhã, estaremos juntos novamente, a partir das 19h,
no Salão Allen e às 19h30, no Santuário. Nossa irmã
Sônia Gertner estará trabalhando o tema “Perdão”. As
nossas palestras são abertas e não é necessário fazer parte
do Celebrando a Recuperação para participar. Toda a igreja
está convidada. Logo após, daremos sequência aos nossos
Grupos de Partilha Aberta. Venha conhecer o nosso trabalho!

PEDRAS VIVAS em movimento

AÇÃO SOCIAL
ATENDIMENTOS - SAÚDE E ORIENTAÇÃO JURÍDICA - Para o agendamento fale com
Marta Mariano, às segundas, terças e quintas, pela manhã ou Sônia às segundas e
sextas, pela manhã, através dos telefones: 3344-9715 ou 3344-9700, ramal 4.
AULAS E CURSOS VARIADOS
• Corte e Costura - às terças feiras, de 9h30 às 11h30 - início em abril.
• Pré-Vestibular - de segunda às sextas-feiras
• Reforço Escolar - segundas, quartas e sextas feiras - das 9h às 12h.

PLAMOR PAGAMENTOS

- REDE DE APOIO E ATENÇÃO À IDOSOS - Estamos preparando um cadastro
para pessoas a partir de 60 anos que moram sozinhas. Procure as irmãs Margaret
ou Teresa Cristina no balcão de recepção e preencha uma ficha. Não fique
sozinho(a), nós nos importamos com você.
- PROJETO TECENDO IDEIAS - Dia 16/3, sábado, das 9h30 às 16h - Com
a presença da Irene Moreira, psicóloga com ênfase em Gerontologia e
Neuropsicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: cognição, avaliação
neuropsicológica. Almoço na Igreja. Vagas disponíveis: 30. Investimento: R$25,00
(almoço). É necessária a inscrição prévia até dia 11 de março.
- CAMISETAS, BONÉS E VISEIRAS - Valor R$20,00 (cada ítem) - O Congresso da
Terceira Idade será nos dias 13 e 14 de abril. Adquira o conjunto com camiseta,
boné ou viseira e faça parte da campanha para o nosso Congresso e nossas
atividades durante o ano.
- RETIRO DA TERCEIRA IDADE, EM PASSA QUATRO/MG, NOVA DATA! - De 3 a
5 de maio - Local: Hotel Recanto das Hortênsias
Tema: Viver e Conviver - Unidos em Cristo
Divisa: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!
Preletor: Pr. Alcenir Mota.
Com refeição completa, passeio de Maria Fumaça, dinâmicas, estudo da jornada
bíblica, festa temática anos 60, com premiações de melhor caracterização e maior
animação.
Inscrições: Pr. Alcenir (3344-9701); Margaret (98412-3491) ou Marcus Vinicius
(98215-3828).
Informações sobre as programações procure o Pr. Alcenir Mota (3344-9701) ou
Margaret Borges (98412-3491).

O pagamento do plano deverá ser feito, preferencialmente até o dia 20 do mês. Use
o envelope de dízimos e ofertas indicado no campo “Plamor”, e escreva:
• O seu nome e de seus dependentes, caso os tenha, de forma legível;
• os valores correspondentes de cada um;
• o mês correspondente ao pagamento.
Atenção: em caso de transferência bancária/depósito, envie o comprovante para
contribuinte.ita@gmail.com, ou avise do seu depósito, sempre dentro do mês..

ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Se você mudou de endereço, trocou o número do telefone, de estado civil ou o
seu e-mail, informe à Secretaria da igreja: 3344-9700/98124-0122 (Whatsapp)
ou por e-mail: secretaria@itacuruca.org.br. Mantenha o seu cadastro sempre
atualizado.

DÍZIMOS, CONTRIBUIÇÕES E OFERTAS
Agência: 3010-4
C.C: 150.036-8

Agência: 1026
C/C: 2.220-8 - Operação: 003

Envie seu comprovante para: contribuinte.ita@gmail.com ou através do
envelope próprio discriminando os valores e o mês de referência, sempre
dentro do mesmo mês do depósito.

Reinício em março e novas turmas
• Dia 11, segunda-feira, de 18h às 20h;

MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO - Oferecemos mais esta opção para a
entrega de seu dízimo e/ou sua oferta. Disponível na Secretaria da Igreja.

• Dia 14, quinta feira, de 18h às 20h;
• Novas turmas sendo formadas em 2019, dia
14/3, quinta feira, no horário de 16h às 18h.

BOLETIM DA IGREJA BATISTA ITACURUÇÁ

Pastor titular
ISRAEL BELO DE AZEVEDO
Pastores in memoriam
W.E. Allen (1936-1962)
Hélcio da Silva Lessa (1962-1992)
Darci Dusilek (1995-1998)

Agência: 3031
C.C: 12.353-6

Favorecido à Igreja Batista Itacuruçá: CNPJ: 42.442.384/0001-42

AULA DE LIBRAS

Praça Barão de Corumbá, 49 – 20510-170
Rua José Higino, 400 – Tijuca
20510-412 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: 21 - 3344-9700
secretaria@itacuruca.org.br
www.itacuruca.org.br

Agência: 1434-6
C.C: 19.276-7

VISÕES MINISTERIAIS
ADORAÇÃO – M.M. Verônica Adami
AMIZADE – Denise Godoi
CRESCIMENTO – Pr. Cleudair Godoi
JUSTIÇA – Assist. Social Marta Mariano
MISSÕES – Pr. Alcenir Ancelmé da Mota
PROCLAMAÇÃO – Sandra Mara de Souza
ORAÇÃO – Vilma Gonçalves da Silva

Fundada em 21 de fevereiro de 1936

NOSSOS MISSIONÁRIOS
Ana Regina Wanderley – França

Jailson e Rosana Coelho – Rio, RJ
(jailsoncoelho@gmail.com)

André e Gláucia Lisboa - Milão, Itália

Joel e Rebeca – Níger, África

Cesar e Deise Queiroz – Salvador, BA
(lcesarqueiroz@gmail.com)

Marlene Tíede – Chile
(mtiede@gmail.com)

David e Camila Matheus – Rio, RJ
(davidmmatheus@gmail.com)

Marlison Torquet – Pr. em Rio do Sul, SC

A e M – Afeganistão

Eliel e Haydee – Haiti
(elielpinho@hotmail.com)
(haydeegomes@hotmail.com)

Regina Borges de Paula – Rio, RJ
(re_paulapsi@yahoo.com.br)
Áquila e Priscila – Sul da Ásia

