DOMINGO 28/4/2019

EDOM

“Quem me guiará até Edom?” (Salmo 108.10) – pergunta o poeta.
Quem nos guiará até Edom? – devemos orar.
A oração nos transforma.
A oração nos transforma quando nos faz louvar a Deus.
O louvor torna firme o nosso coração para com Deus.
(Como não cantar diante da visão de quem Deus é e faz?)
A oração nos transforma quando se converte num poema de gratidão
por tudo quanto Deus nos tem feito.
(Quem de nós consegue contar todas as bênçãos recebidas?)

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

A oração nos transforma quando nos transporta para a história
em que Deus se mostrou em todo o seu poder e graça,
tornando possível o que era impossível,
dando descanso depois de tantas lutas.
(Quem poderia imaginar um povo pobre sendo liberto do Egito?
Quem poderia imaginar que, uma vez no deserto, este povo sobreviveria?
Quem poderia imaginar que este povo expulsaria os inimigos da terra prometida?
E Deus não torna realizada cada uma de suas promessas?)

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

A oração nos transforma quando nos leva a obedecer a Deus.
(Como não ficar admirados com os conselhos que Deus legou ao povo antes de
entrar na terra, para que tivesse vida longa e boa?)

QUARTA

A oração nos transforma quando nos aperfeiçoa.
Quando ora, o salmista recorda os feito de Deus.
Enquanto exalta a Deus, solta uma pergunta dupla:
– Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom?
Israel tinha uma sala com os muitos troféus de suas campanhas,
mas ainda lhe faltava conquistar Edom, a cidade fortificada,
e esperava que Deus o levasse até ela e esta fosse subjugada, como, de fato,
finalmente ocorreu (2Samuel 10).
Edom era o “espinho na carne” de Israel.
Cada um de nós pode ter uma Edom para conquistar:
pode ser um vício a ser vencido,
um trauma a ser superado,
um pecado a ser abandonado,
um hábito ruim a ser deixado,
um medo a ser derrotado,
um pânico a ser controlado,
um acordo de paz a ser firmado,
um inimigo a ser amado,
um projeto a ser realizado.
Deus quer que entremos em Edom, por mais poderoso que seja, e o vençamos.
Deus quer ir conosco em nossa campanha contra Edom.
Deus quer nos conduzir em triunfo contra Edom.
IIsrael Belo de Azevedo
98604-4120
Instagram: israelbazevedo

TERÇA
19h - Hora de Oração, 4 (Jovens)
19h30 - Culto de Oração
20h - Jornada de Leitura da Bíblia
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

RETIRO DOS JOVENS

N

os dias 18 a 21 de abril, a Juventude da Ita realizou o mais um retiro anual, no
Sítio Recanto Beira Lago, em Guapemirim. Foram dias de muita união, confraternização e de novas amizades como escreveram a Thamaires e a Stéphanie.

“Depois de 2 anos sem poder ir aos retiros,
esse ano foi incrível! Senti a presença de Deus
em todos os momentos e foi muito importante
pra mim. A galera estava sempre muito unida.
Nos devocionais, nos cultos, nas refeições,
nos jogos, em todos os momentos todos se
acolheram muito, colocando em prática o
nosso tema do ano: “NÓS”.
Conheci novos amigos, aprofundei amizades
e me senti muito amada por Deus. O pastor
Márcio e a esposa Lucimara foram anjos de
Deus para pregar o amor durante esses dias e
tenho certeza que Deus está muito feliz com
tudo que aconteceu lá. Minha oração é que os
frutos do “NÓS” se perpetuem!” Stéphanie Elise

“O retiro foi um momento em que
senti o “NÓS” de uma maneira
muito potencializada! Sonho muito
com o dia em que veremos aqui, na
Ita, uma união no mesmo nível que
alcançamos lá em Guapi. Pudemos
ver ali a Juventude Itacuruçá como
uma coisa só, e é isso que devemos
ser todos os dias, em todas as
programações. Que venham maissss!''
- Thamiris Gouvea

PARABENIZAMOS OS NOSSOS
ANIVERSARIANTES DA SEMANA!
“Dêem graças ao Senhor porque ele é bom. O seu amor dura para sempre.”
(Salmo 136.1))
Dia 29
Dea Metz
Jaidison Pinheiro Heggdorne
Pr. José Mauricio Amaral
Dia 30
Andre Wilson Veloso
Brisa Fernandes Barreto
Catia da Fonseca de Melo
Flávio Bolsonaro
Hilda Ribeiro Quintanilha
João Pedro Santos de Góis
Jorge Luiz de Oliveira
Leticia Ester Reis
Lícia Magna Lima
Luiza Maria de Souza Carvalho
Maria José Gomes
Oscarina Nascimento de Souza
Richard Joseph Lally
Dia 1
Anna Marcondes Faria
Carlota Luiza Jacobsen
Maria Ujakova Correa
Mirtes Abreu Barbosa Da Silva
Dia 2
André Simão Santos
Isac Fiaux Lessa
Marcos Davi de Carvalho Farias

Paulo Vinícius Macedo Pereira
Pedro Paulo Barbosa Post
Sandro Waltson de Menezes
Tiago Malafaia M. da Silva
Wang Haoyu
Dia 3
Israel Danon
Marly Soares Almeida
Moacir Ricardo da Silva
Rogéria Nantes Bolsonaro
Valmir Vieira Brazil
Dia 4
Antônio Fernando Lessa Antunes
Gedalia do Nascimento Gouvea
Joyce Felizardo de Medeiros
Maria Julia Rocha Lopes
Renato Henrique Cisi
Dia 5
Alexandre Venturi Fonseca
Claudia Helena Gomes Signorelli
Diane Ribeiro Mota
Izaias Manoel Soares
Lucas Brandão Santos
Mauri Gerhardt
Regina Coeli Nacif da Costa
Thiago Mello de Moraes

JORNADA DE
LEITURA DA BÍBLIA
e motivos de oração

(Estação 12 - História de Israel - As regras da antiga aliança, 4)
• Segunda-feira (29)
Leitura bíblica: Números 1 a 3
Motivo de oração: Por nossos enfermos
• Terça-feira (30)
Leitura bíblica: Números 4 a 6
Motivo de oração: Pelos que estão participando da Jornada de Leitura da
Bíblia
• Quarta-feira (1)
Leitura bíblica: Números 7 a 9
Motivo de oração: Por nossos Pequenos Grupos, muitos se reunindo hoje
• Quinta-feira (2)
Leitura bíblica: Números 10 a 11
Motivo de oração: Pela Visão Ministerial da Oração
• Sexta-feira (3)
Leitura bíblica: Números 12
Motivo de oração: Por mais voluntários em nosso ministério com crianças
• Sábado (4)
Leitura bíblica: Provérbios 1
Motivo de oração: Pela triste situação em Moçambique
• Domingo (5)
Leitura bíblica: Provérbios 2
Motivo de oração: Pelas Igrejas Batistas de Angola

RETIRO DOS CASAIS
O retiro dos casais
será nos dias 6 a 8
de setembro (Hotel
do Bosque, Angra dos
Reis). Investimento: à
vista, R$1.500,00; no
cartão, R$1.580,00.
Os valores podem ser
parcelados em 5 vezes,
no cartão ou carnê.
Mais informações com
Josimary (99519-1770)
ou Valéria Pastor.

MINISTÉRIO DIACONAL

Richard

Gisa

Sérgio Paulo

Marcos André

ESCALAS
• Diáconos de Plantão: Hoje: Cultos 1 e 2: Richard e Gisa; cultos 3 e 4: Sérgio
Paulo e Marcos André; Próximo domingo: cultos 1 e 2: Oscarina e Roberto;
cultos 3 e 4: Paulo Lucas e Joel Kaezer.

ALMA TIJUCANA
No dia 18/5, às 19h, sábado,
no Santuário, teremos a primeira
programação deste ano em
homenagem às mães, com a
participação do Grupo Vocal Boca
Que Usa (uma das integrantes
é a nossa irmã Michele Viégas).
O grupo vem se destacando no
cenário artístico por sua ousada
proposta de direção musical
compartilhada e por suas
destacadas participações em
concursos corais. Serão recolhidas
fraldas geriátricas para serem
doadas para o Recolhimento Betel
e Lar Batista do Ancião.

A proposta cristã de
família - O próximo
encontro será no
dia 25 de maio,
quando receberemos a
psicóloga Cris Fiaux.
Com ela vamos debater
sobre como conciliar os
diferentes papéis que,
como pais e mães,
desempenhamos ao
mesmo tempo. Você e
seus pequeninos são
nossos convidados.
Até lá!

PEQUENOS GRUPOS
Este é o PG Semente I, liderado
pelas irmãs Sandra Mara e
Josinete. O grupo se reúne às
quartas-feiras, às 20h. Há
sempre um PG perto de você.
Mais informações com a irmã
Sandra Mara, da Proclamação
(98635-1422).

CELEBRANDO A
RECUPERAÇÃO

CHEGANDO
EM ITA
Se deseja ser membro da
Igreja, marque um encontro
com o pastor Alcenir Mota,
através da Secretaria da
igreja, secretaria@itacuruca.
org.br, ou pelos telefones
3344-9700/98124-0122
(whatsapp). Você pode
preencher a sua ficha de
ingresso através da página
da igreja (acesse: www.
itacuruca.org.br e clique na
palheta “PARA VOCÊ”) ou
presencialmente, durante a
entrevista. Em seguida, você
será recepcionado pela Igreja,
numa Assembleia Especial,
realizada no quarto domingo
do mês, e para ser batizado,
você deverá participar de uma
classe de discipulado. Procure
o pastor José Maurício.

Na última segunda-feira, o Celebrando
a Recuperação realizou mais um dos
seus encontros. Nosso irmão Jorge
Garay (PIB da Barra) nos apresentou a
terceira lição deste ciclo: Autoengano Paradoxo e Desencontros.
Amanhã, estaremos juntos novamente,
a partir das 19h, no Salão Allen e
das 19h30, no Santuário. O Pr. Jorge
Carvalho estará trabalhando a quarta
lição: Esperança. Logo após, estaremos
dando sequência aos Grupos de Passos
e aos Grupos de Partilha Aberta. Venha
conhecer o nosso trabalho!

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
Venha estudar e crescer no conhecimento da Palavra de Deus, na EBD
CRIANÇAS (9h) - Estudo bíblico para
crianças de 2 a 8 anos.
JUNIORES (9h) - Estudo bíblico para
meninos e meninas de 9 a 12 anos.
JUNIORES (11h) - Classe para meninos
e meninas de 10 a 12 anos. Estudos
bíblicos e atividades desafiadoras com os
professores Marcus Gama e Elza Santana!
Informações com a irmã Siomara Pires.
ADOLESCENTES - As classes de estudos
bíblicos para adolescentes de 12 a 18
anos, agora em dois horários: às 9h, com o
tema A História da salvação - De Gênesis a
Malaquias, classes para adolescentes de 12
a 15 anos, e de 15 a 18 anos; e às 11h,
classe única, com o tema Origem do Povo
de Deus - História de Israel. Esperamos
por você, na Sala da UAI (União de
Adolescentes Itacuruçá), 2o andar.
CLASSES DE DISCIPULADO - Se você crê
em Jesus como seu Salvador e Senhor, e se
participa da vida de nossa igreja e deseja
se tornar seu membro através do batismo,
oferecemos classes de novos membros, às
11h e também para Adolescentes, às 10h.
E se deseja conhecer mais da vida cristã,
participe das classes de discipulado em
vários horários, no Gabinete Pastoral, com
o Pr. José Maurício.
• 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
• 10h - Adolescentes - Pr. Cleudair - na sala
do Ministério de Crescimento
• 11h - Novos Membros: Estudo do livro
“Quem é Discípulo?”, de Israel Belo de
Azevedo.
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: A prisão e a defesa
de Paulo; Facilitador: André Schubert;
Próximo domingo: O julgamento de Paulo;
Facilitadora: Lygia Gondar. O estudo bíblico é
importante para conhecermos mais a Deus e
estreitarmos a nossa relação com Ele. Nossa
classe acontece em um clima descontraído de
troca de experiências, com base na Palavra
de Deus. Venha estudar conosco! Reunimonos na sala 7, no térreo.
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. Programe-se para estar conosco e
participe dos estudos.

GRUPO DE ESTUDOS BÍBLICOS EM
FRANCÊS (9h) - Reúne-se todos os
domingos, às 9h, na sala da MCM (em
frente ao gabinete pastoral). Este ano
estaremos estudando sobre a história da
igreja cristã desde a sua formação até os
dias atuais.
ESTUDOS BÍBLICOS EM INGLÊS - Bible
Study Class (11h) - Aberta para todas as
idades, não precisa ser expert em inglês
para acompanhar. Neste trimestre, estamos
estudando os Evangelhos. Venha nos
fazer uma visita! Nos reunimos na Sala de
Oração (térreo).

MULHER CRISTÃ
EM MISSÃO
Você sabia que a MCM é uma
organização missionária voltada,
especialmente, para TODAS as
mulheres das igrejas batistas, a partir
de 17 anos de idade? Aguardamos
você, às quintas-feiras, às 15h,
na sala da MCM. Nossas próximas
reuniões serão: Dia 2/5 - “Tarde
de Oração pelo Brasil e RJ”, em
especial, com a irmã Alcaly Andrade;
dia 9/5 - “Chá das Amigas”.
Aguardem mais notícias sobre esse
evento.

ESTUDOS BÍBLICOS
E ORAÇÃO
DURANTE SEMANA
 MINISTÉRIO DE ORAÇÃO OFERECE
“HORAS DE ORAÇÃO” - De domingo
a sexta, nos reunimos para clamar ao
Senhor e também agradecer as bênçãos
recebidas. Escolha um dia e venha
estar conosco, na Sala de Oração.
Domingo: 8h-9h; 17h-17h30 - oração
pelos filhos; Segunda: 8h-9h; Terça:
19h-20h: Oração pela Pátria (Nelson e
Hélida Galgoul); Quarta: 8h-9h; Quinta:
19h-20h (homens); Sexta: 8h-9h.
 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!
 CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO
BÍBLICO (quartas-feiras, às 19h) Venha participar conosco do resumo
da semana da nossa 13a Jornada
de Leitura da Bíblia. Após o estudo
teremos um momento de oração, 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 um destes grupos e participe da
nossa 13ª JORNADA. Esperamos por
você!

Versículo da semana para memorizar:

“O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz”. (Números 6.24-26)

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

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental
Canto

Sua fé Jesus contemplará;
sim, o que Jesus promete dá.
Ele vê o coração e responde à petição;
sua fé Jesus contemplará.
Deus Supremo És

(autor desconhecido)

Deus supremo és, soberano em glória;
és incomparável (maravilhoso) em tua formosura;
és incomparável (maravilhoso) em tua majestade.

Deus já grandes maravilhas operou
por alguém que firme nele confiou
e que da promessa em nada duvidou!
Jesus Cristo a fé contemplará.

Não há outro Deus como Jeová,
não há outro Deus além do Senhor.
Não há no céu, não há na terra,
não há no mar Deus como o Senhor.

Sim, creiamos no que Deus nos prometeu,
pois jamais desonrará o nome seu;
Ele cumprirá promessas que nos deu.
Jesus Cristo a fé contemplará.

Feliz é quem rende louvores ao Senhor
Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Como são felizes os que habitam
em tua casa: louvam-te, sem cessar! (Salmo 84.2, 4)
Canto

Quero Louvar-te

Coro Masculino

Campeão de Amor

(B. Kauflin|E. Nalle|trad.: W. Carvalho)

Coro Elza Lakschevitz

Aleluia

(Leonard Cohen|versão Gabriela Rocha)

(Autor desconhecido)

Quero louvar-te, sempre mais e mais,
quero louvar-te, sempre mais e mais,
buscar o teu querer, tua graça receber,
quero louvar-te.

Você e Eu

Feliz é quem confia no Senhor Deus
Procure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é bom.
Feliz aquele que encontra segurança nele!
(Salmo 34.8)
Canto 417 HCC

Quero amar-te...
Quero servir-te...
Oração
Louvarei ao Meu Senhor

(M. O’Shields|Arr. J. Linn)

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

Feliz é quem aprendeu a lidar
com as dificuldades da vida
Feliz é aquele que, nas aflições, continua fiel! Porque, depois de sair aprovado dessas
aflições, receberá, como prêmio, a vida que Deus promete aos que o amam.
(Tiago 1.12)
A Fé Contemplada

(Rowe|R.Pitrowsky|Bentley D. Ackey)

Deus promete grandes coisas conceder
a qualquer que peça, crendo que há de obter
a resposta, sem na fé enfraquecer.
Sua fé Jesus contemplará.

Que Segurança! Sou de Jesus!

(F. J. Crosby|P. P.Knapp)

Que segurança! Sou de Jesus!
Eu já desfruto as bênçãos da luz.
Sou, por Jesus, herdeiro de Deus;
ele me leva à glória dos céus.
Canta, minha alma, canta ao Senhor!
Rende-lhe, sempre, ardente louvor!

Coro Elza Lakschevitz (culto 2) Canta Agora Mesmo a Cristo (VPC|adapt. Micheli Viégas)

Canto 160 CC

(Beth Ann Ramseth|versão: Micheli Viégas)

Mensagem: Pr. Israel Belo de Azevedo

As aves do céu cantam para ti,
as flores do campo refletem teu poder;
quero cantar, quero levantar
as minhas mãos a ti.

Coro Masculino (culto 1)

Oração de intercessão

Ao seu amor eu me submeti
e extasiado, então, me senti.
Anjos cantando, nos altos céus,
louvam a excelsa graça de Deus.
Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade do meu Jesus.
Coro Masculino
Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

Se Ele Não For o Primeiro

(Jader D. Santos)

Versículo da semana para memorizar:

“O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz”. (Números 6.24-26)

C U LT O S V E S P E RT I N O S
ItaOrquestra, 19h30
Processional, ItaOrquestra
Ita em ação
Prelúdio, ItaOrquestra

Cordeiro de Deus

Ressurreição: vida que insiste

(Twila Paris|Arr. Tamara Ujakova)

Ave Verum

(W. Mozart)

Momento de gratidão e fidelidade, ItaOrquestra

O Dia

Cruz: injustiça que persiste
Leitura bíblica: Provérbios 12:28; 1 Coríntios 6:8; 1 Pedro 3:18a; Hebreus,
3:3a; Apocalipse 5:9,12
Dirigente: No caminho da justiça está a vida; essa é a vereda que preserva da morte. Em
vez disso vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos!
Mulheres: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos
injustos, para conduzir-nos a Deus.
Homens: e eles cantavam um cântico novo: “Tu és digno [...], pois foste morto, e com teu
sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação”.
Todos:

Digno é o Cordeiro

Este é o dia em que o Senhor agiu; alegremo-nos e exultemos neste dia. Deus
ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Esta é a glória
de todos os seus fiéis. Aleluia!
Canto 101 CC |

“Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham?” Todos o julgaram digno de morte.

Dirigente: Pela terceira vez ele lhes falou: “Por quê? Que crime este homem cometeu?
Não encontrei nele nada digno de morte”.
“Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder”.
Agora, nosso Deus, damos-te graças, e louvamos o teu glorioso nome.
Digno é o Senhor

Graças eu lhe dou, Pai,
pelo preço que pagou:
sacrifício de amor
que me comprou, Ungido do Senhor!
Pelos cravos em suas mãos,
graças eu lhe dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

(D. Zschech|arr. T. Ujakova)
Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano Criador, vou sempre lhe adorar.
Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim,
mas ressuscitou.
Digno é o Senhor!

Vocal Acappella (culto 3)

Perto Estás

Gratos hinos entoai; Aleluia!
A Jesus, o grande Rei, Aleluia!
Pois à morte quis baixar; Aleluia!
Pecadores pra salvar; Aleluia!

Uma vez na cruz sofreu; Aleluia!
Uma vez por nós morreu; Aleluia!
Mas a gora vivo está; Aleluia!
E pra sempre reinará; Aleluia!

Todos:

E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho.

Dirigente: A minha alma descansa somente em Deus; dele vem a minha salvação.
Canto 336 HCC

Meu Coração Descansa em Deus

(E. Hewitt|W. Kaschel|mel.
norueguesa|Arr. W. Kirkpatrick)

Meu coração descansa em Deus,
que não me deixará.
Só em seu nome posso crer,
pois nunca falhará.

Das minhas dúvidas cruéis
Jesus me libertou.
A Ele fui eu, pecador,
da morte me salvou.

Não se alicerça minha fé
em credo ou tradição
Creio em Jesus, o Redentor,
pra minha salvação.

Jesus pregou, curou, salvou,
morrendo numa cruz.
Ressuscitado agora está;
do mundo é vida e luz.

Oração de intercessão
Vocal Acappella

Orando

(Minist N Sentido|adapt. D. Clemente)

Canto 137 HCC Porque Vivo Está (W. e G. Gaither|J. Spann| J. Alencar|Orq. D. Winkler)

Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito
ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Bendito seja o Senhor, pois
mostrou o seu maravilhoso amor para comigo.
Maravilhoso Amor

Cristo já ressuscitou; Aleluia!
Sobre a morte triunfou; Aleluia!
Tudo consumado está; Aleluia!
Salvação de graça dá; Aleluia!

Mensagem: Pr. Israel Belo de Azevedo

Leitura bíblica: 1 João 4:9; Salmos 31:21a

Interlúdio, ItaOrquestra

(Lyra Davidica|Orq. R. Huff)

Dirigente: Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que
é Jesus Cristo.

Dirigente: Mas eles continuaram gritando: “Crucifica-o! Crucifica-o!”

Canto

Ressurgiu

Leitura bíblica: 1 Coríntios 3:11; 1 João 5:11; Salmo 62:1

Leitura bíblica: Lucas 23:22; Marcos 14:64; Lucas 23:23a; Apocalipse 4:11a;
1 Crônicas 29:13

Todos:

Leitura bíblica: Salmo 118:24; Atos 2:32; Salmo 149:9b

(D. Wyrtzen)

Digno é o Cordeiro que foi morto.
Digno é o Cordeiro que foi morto.
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber
honra e glória, riqueza e poder, força e sabedoria.
Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro,
digno é o Cordeiro, que foi morto.
Digno é o Cordeiro.

Todos:

Oração

e cantavam em alta voz: “Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder,
riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor!”

Canto 128 HCC

(J. Carmargo|J. Rehder|
G. Kerr|adapt. instr. T. Ujakova)

(Arr. J. Cranfill)
(Tindley | Arr. M Lister)

Vocal Acappella

Junto a Mim

Poslúdio, ItaOrquestra

(A Langdon | Arr. P Mickelson)

Ele Ressurgiu! 		

(Lyra Davidica|E. Gall)

Oração e bênção
Recessional, ItaOrquestra És Sobre Todos

(M. Smith|T. Ujakova)

AÇÃO SOCIAL

PEDRAS VIVAS em movimento
• VISITA AO RECOLHIMENTO BETEL - 30/4 - O Recolhimento Betel é uma instituição
que abriga 17 idosas. Último domingo para entrega dos itens: luvas de procedimento
com amido, tamanhos M ou G; e também xampu para bebê Johnson.
Sairemos da Igreja na terça feira, às 14h. Quem quiser ir conosco se inscreva hoje no
hall da igreja, temos 10 vagas. Valor do transporte R$10,00.
• CLUBE ÁGUIA - ESTÂNCIA PALAVRA DA VIDA - Atibaia/SP - Outubro 2019 - Faça
sua inscrição com antecedência, vagas limitadas. Parcelamento em 6 vezes. Dias de
alegria, louvor, evangelismo, boa alimentação num lugar aprazível. Informações com
Margaret Borges ou Marcus Vinícius.
• OFICINA DE CROCHÊ - Mais do que um passatempo, fazer crochê acalma, previne
o Alzheimer, o estresse, aumenta a concentração e a coordenação motora, trazendo
bem-estar e alívio para a ansiedade e a depressão, além de ser uma fonte de renda
para projetos com crianças e idosos na confecção de mantas, toucas para crianças
(principalmente para as em tratamento de câncer), bonecos, vestidinhos, sapatinhos
para agasalhar os pés de idosos, levando amor através do trabalho de nossas mãos.
Já está comprovado: o crochê também melhora a nossa autoestima. Aulas às terçasfeiras, a partir de 7/5 - 10 alunos por turma; turma para iniciantes: das 14h às
16h; e turma para avançados: das 16h às 18h. Investimento: R$40,00 mensais.
Inscrições abertas no balcão de recepção da igreja, aos domingos, ou pelo whatsapp
98412-3491(Margaret).

AULAS E CURSOS VARIADOS
• Corte e Costura - às terças, às 9h30 - Valor mensal: R$20,00
• Artesanato e Decoupage - às terças, às 13h.
CONSULTÓRIOS SOLIDÁRIOS (consultas a preços populares ou de convênio)
- Oferecemos atendimento nas seguintes áreas: Acupuntura, Fisioterapia,
Psicoterapia, Homeopatia, Bandagem elástica funcional (Kinesio Tape), Nutrição,
Fonoaudiologia, Cardiologia e Ginecologia. Vários horários. As consultas para
Cardiologia são realizadas no consultório do médico, mediante encaminhamento da
Assistente Social.
ORIENTAÇÃO JURÍDICA - Nas seguintes áreas: Família, Direito do Consumidor,
Civil, Planos de Saúde, Família, Previdência e Criminal. Vários dias e horários.
Ligue para marcar sua hora.
Para informações e agendamentos, fale com Marta Mariano (Assistente Social), às
segundas, terças e quintas, pela manhã ou Sônia (Auxiliar), às quartas e sextas,
pela manhã (3344-9715 ou 3344-9700, ramal 4).
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: 33449700/98124-0122 (Whatsapp) ou por e-mail: secretaria@itacuruca.org.br.
Mantenha o seu cadastro sempre atualizado.

Plano Funeral PLAMOR
É um plano de assistência funeral completo criado pelo Grupo Jardim da Saudade,
com atuação em todo o Território Nacional. Com um pequeno valor mensal, você terá
total assistência, com todos os preparativos necessários aos serviços funerários, sem
nenhum custo extra, previstos em contrato feito com a nossa igreja.
Se você ainda não se associou, considere seriamente tomar esta providência.
Para mais informações ligue para: 3344-9700 ou 3344-9736.

DÍZIMOS, CONTRIBUIÇÕES E OFERTAS

Agência: 3010-4
C.C: 150.036-8

Valores por faixa etária para os já incluídos:
Até 65: .............................................
de 66 a 75: .....................................
de 76 em diante: ...............................

R$11,00
R$17,00
R$20,00

Observações:
a) Inclusão de novos beneficiário, somente até 65 anos;
b) Ao fazer seu depósito ou transferência bancária não esqueça de enviar o comprovante
para contribuinte.ita@gmail.com ou colocá-lo no envelope de dízimos. É extremamente importante comunicar a transação através do email ou por telefone. Alguns
depósitos não estão sendo identificados por falta de informação.

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.

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

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

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

Agência: 3031
C.C: 12.353-6

Favorecido à Igreja Batista Itacuruçá: CNPJ: 42.442.384/0001-42
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.
MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO - Oferecemos mais esta opção para a
entrega de seu dízimo e/ou sua oferta. Disponível na Secretaria da Igreja.

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
secretaria@itacuruca.org.br
www.itacuruca.org.br

Agência: 1434-6
C.C: 19.276-7

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

