Domingo 12/5/2019

O POPULACHO
“E o populacho que estava no meio deles grande desejo veio ter:
Queria as comidas dos egípcios comer.
Também os filhos de Israel começaram a chorar:
Quem nos dará carne para nos alimentar ?
(Números 11.4)
O populacho é intenso quando reclama.
Na verdade, quer voltar para a lama
Que nunca saiu nem do seu corpo nem de sua alma.
Por isso, a toda hora em seus desejos se inflama
Embora se apresente como vítima.
O populacho toma conta da rua,
Picha a casa alheia como se fosse sua.
Quando tem que ceder a vez ao velho,
Faz que não vê, escondido na tela de um aparelho.
O populacho de um jeito estranho cultua,
Como fizeram no deserto Abiú e Aminadabe.
Bandeiras que não valem a pena empunha,
Quando a carência é da libertadora verdade.
Quanto a nós, do populacho somos diferentes:
Não fazemos o que todo mundo faz,
Não levantam os muros, apenas pontes.
Não é de ódio o nosso caminho, mas de paz.

Em nossos lábios, há sempre um louvor de gratidão.
Nossos olhos estão fixos naquele que nos dá real satisfação.
Nossos passos são sempre para a frente em santa direção.
Temos desejos, mas eles não nos dominam o coração.
É em espírito e em fidelidade que adoramos,
Como orientados na Palavra de Deus nós somos.
Só que não.
Por isso, não fazemos uma oração publicana
Que, com poucas palavras, por misericórdia clama.
Antes cantamos, que graças ao bom Deus
Somos superiores, quando somos iguais aos fariseus.
O populacho está lá fora e grita alto.
Não podemos ignorá-lo quando toma o asfalto.
Ele nos arrasta para destinos lamentáveis.
Não podemos nos achar inalcançáveis.
Ah! E o populacho pula perigoso perto, dentro de nós.
Pouco podemos fazer contra o populacho de fora,
(Estamos no mundo, o Mestre não nos ensina?)
Mas contra o populacho que dentro o erro maquina
Temos que fechar cuidadosos os ouvidos à sua voz,
Atentos à Palavra do Espírito Santo que mora em nós.
IIsrael Belo de Azevedo
98604-4120
Instagram: israelbazevedo

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

ITAFeliz 2019!
N

o feriado de primeiro de maio tivemos nosso tradicional ItaFeliz,
com momentos de lazer, comunhão e
muitas risadas.
Campeonato de futebol, brinquedos,
piscina, brincadeiras e histórias bíblicas, vôlei e outras atividades foram
desenvolvidas em um dia muito agradável, além, de um delicioso churrasco
feito pelo pastor Israel e sua equipe.
Você, que esteve conosco, fica aqui
nosso agradecimento, e o convite para
o próximo ItaFeliz em 2020 para você
que não pode estar este ano.
Até lá!
Denise Godoi
Visão Ministerial da Amizade

PARABENIZAMOS OS NOSSOS
ANIVERSARIANTES DA SEMANA!
“Dêem graças ao Senhor porque ele é bom. O seu amor dura para sempre.”
(Salmo 136.1)
Dia 13
Geneci Peçanha Simplicio
Jacira Dias Teixeira

Dia 17
Felipe Pereira Inácio
Maria Clara Morais Silva
Sonia Regina Mariano Martins

Dia 14
Clarissa Pacheco Sousa
Claudia Aparecida Santos Viana
Dalton Valério Rocha Lopes
Genilse Pinheiro de Souza
Jamilly Louise Barros Gomes
Maria Felícia Novelino
Ricardo de Oliveira Reis
Victor Hugo de S.V.S. Rodrigues
Pereira

Dia 18
Arlindo Lopes da S. Neto
Gabriela Carvalho Parente
Joao Batista Da Silva
Luisa Morais I. da Silva
Renata Assis Gerhardt
Roberto Galdino Bento Filho
Sarah Morgana S. de Toledo Contaifer

Dia 15
Claudio Murilo Lopes C. Escanilha
Daniel Watson de B. Strucchi
Gisele Cabral de H. Escanilha
Patricia Dias Magalhães

Dia 19
Braz de Andrade
Glaussi dos Santos Koutroularis
Juliana Ujakova C. Bassil
Raquel Simão S. Cozzolino
Rosemary Velasco G. da Silva
Samuel Marianno L. da Cruz

Dia 16
Leila Defáveri M. Martins
Marcos André de Oliveira Moraes
Maura Soares
Miguel Balloussier F. Braga
Vilma Oliveira da Silva

JORNADA DE
LEITURA DA BÍBLIA
e motivos de oração

(Estação 12 - História de Israel - As regras da antiga aliança, 6)
• Segunda-feira (13)
Leitura bíblica: Números 25 a 27
Motivo de oração: Pelos participantes do Celebrando a Recuperação
• Terça-feira (14)
Leitura bíblica: Números 28 a 29
Motivo de oração: Em Gratidão pela realização do ItaFeliz no dia 1/5
• Quarta-feira (15)
Leitura bíblica: Números 31 a 32
Motivo de oração: Por nossos enfermos
• Quinta-feira (16)
Leitura bíblica: Números 33 a 34
Motivo de oração: Por nossas famílias
• Sexta-feira (17)
Leitura bíblica: Números 35
Motivo de oração: Por nossas crianças
• Sábado (18)
Leitura bíblica: Números 36
Motivo de oração: Por nossos jovens e adolescentes
• Domingo (19)
Leitura bíblica: Provérbios 5 a 6
Motivo de oração: Por nossa Escola Bíblica Dominical

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 (995191770) ou Valéria Pastor.

MINISTÉRIO DIACONAL

Almir

Itamar

Valdir

Paulo Parente

ESCALAS
• Diáconos de Plantão: Hoje: Cultos 1 e 2: Almir e Itamar; cultos 3 e 4: Valdir
e Paulo Parente; Próximo domingo: cultos 1 e 2: Fabiana e Nilsa; cultos 3 e 4:
Amaro e Hamilce.

ALMOÇO
NA IGREJA
No próximo domingo (19),
teremos uma deliciosa feijoada
realizada pelo Ministério de
Famílias com sobremesas a parte,
e bebidas. Dê folga ao seu fogão e
venha almoçar com a sua família!

PEQUENOS GRUPOS ADOLESCENTES
O PG adolescentes
se reúne toda quartafeira, liderado por
Gabriel Brenha e
Danielle Fins. Temos
PGs para adultos,
jovens casais, jovens
e adolescentes. Para
participar de um PG,
fale com Sandra Mara
(98635-1422).

ALMA TIJUCANA

N

o 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 fral das 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. 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!

CELEBRANDO A RECUPERAÇÃO
N

a última segundafeira, o Celebrando a
Recuperação realizou mais
um dos seus encontros. O Pr.
Jorge Carvalho nos apresentou a quarta
lição deste ciclo: Esperança.
Amanhã, estaremos juntos novamente, a
partir das 19h, no Salão Allen, e das 19h30,
no Santuário. O Pr. Israel Belo de Azevedo
estará trabalhando a quinta lição: Aceitação Expectativas realísticas - Sair da comparação e
aceitar quem sou. Logo, após estaremos dando
sequência aos Grupos de Passos e aos Grupos
de Partilha Aberta. Venha conhecer o nosso
trabalho!

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.

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.
JUVENTUDE - No próximo sábado (18/5),
às 19h30, a juventude promoverá a palestra
“Provocações e desafios: a leitura de Jó”
com a professora Teresa Akil. A palestra faz
parte da programação da EBD da juventude
e é aberta para toda a igreja. Teresa Akil
é doutora em Teologia, professora de
Teologia Bíblica, Hebraico, Cultura Judaica
e atualmente desenvolve seu pós-doutorado
na PUC-Rio. Para mais informações procure
a irmã Agnes Alencar ou o pastor Samir
Confessor.
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 - Estudo do livro “Quem é Discípulo?”,
do Pr. Israel Belo de Azevedo, e se deseja

conhecer mais da vida cristã, participe
da classe das 9h - Estudo do livro
“Transpondo Muralhas”, de Eugene
Peterson. Todas as classes se reúnem
no Gabinete Pastoral, com o Pr. José
Maurício.

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.

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.

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.
Encontre-nos nas redes sociais: www.
facebook.com/ebdfrancês; www.facebook.
com/mediterlabible; www.facebook.com/
connaissonslabible; www.itacuruca.org.br;
Youtube: Ebd itacuruçá francês.

ADULTOS II (9h) - CLASSE ATALAIA
SALOMÃO - Estudo sobre ATOS DOS
APÓSTOLOS - Trinta anos que mudaram
o mundo. Hoje: Finalmente Paulo chega
a Roma - por Valdir Maia; Próximo
domingo: O poder transformador - por
Nancy Dusilek. 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! Reunimo-nos na sala 7,
no térreo.

ESTUDOS BÍBLICOS EM INGLÊS - Bible
Study Class (11h) - Aberta para todas as
idades, não precisa ser expert em inglês
para acompanhar. 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!

MULHER CRISTÃ EM MISSÃO
Amadas irmãs, na próxima quinta-feira (16/5), às 15 horas, o Pastor Roberto Costa
abordará o tema da atualidade sobre a MULHER. Hoje, no mundo inteiro mulheres têm
sido incompreendidas, sofrendo toda a sorte de violência, geralmente por pessoas que
amavam. São vítimas silenciosas; atrás do sorriso e da maquiagem existe um coração ferido
necessitando de ajuda. Cremos que somente o conhecimento e o amor de DEUS nos liberta.
Cristo nos dá vitória sobre a carne e suas obras. Meditemos em Gálatas 5 de 13 a 15.
Após a reunião, teremos o tradicional lanche e o ensaio do Coro Otília Galvão. Aguardamos
você para esta tarde agradável. No amor de Cristo, Carmelita Arruda - Vice-Coordenadora.

Estudos bíblicos
e oração
durante semana
n 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.
n 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 Belo.
Participe! Esperamos por você!
n CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO
BÍBLICO (quartas-feiras, às 19h)
- Participe conosco do resumo da
semana da nossa 13a Jornada de
Leitura da Bíblia com o Pr. José
Maurício. Após o estudo teremos
um momento de oração, na sala da
MCM. Participe!
n 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 vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos”. (Provérbios 5.21)

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

Processional, instrumental
Ita em ação

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

“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)
Prelúdio, instrumental
Canto 23 HCC

Canto
Não a Nós, Senhor

Por que perguntam as nações: “Onde está vosso Deus?”
No céu está o nosso Deus; e tudo faz como lhe agrada.
Por que confiam as nações em ouro, prata e riquezas,
e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos?
Leitura bíblica: Salmo 147.7a-9, 3, 5
Cantai ao Senhor em ação de graças. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva
para a terra, e que faz produzir erva sobre os montes; que dá aos animais o seu alimento.
Sara os quebrantados de coração, e cura-lhes as feridas. Grande é o nosso Senhor.
Eu te Agradeço
Eu te agradeço, Deus
por se lembrar de mim, e pelo teu favor
e o que me faz crescer.
Eu vivo pela fé, e não vacilo,
eu não paro, eu não desisto.
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo!
Você mudou a minha história
e fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou e isso é tudo.
Só vivo pra você.
Não sou do mundo, não!
A honra, a glória, a força e
o louvor a Deus!
E o levantar das minhas mãos
é pra dizer que te pertenço, Deus!
Eu te agradeço, Deus
que no deserto não me deixou morrer
e nem desanimar.
E, como aquela mãe que não desiste,
você não se esqueceu, você insiste.
Oração
Homenagem às mães

Deus É Fiel

(Metrif. Sl 115, G.Kerr Neto|N. Bomilcar)

Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor,
mas, ao teu nome dá glória,
por amor da tua misericórdia
e da tua fidelidade.

Canto

O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e cheio de amor. Não nos trata conforme
os nossos pecados nem nos retribui conforme as nossas iniquidades.
(Salmo 103. 8, 10)

(Kleber Lucas)

(Asaph Borba)

Deus é fiel, é fiel,
acima de todas as coisas eu sei,
eu sei que meu Deus é fiel.
Em meio aos muitos problemas,
em meio as lutas sem fim,
por entre os muitos dilemas
que se apresentam pra mim.
As vezes eu posso passar
uma noite inteira a chorar,
mas sei que meu Deus logo pela manhã
fará novamente o sol brilhar;
e encherá de alegria os meus lábios
e o meu coração de louvor,
assim vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.
Oração de intercessão
Mensagem: Pastoras e pastores da família - (2Timóteo 1.3-7) - Pr. Israel Belo de Azevedo
Canto 488 HCC

Brilha no Meio do Teu Viver!

Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
deves fazê-las com todo o amor.
Brilha no meio do teu viver.
Brilha no meio do teu viver,
pois talvez algum aflito possas socorrer.
Brilha no meio do teu viver.
Oh, talvez alguma vida possas alegrar,
com palavras cheias de calor,
ou, quem sabe, algumas almas tristes alcançar,
com a mensagem do Salvador!
Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

(I. D. Ogden|C. H. Gabriel)

Versículo da semana para memorizar:
“O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos”. (Provérbios 5.21)

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

Limpa o meu coração,
abre os meus olhos pra que eu possa ver,
com o amor que tens por mim.
Te amo.
Quero ser igual a Ti.
Tudo o que sou é pra Teu louvor,
pois contigo vou viver pra sempre.

Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme
por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a
vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele.
(Romanos 12.2)
Prelúdio, instrumental

Oração

Canto 80 HCC

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

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

O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito
abatido. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos
ao seu grito de socorro.
(Salmo 34. 18, 15)

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.

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.

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.
					
Oração de intercessão

Homens: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída
sobre um monte.

Mensagem: Pr. Israel Belo de Azevedo

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

Culto 3: Seminários de história do cristianismo

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.
Hosana

(Hillsong|versão: Mariana Valadão)

Eu vejo o Rei da glória, vindo com o Seu poder.
A Terra vai estremecer.
Eu vejo Sua graça os pecados perdoar.
A Terra vai, então, cantar.
Hosana, Hosana,
Hosana nas alturas! (2X)
Eu vejo um povo eleito, assumindo o seu lugar,
pra sua fé compartilhar.
Eu vejo o avivamento, quando o Teu povo orar,
e te buscar, e te buscar.

Culto 4: Em quem temos crido? (Números 11.1-6)
Canto

Teu Reino

(Vinícius Zulato)

Os reinos se abalam, os povos se curvam,
as bocas se abrem, as mãos se levantam
pra dizer que Tu és o Rei,
pra dizer que Tu és o Senhor.
Teu Reino é sempre eterno,
firmado em misericórdia,
justiça e igualdade,
bondade e fidelidade.
A tua igreja Te adora, tua igreja Te adora.
Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

(Jeremy Ridlle)

AÇÃO SOCIAL

PEDRAS VIVAS em movimento
• 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.

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.

• OFICINA DE CROCHÊ - Aulas às terças-feiras. Turma para iniciantes: das
14h às 16h; e turma para avançados: das 16h às 18h. Investimento: R$40,00
mensais. Inscrições diretamente com a professora Teresa, no dia da aula.
O Crochê é considerado uma terapia ocupacional, fonte de renda e também
ferramenta para o projeto de apoio a idosos e crianças, no Inca e Instituições de
Longa Permanência.

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: 3344-9700/98124-0122 (Whatsapp) ou
por e-mail: secretaria@itacuruca.org.br. Mantenha o seu cadastro sempre atualizado.

• ESTIMULAÇÃO COGNITIVA EM GRUPO
Dia 25/5, das 14h30 às 15h30, na sala 7
- Com o objetivo de aprimorar, desenvolver e
prevenir a perda da capacidade de memória,
raciocínio e outras funções cognitivas,
aumentando a destreza, conhecimento
e favorecendo as relações interpessoais,
autonomia e independência no envelhecer.
Informações e inscrições no balcão de
recepção da igreja ou pelo celular 984123491 (Margaret Borges)

DÍZIMOS, CONTRIBUIÇÕES E OFERTAS

Agência: 3010-4
C.C: 150.036-8

PLAMOR PAGAMENTOS

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

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;

Atenção: 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.

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

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

• os valores correspondentes de cada um;
• o mês correspondente ao pagamento.

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

