DOMINGO 19/5/2019

A ALEGRIA DA PAZ
Diante dos graúdos gritos de guerra, precisamos falar de paz.
Quando os ecos estão longe,
Quando os berros são para os nossos ouvidos,
é como se fôssemos convocados para a guerra,
para a escuridão, para o rancor, para a mentira como método de vitória,
para a meia-verdade, para a raiva, para a amargura.
Nessas horas, precisamos sussurrar para nós mesmos que guerra é morte.
Paz é vida.

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

Guerra é treva. Paz é luz.
Guerra é ódio. Paz é amor.
Guerra é mentira. Paz é verdade.
Guerra é sombra. Paz é claridade.
Guerra é injustiça. Paz é santidade.
Guerra é dureza. Paz é suavidade.
A guerra é tambor cuja melodia atordoa. A paz é fumaça feliz que traz notícia boa.

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

Quem guerreia se afunda no remorso enquanto contempla seu troféu cheio de sangue e fel. Quem escolhe
a paz nunca se arrepende, nem quando perde.

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

A guerra se impõe. A paz se propõe.
A guerra levanta o muro, a paz o transforma em monturo.
A guerra no solo bombas letais planta, a paz corajosamente as arranca.
A guerra expele órfãos, a paz gesta nos corações.
Jesus disse que somos felizes quando falamos em favor da paz, quando promovemos a paz, quando
tocamos na orquestra da paz, quando vivemos no compasso da paz.
Escutemos.
Embora nos digam que a paz é uma utopia, que como realidade não acontecerá,
não deixemos que se apague dentro do nosso coração o desejo profundo que o leão e o cordeiro convivam
em harmonia. Acreditemos.
Precisamos desejar a paz.
Precisamos falar da paz.
Precisamos proclamar a paz.
Precisamos viver em paz.
Precisamos de paz.
Se a paz for a nossa escolha, venceremos como Jesus venceu.
Se a paz for o nosso credo, deixaremos a feitura da justiça nas mãos de Deus.
Se a paz for a nossa prática, rosas nascerão em meio aos espinhos.
Se a for for a nossa opção, os fuzis enferrujarão.
Se a paz for a trilha, conheceremos a alegria da liberdade.
A paz é possível.

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

IIsrael Belo de Azevedo
98604-4120
Instagram: israelbazevedo

SEXTA
19h30 - Coro Infantil Elza Lakschevitz
SÁBADO
15h - Coral Rutter

Retiro

PEDRAS VIVAS - 2019
Passa Quatro/MG

F

oram dias abençoados de muita alegria, comunhão, estudo da Palavra, louvor, oração,
congraçamento e troca de experiências entre os participantes.
O Grupo Pedras Vivas é para todos da terceira idade, membros ou não da igreja. Você que
conhece um idoso, encaminhe-o ao Grupo, para que ele tenha momentos maravilhosos de
interação, comunhão e aprendizado. A equipe que lidera este grupo está disposta a ajudar
de todas as maneiras para que os beneficiados encontrem conforto, alegria e carinho.
As inscrições para o próximo Retiro, em 2020, já estão abertas. Será novamente na cidade de Passa Quatro, nos dias 19 a 22 de março.

PARABENIZAMOS OS NOSSOS
ANIVERSARIANTES DA SEMANA!
“Dêem graças ao Senhor porque ele é bom. O seu amor dura para sempre.”
(Salmo 136.1))
Dia 20
Andrea Ujakova Corrêa
Camilla Velasco de O. Silva
Danielle Menezes Da Silva
Fernanda Mello do Nascimento
Maria Lucia Quintela
Mariana Moreira Kobi
Simei Gonçalves Abreu
Dia 21
Adriana Silva de Britto
Edval Vasconcelos Martins
Leneide C. Custódio Nascimento
Natalia da Veiga Martins
Paula Moreira de S. L. Junqueira
Renata Corrêa de Castro Torres
Dia 22
Adriano Baptista Souza
Arthur Lakschevitz Jr.
Daniel Sardenberg de S. Kohler
Danielly Christine do Aragão Araújo
Leda Maria Coutinho
Matheus de Oliveira Barbosa
Priscilla Sardenberg de S. Kohler

Dia 23
Glória Maria Vasconcellos Guedes
Maria Alice Ferreira N. da Silva
Paulo Miguel Pires
Philippe Heuseler Dantas
Silvia Carolina Lopes de I. Moreira
Dia 24
Claudio Cunha Bittencourt
Claudio Souza Costa
Deivis Aparecido de Araujo
Marcelo Jaccoud Amaral
Marcia Gonçalves Pereira
Zelia de Souza Coelho
Dia 25
Débora S. I. Codá dos Santos
Luciene Betzler C. Gomes
Rafaella Rocha C. da Silva
Regia Maria Facundo O. da Silva
Stephanie Krieger
Dia 26
Izabela Gomes Guimarais
Johenir Jannotti Viegas
Leila da Veiga Pereira
Leonardo Ramos S. G. dos Santos
Richard José Vasques
Yone Maria Borba Mota

JORNADA DE
LEITURA DA BÍBLIA
e motivos de oração

(Estação 12 - História de Israel - As regras da antiga aliança, 6)
• Segunda-feira (20)
Leitura bíblica: Deuteronômio 1 a 3
Motivo de oração: pela Convenção Batista Carioca
• Terça-feira (21)
Leitura bíblica: Deuteronômio 4 a 6
Motivo de oração: Pelo Coro da Igreja, ensaiando hoje
• Quarta-feira (22)
Leitura bíblica: Deuteronômio 7 a 9
Motivo de oração:.Pelo pastor José Maurício e família
• Quinta-feira (23)
Leitura bíblica: Deuteronômio 10
Motivo de oração: Por paz em nosso país
A proposta cristã de família
- O próximo encontro será no
dia 25 (sábado, das 10h às
12h), com 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!

• Sexta-feira (24)
Leitura bíblica: Deuteronômio 11
Motivo de oração: Por nossos enfermos
• Sábado (25)
Leitura bíblica: Deuteronômio 12
Motivo de oração: Por nossos adolescentes, em culto hoje
• Domingo (26)
Leitura bíblica: Provérbios 7
Motivo de oração: Por nosso futuro templo

ANIVERSÁRIO DO CORO DA IGREJA

MINISTÉRIO DIACONAL

Fabiana

Nilsa Kaezer

Amaro

Hamilce

ESCALAS
No domingo, 2 de Junho, no culto das 19h30, o Coro da Igreja estará celebrando o
seu 79º aniversário com um Culto de Gratidão a Deus. Venha celebrar pelas bênçãos
que Ele nos tem concedido em todo este tempo.

• Diáconos de Plantão: Hoje: Cultos 1 e 2: Fabiana e Nilsa; cultos 3 e 4:
Amaro e Hamilce; Próximo domingo: cultos 1 e 2: Walter e Margareth; cultos
3 e 4: Amós e Emília.
• Ceia do Senhor: Hoje - Culto 3: (17h30m) - Bernadeth, Deise, Marcos André,
Sérgio Paulo, Valdir e Fábio; Galeria: Fechada; Culto 4: (19h30m) - Adalgisa,
Amaro, Amós, Emília, Hamilce, Richard, Rodrigo; Galeria: Paulo Parente e
Paulo Lucas.

ALMOÇO
NA IGREJA
Hoje, 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!

INSCRIÇÕES
ITAMAZÔNIA 2020!

PROJETO CRESCER

HOMENAGEM
ÀS MÃES

O

dia 5 de maio foi marcado por alegrias e
emoções. Primeiro, a linda homenagem que
as mães receberam através de vários eventos
preparados pelas crianças: peça de teatro,
lanche especial, coro, presentes e muito mais
(foto). Depois, com a
participação de alunos
e do Pr. Israel Belo, no
hospital municipal Miguel
Couto, apresentou-se
o Coral Crescer! (foto)
Enquanto isso, as mães
participavam de atividades
planejadas especialmente
para elas (foto). Com
a sua colaboração foi
possível realizar de
pequenos eventos a
grandes momentos.

CENTENÁRIO DE
ANIVERSÁRIO DO
PASTOR DAVID GOMES
No próximo dia 25 (sábado), às
18h, teremos em nosso templo as
comemorações dos 100 anos de vida
do Pr. David Gomes. O orador será o Pr.
Fausto Vasconcelos, com a participação
musical do Coro João Soren. Vamos
agradecer, juntos, pela vida deste
grande servo de Deus.

V

ocê já esteve com os
ribeirinhos da Amazônia?Esteja
outra vez! Ainda não teve esta
experiência? Aproveite e participe
do Itamazônia 2020! Nos dias
5 a 12 de junho estaremos mais
uma vez com dentistas, médicos,
enfermeiros e outros profissionais
apaixonados por missões,
levando compaixão e graça às
comunidades ribeirinhas, do
município de Coari, em Manaus.
Para fazer sua inscrição entre em
contato com Pr. Alcenir: 987023469 ou pelo e-mail alcenir.
mota@gmail.com.

CELEBRANDO A RECUPERAÇÃO

N

a última segunda-feira, o Celebrando
a Recuperação realizou mais um
dos seus encontros. O Pr. Israel Belo
de Azevedo trabalhou a quinta lição
deste ciclo: Aceitação - Expectativas
realísticas.
Aceitar e focar-se na sua dor é sinônimo
de olhar as suas dificuldades por uma
perspectiva positiva. Permita-se aceitar
a sua situação atual. Investigue as suas
dificuldades, e se esforce para buscar o seu
propósito de vida. Olhe profundamente para os
acontecimentos negativos na sua vida e de que
forma emerge sua frustração, qual a sua raiz e o
quanto contribui na ampliação dos seus fardos. Até
que a aceitação aconteça, a recorrência do sofrimento

desmedido vai continuar. Assim que você entenda que
é importante abandonar o sofrimento quando este é
prejudicial, uma transformação positiva toma lugar. Você
vai perceber que apesar dos acontecimentos de impacto
negativo continuarem a disparar sentimentos negativos,
estes não têm necessariamente de ser emocionalmente
catastróficos. Você assume um determinado controle sobre
a reação aos acontecimentos de natureza dolorosa.
Você é a pessoa que decide o que sente relativamente ao
que acontece.
Amanhã, estaremos juntos novamente, a partir das 19h,
no Salão Allen e das 19:30 no Santuário. O nosso irmão
Roberto Francelino estará nos passando a sexta lição:
Rendição - Abrindo mão do controle. 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 - 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.

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 30 anos que mudaram o mundo.
Hoje: O poder transformador - por
Nancy Dusilek; Próximo domingo:
A atuação do Espírito Santo no
Antigo e no Novo Testamentos - por
Nelson Galgoul. 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.
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. 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.
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
Queridas irmãs, nossas próximas
reuniões da MCM são as seguintes:
Dia 23/05/2019, às 15 horas,
Programação especial: Culto de
Ação de Graças pelo aniversário da
irmã Ednir Costa (mãe da Silvinha);
e às 17h, ensaio do Coro
Otília Galvão.
Dia 30/05/2019 - Exibição do
filme "Uma Questão de Fé”,
pontualmente, às 15 horas.
Em seguida teremos ensaio do
Coro Otília Galvão.

ESTUDOSBÍBLICOS
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 Belo. Participe! Esperamos por
você!
 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!
 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:

“Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade
por mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos”. (Deuteronômio 7.9)

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

Mensagem Gideônica

Quando dois ou três de vocês se reunirem por minha causa,
não tenham dúvidas de que estarei ali. (Mateus 18. 20)
Prelúdio, 236 HCC

Sim, com Certeza, Meu Senhor Aqui Está

(Lanny Wolfe)

Sim, com certeza, meu Senhor aqui está,
pois eu sinto a sua graça, seu poder.
Refletida em cada face aqui, sua glória posso ver;
sim, com certeza, meu Senhor aqui está.

Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que
tu és fiel; o dia inteiro falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do teu poder, ó Senhor, meu Deus; anunciarei a tua fidelidade, a tua
fidelidade somente.
Vinde, Cristãos, Cantai

(C. H. Bateman|B. Carr)

Vinde, cristãos, cantai. Aleluia! Amém!
A Cristo, o Rei, louvai. Aleluia! Amém!
De todo coração, com fé e gratidão,
cantai com devoção. Aleluia! Amém!

Coro Otília Galvão

Jericó

Trio Azevedo (culto 2)

Sossegai 		

Sê engrandecido, ó Deus da minha vida;
tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, a minha segurança;
meus lábios sempre te exaltarão.
Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.

Oração
Não Ando Só

(Baker|Palmer)

(culto 2) Escute, Israel. (Deuteronômio 6.4) - Pr. Israel Belo de Azevedo
Canto 307 CC

Sê Engrandecido

(arr. David Danner)

Mensagens: (culto 1) Terry W. Dorsett - Diretor Executivo BCNE

Reconheçam isso hoje, e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos
céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Ele é a Rocha, as suas obras são
perfeitas, e todos os seus caminhos são justos.

Momento de gratidão e fidelidade

E, apesar dessa glória que tens,
tu te importas comigo também;
e este amor tão grande
eleva-me e amarra-me a ti;
tu és tremendo!

Oração de intercessão

Leitura bíblica: Deuteronômio 4.39; 32.4

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Louvemos ao Senhor.
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Louvemos ao Senhor.

(A. Perez)

E, apesar dessa glória que tens,
tu te importas comigo também;
e este amor tão grande
eleva-me e amarra-me a ti;
tu és tremendo!

Vozes, bem alto, erguei. Aleluia! Amém!
Com toda a sua grei. Aleluia! Amém!
Oh, adorai a Deus, sempre, vós, filhos seus,
na terra e lá nos céus. Aleluia! Amém!

Coro Otília Galvão (culto 1)

Tu És Soberano

Tudo o que existe e acontece
tu o sabes muito bem. Tu és tremendo!

Alegres, com fervor. Aleluia! Amém!
Rendei a Deus louvor. Aleluia! Amém!
Ele nos guiará, sempre nos guardará,
nunca nos faltará. Aleluia! Amém!

Canto

Canto

Tu és soberano sobre a terra,
sobre o céu tu és Senhor absoluto.
Tudo o que existe e acontece
tu o sabes muito bem. Tu és tremendo!

Leitura bíblica: Salmo 71.14-16

Canto 235 HCC

Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada
dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu
Salvador e o meu Deus. (Salmo 42.11)

Reconhecimento

(Whittle|MacGranahan)

Não sou meu! Por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz,
eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus.
Não sou meu; oh, não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu.
Hoje mesmo e para sempre, bom Jesus, sou todo teu.

(Genésio de Souza)

Não sou meu! Por Cristo salvo, pois seu sangue derramou
e da pena do pecado a minha alma resgatou.
Não sou meu! A ti confio tudo quanto chamo meu.
Tudo em tuas mãos entrego, pois, Senhor, sou todo teu.
Não sou meu! Oh, santifica tudo quanto sou, Senhor!
Da vaidade e da soberba livra-me, meu Salvador.
Trio Azevedo
Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

Bem Melhor é Amar

(R. Mello)

Versículo da semana para memorizar:

“Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade
por mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos”. (Deuteronômio 7.9)

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

Quarteto Itacuruçá
Soberano e Santo És
Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

Não há outro Deus além de ti, Senhor!
És Bendito e Incomparável!

Quarteto Itacuruçá

Cristo Em Mim

[Somos] filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo (...) Não há judeu nem grego,
escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus. Cantai a
Deus, cantai louvores (...). Juntos exaltemos o seu nome.
(Gálatas 3.26, 28; Salmo 68.4; 34.3)
Dentro de Nós

(Kerr Neto)

Dentro de nós tão pecadores
vieste morar santo e glorioso Deus.
Como entender o teu amor sem fim,
acima do céus, tão perto de mim?

Como tesouro escondido
num vaso de barro e sem valor,
assim teu perfume invade a minha alma,
me alcança o teu favor
a fim de que toda excelência
pertença somente ao Salvador
e nós pecadores tão frágeis
vivamos pra teu louvor.
Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Bendirei o Senhor o
tempo todo! Os meus lábios sempre o louvarão.
(Salmos 145.4; 34.1)
É de Coração
Como descrever, como explicar
um amor que vai de leste a oeste
e nunca mais vai terminar?
Tu me conheces bem
e sabes quem eu sou.
Não há como me esconder de ti;
tu sempre sabes onde estou.

Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não
pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. O meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por
meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam.
O Grande Amigo		

Não vou esquecer, não vou desprezar
o amor que tu me revelaste ali,
pra me resgatar.
Tu me conheces bem,
sabes quem eu sou.
Não há como me esconder de ti;
tu sempre sabes onde estou.

(Scriven|Converse)

Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão.
Ele manda que levemos tudo a Deus em oração.
Oh, que paz perdemos sempre! Oh, que dor no coração,
só porque nós não levamos tudo a Deus em oração!
Temos lidas e pesares e na vida tentação;
não ficamos sem conforto indo a Cristo em oração.
Haverá um outro amigo de tão grande compaixão?
Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração.
E, se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão,
pois é sempre a nossa força e refúgio em oração.
Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração;
em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.

ac

Oração de intercessão
Mensagens: Pr. Israel Belo de Azevedo
(culto 3) - Seminários de história do cristianismo
(culto 4) - Tem futuro a igreja? (Apocalipse 2.4)

És Salvador

(G. Moore|S. C. Chapman|port.: G. Borges)

É de coração
tudo que eu disser,
num hino de louvor
a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem
como é grande a minha gratidão,
mesmo assim, Senhor,
receba o meu louvor:
é de coração!
Oração

Leitura bíblica: Mateus 6.6; Filipenses 4.19

Canto 155 CC		

Dentro de nós, seres tão frágeis,
o teu poder se manifesta, Senhor.
Força nos dás, paz e alegria.
Doce é viver em tua companhia.

Canto

(M. English e P. Cross|adapt. T. Iraídes)

És Amigo

Prelúdio, instrumental

Canto

(T. Fetke)

Celebração da Ceia do Senhor
Canto 514 HCC

Venham à Mesa

“Venham à mesa”, convida o Senhor.
“Venham lembrar-se de mim.
Foi por vocês que morri em amor.
Venham lembrar-se de mim.”
Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar,
para lembrar-nos de ti;
nossa aliança contigo renovar,
tudo fazendo em memória de ti.
Quarteto Itacuruçá
Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

(D. W. Hodges)

“Este é o meu corpo. Comamos do pão.
Venham lembrar-se de mim.
Ele é o símbolo da salvação.
Venham lembrar-se de mim.”
“Venham do cálice o vinho beber.
Venham lembrar-se de mim.
Este é o meu sangue; oh, venham viver.
Venham lembrar-se de mim.”
Vaso Novo

(S. Correia)

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.
• ESTIMULAÇÃO
COGNITIVA E
MOTORA EM GRUPO

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.

Dia 25/5, sábado, das 14h30 às 15h30, na sala
7 - apenas 10 vagas. É constituído de atividades que
envolvem tarefas simultâneas, onde há recrutamento das
funções cognitivas associadas às motoras, com intuito
de desenvolver as habilidades como aprendizagem,
atenção, concentração, agilidade, raciocínio lógico,
equilíbrio e coordenação motora geral e fina. Auxiliando
assim na melhoria das atividades diárias.
Informações e inscrições no balcão de
recepção da igreja ou pelo celular 98412-3491
(Margaret Borges)

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.

DÍZIMOS, CONTRIBUIÇÕES E OFERTAS
• TREINAMENTO FUNCIONAL COM FISIOTERAPEUTA - dia 1/6, sábado, às
10h - O treino funcional é uma classificação do exercício que envolve treinar o
corpo para as atividades diárias. Possui movimentos integrados e baseados no
controle/coordenação neuromotora, no equilíbrio, flexibilidade. Participe e traga
convidados.

Agência: 3010-4
C.C: 150.036-8

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

PLAMOR PAGAMENTOS

Agência: 1434-6
C.C: 19.276-7

Agência: 3031
C.C: 12.353-6

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.

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

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
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
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

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

