Domingo 11/ 12/2016

O sinal

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

(“O Senhor mesmo lhes dará um sinal”- Isaías 7.14)
Quem pode esperar que de uma virgem nasça, sem
relação sexual, uma criança encantadora?
Quem pode imaginar que de uma aldeia insignificante
surja um rei?
Quem pode sonhar que anjos sejam reunidos e formem
um coro, na terra,
para entoar uma música confortadora?
Quem pode admitir que pastores socialmente mal
classificados
sejam chamados para testemunhar a chegada de um
bebê esperado?
Quem pode compreender que astrônomos sem
equipamentos complexos
puderam ver uma estrela e seguir seu brilho como se
fosse uma bússola orientadora?
No entanto, foi assim que Deus fez!
É assim que Deus faz!
Então, podemos ter esperança!
Sim! Na plenitude do tempo de Deus, os poderosos sua força perderão;
os escravizadores sem algemas ficarão;
dos algozes serão arrancados seus chicotes de opressão;
o vazio será preenchido pela alegria de ver e receber a salvação;
a chegada da paz desfará a confusão;
os que andam em trevas, de cabeça baixa, poderão
seguir pela vida com as frontes iluminadas pela presença da salvação!
O nascimento de Jesus Cristo é o sinal de que Deus fará isto.
E Ele espera que coloquemos de lado os nossos interesses pessoais,
como fez José, o noivo de Maria.
E Ele nos convida para participarmos da história da salvação, da nossa e da dos outros,
como fez sua mãe, Maria.
E Ele nos chama para ouvir as vozes celestes que nos dizem que a paz é possível
e espera que a desejemos, tornando-nos homens e mulheres a serviço do bem.
E Ele nos conclama para ver o que Ele fez
como aconteceu com os pastores do campo de Belém.
O nascimento de Jesus nos mostra como Deus nos ama.
Ele se tornou humano para que pudéssemos ver a sua glória na terra e no céu.
Ele se fez homem para que pudesse conviver conosco.
Emanuel!
Israel Belo de Azevedo

Segunda
8h - Hora de Oração 3
19h - Musicalização para crianças
- Aulas de flauta
19h15 - Celebrando a Recuperação
Terça
19h - Hora de Oração, 4 (Jovens)
19h30 - Culto 5 (Santuário)
Quarta

PRÓXIMOS DOMINGOS
Lembramos a todos nosso
calendário para o final do ano:
18/12 - Se Deus quiser,
no próximo DOMINGO
(18), os horários serão
normais. Pela manhã (9h
e 11h), celebraremos com
as CRIANÇAS. À noite,
celebraremos na praça o
nosso CANTANDO O NATAL.
(Não realizaremos o culto das
17h30).
25/12 - Se Deus permitir, no
domingo (25), celebraremos
nosso CULTO DE NATAL,
às 11h, que será o único
culto do dia. (NÃO teremos
os cultos das 9h, 17h30 e
19h30).
31/12 - Se for da vontade
de Deus, nosso culto de
passagem de ano (31/12)
começará às 21h. Depois,
nas primeiras horas de 2017,
haverá um jantar, para o qual
você precisa se inscrever
ainda hoje, se não o fez.

8h - Hora de Oração 5
9h - Ginástica para Terceira Idade
9h30 - Hora de Oração 6 (Missões)
16h - Leitura da Bíblia em grupo
18h - Escola Bíblica de Quarta
18h30 - Culto 6 (Pr. José Maurício)
20h - Grupos Famíliares
Quinta
15h - Reunião da MCA
19h50 - Hora de Oração 7
Sexta
8h - Hora de Oração 8
20h - Culto dos Adolescentes
ENSAIOS ABERTOS
DOMINGO
17h - Coro Novo Canto
17h30 - Coro Jovem
SEGUNDA
19h30 - Coro de Adolescentes
TERÇA
19h30 - Coro da Igreja
QUINTA
17h - Coro Otília Galvão
19h30 - Cantares
19h30 - Orquestra ITA
20h30 - Coro Masculino
sexta
19h30 - Coro Infantil Elza Lakschevitz
Sábado
15h - Coral Rutter

Versículo da semana para memorizar:

“Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos.
A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo”. (João 1.16-17)

C U LT O M AT U T I N O
9h

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

Dirigente: Eis a voz do que clama: Preparai no deserto o caminho do Senhor; endireitai
no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será
abatido todo monte e todo outeiro; e o terreno acidentado será nivelado, e o
que é escabroso, aplanado.

“Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que
recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração
o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai.” (Gálatas 4.4 - 6)
Canto 228 HCC

A Deus Demos Glória

A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Canto 71 HCC

(Crosby/Jones/Doane)

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

Nós Te Louvamos, ó Senhor Jesus

(Tucker/Fonseca/Williams)

Nós te louvamos, ó Senhor Jesus,
pois tu trocaste a glória pela cruz.
Que possa em nós brilhar a tua luz.
Aleluia, aleluia.

Todos:

(Stella Junia)

Em Silêncio Toda Carne

(Stella Junia)

Deixou a Casa do Pai

(Stella Junia)

Dirigente: E deleitar-se-á no temor do Senhor; e não julgará segundo a vista dos seus
olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos;
Todos:

O Canto Angelical

(Sears/Willis)

Pairando sobre a terra estão os anjos a cantar
e sobre o mundo pecador derramam luz sem par.
Acima das tribulações da luta terreal,
proclama a vinda singular o canto angelical.

Eu Quero Cristo

(Stella Junia)

Veio a Este Mundo o Senhor Jesus

(Morris/Pitrowsky)

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.

O Advento do Salvador Isaías 60.1-3; 11.1-5; 40.3-5,10,11

Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo
frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria
e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de
conhecimento e de temor do Senhor.

Coro Cantares

Canto 92 HCC

Canto 114 HCC

Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a
glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos;
mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E nações
caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora.

Coro Cantares

A glória do Senhor se revelará; e toda a carne juntamente a verá. Eis que o
Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele; eis que o seu
galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele.
Dirigente: Como pastor ele apascentará o seu rebanho; entre os seus braços recolherá
os cordeirinhos e os levará no seu regaço; as que amamentam, ele as guiará
mansamente.

Mensagem: Jesus, o sentido da história, 7. – Pr. Israel Belo de Azevedo
Deus inaugurou seu reino. (Marcos 1.15)

Na plenitude dos tempos - Cristo veio para ser um de nós

Todos:

Todos:

Coro Cantares

Oração // Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

Leitura bíblica 88 HCC

(Stella Junia)

Oração de intercessão

Que toda língua diga em teu louvor:
No céu, na terra. Cristo é Senhor.
E ao trino Deus cantemos com fervor:
Aleluia, aleluia.

Um de Nós

Menino Rei

Enquanto aqui na terra estão os dias a passar,
os povos vivem sem amor, num mundo a guerrear.
Mas quando, enfim, reinar a paz, em glória triunfal,
dos salvos todos se ouvirá o canto angelical.

Tu nos mostraste tua compaixão,
e ao desgarrado deste tua mão.
Por tua morte temos salvação.
Aleluia, aleluia.

Coro Cantares

Coro Cantares e CoroAI

mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos
mansos da terra. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto
dos seus rins.

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.
Nosso castigo Jesus levou, veio nos libertar.
Tudo na cruz ele consumou para nos resgatar.
Quem entre nós já compreendeu todas as dores que sofreu,
a condição em que morreu para nos resgatar?
Oração e bênção
Poslúdio, cantado

Menino Rei
A grande promessa de Deus
Emanuel, Emanuel.
Veio reinar, o homem salvar
Emanuel, Deus conosco, Emanuel!

Recessional, instrumental

(Stella Junia)

INSTRUÇÕES SOBRE A
CELEBRAÇÃO DE BATISMOS
Os batismos são celebrados no batistério de água aquecida do templo da Igreja.
Batizamos por imersão, fiéis ao ensino bíblico de que, aos nos submetermos
ao batismo, seguimos o que Jesus fez. No nosso caso, reconhecemos
publicamente que morremos para um velho estilo de vida e nascemos para um
novo, e que a imersão é gesto que simboliza o que Espírito Santo fez ao nos
convencer do nosso pecado e nos indicar o caminho da graça oferecida na cruz.
O batismo acontece segundo um cronograma de várias etapas.

Período de 12 a 18 de dezembro de 2016

1. Tendo aceitado Jesus como Salvador e Senhor, o candidato deve participar
um período de estudos em que será instruído, individualmente ou em grupo,
sobre as crenças fundamentais dos batistas, segundo a Bíblia.

Pensamento da semana: Se olharmos para Deus, os homens poderão olhar para nós. Se
olharmos para as circunstâncias, cairemos, e os homens olharão para as circunstâncias, e
cairão conosco.

2. Durante o período de instrução, o candidato deverá procurar o pastor Israel
Belo de Azevedo, marcando um encontro com ele, por meio da secretaria da
igreja.

Segunda, 12
Refletindo: Mateus 2 - PAIS DE HERODES
Herodes é o protótipo de algumas pessoas:
daquelas que não podem ter os desejos
contrariados. Quando ele se viu contrariado,
cometeu as maiores atrocidades, inclusive a
de matar inocentes. Herodes não passa de
um reizinho vulgar.
Toda vez que atuamos para realizar os
próprios desejos, somos candidatos a
nos tornar como Herodes. Neste sentido,
precisamos de magos - estes, sim,
autênticos estadistas, para nos contrariar e
nos chamar à vida real, em que realizamos
alguns desejos e somos frustrados em
outros.
Como pais, devemos tomar cuidado para
não estar alimentando herodes em nossas
casas. Nossos filhos não podem ser
protegidos numa redoma de um mundo
irreal. Antes, devem viver as condições que
lhes são possíveis.
Orando: pelos desempregados.
Cumprimentando os aniversariantes: Aulus
Fiaux, Márcia Rejane Patriota de Lima,
Maria R. da Silveira Neves.

3. Tendo sido o seu batismo recomendado pelo pastor Israel, o candidato
deverá dar publicamente sua profissão de fé em um dos cultos dominicais;
nela, o pastor Israel lhe fará uma ou mais perguntas sobre as razões do
desejo pelo batismo. Nesse dia, o candidato deverá chegar mais cedo,
assentar-se nos primeiros bancos e se apresentar ao pastor Israel. Num
momento do culto, o pastor o chamará å frente para a profissão de fé.
Estando satisfeito, o pastor pedirá os votos da Igreja, que aprovará o
batismo.
4. O candidato deve se certificar da data e do horário, tomando a iniciativa de
convidar seus parentes e amigos para o seu batismo. No dia do batismo,
deverá levar um conjunto de roupa, que poderá ser deixado na antessala do
batistério, localizada à esquerda de quem olha para a plataforma (ao lado do
piano), para o caso das mulheres, e à direita (ao lado do órgão) para o caso
dos homens. Em algum momento do culto, será chamado à plataforma, para
ser apresentado.
5. O candidato será conduzido até o batistério, onde trocará de roupa e, depois,
chamado para descer às águas. O pastor celebrante perguntará se crê em
Jesus como Senhor e Salvador. Em seguida, emergirá todo o seu corpo e o
trará de volta. Terminada a cerimônia, o batizado deixará o batistério, trocará
sua roupa e voltará para o salão de cultos.
6. Em algum momento do culto, será chamado para a plataforma, onde
receberá uma Bíblia comemorativa e um certificado de batismo. Terminado
o culto, deverá descer para a entrada do templo, onde receberá os
cumprimentos.
A partir desse momento, quem se submeteu ao batismo se torna membro da
Igreja Batista Itacuruçá.

Leituras da semana: Salmo 72 e Mateus 2.1-11 // Malaquias 3 e João 1.15-42 //
Deuteronômio 18 e Atos 3 // Salmo 110 e Hebreus 5 // Isaías 61 e Lucas 4.
Versículo da semana: “Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu
amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a
verdade vieram por meio de Jesus Cristo”. (João 1.16-17)

Terça, 13
Refletindo: Malaquias 3.2 - SEGUINDO O
MESSIAS
Malaquias, quatro séculos antes de Cristo,
anuncia que, antes de chegar, Jesus será
precedido por um profeta parecido com
Elias (João Batista), cuja vida e mensagem
preparariam as pessoas para recebê-Lo.
Tanto foi verdade que João o batizou.
Ele vê que o anjo da aliança, um título para
Jesus, desenvolverá o seu ministério em
torno do templo de Jerusalém, o símbolo
naquela época para a presença de Deus.
Hoje sabemos que está onde estivermos
reunidos em seu nome.
Ele nota que a vinda de Jesus dividirá o
mundo, de um lado os que creem nEle, de
outro os que não creem, sempre por uma
livre decisão individual.
Ele permitirá, para os pastores
(“descendentes de Levi”, a tribo
encarregada de liderar o culto) e para o
povo em geral, a expressão da religião
verdadeira, sem espaço para a mágica, para
a troca, para o adultério, para a mentira
e para a injustiça. Como ensinaria Tiago,
quatro séculos depois, a religião verdadeira
demanda o pagamento de salários justos, o
cuidado para com os pobres e a prática da
justiça contra todo tipo de opressão.

Se seguimos o Messias, essas causas dEle
devem ser as nossas causas.
Orando: pelas famílias de nossa igreja.
Cumprimentando os aniversariantes:
Etiene Gonzales Lins, Euler de Castro
e Souza, Felipe G. Benjamim Pereira,
Gianluca Pollastri, Ivanilda Francisco de
Moura, Maristela de Almeida Rosas, Natan
de Souza Alijo, Orsitávio Victor dos Santos.
Quarta, 14
Refletindo: Deuteronômio 18.15-18 SEMELHANTE A MOISÉS
O profeta veio, suscitado dentre o povo
de Israel, semidestruído por seu próprio
pecado.
Esse profeta foi comparado a Moisés, mas
também a Elias. Suas palavras tinham
autoridade porque vinham diretamente da
boca de Deus.
Zacarias, pai de outro profeta, tio de Jesus,
entendeu a natureza dessa promessa,
quando, saudando seu filho, disse que ele
prepararia o caminho para Jesus, aquele
que daria “ao seu povo conhecimento da
salvação, ao redimi-lo dos seus pecados,
graças à entranhável misericórdia de nosso
Deus, pela qual nos visitará o sol nascente
das alturas, para alumiar os que jazem nas
trevas e na sombra da morte, e dirigir os
nossos pés pelo caminho da paz” (Lucas
1.77-79).
Estêvão, no chão da morte, perto das
pedras que o matariam, citou esta
promessa: “Foi Moisés quem disse aos
filhos de Israel: `Deus vos suscitará dentre
vossos irmãos um profeta semelhante a
mim`” (Atos 7.37). Estêvão, profeta que foi
traído e assassinado (Atos 7.52).
Orando: pelos enfermos.
Cumprimentando os aniversariantes:
Alexandre dos Santos Bonfim, Gabriela
de Mello Bonfim, Jakler Nichele Nunes,
Suzana Farias Amorim.
Quinta, 15
Refletindo: Refletindo: Atos 3.1 OFERECENDO O ESSENCIAL
Pedro e João estavam conscientes de que
precisavam ser pessoas de oração.
Os dois, quando se encontraram com o
mendigo, subiam ao templo para uma das
orações do dia. Eles estavam indo para a
igreja, diríamos nós hoje, para adorar a
Deus.
Para conjugar os verbos vários da vida,
precisamos conjugar o verbo essencial:

“orar”. Precisamos estar plugados em Deus,
se quisermos ser fortes, se quisermos vencer
os vícios, se quisermos encontrar sentido
para a vida. A oração nos leva às melhores
experiências da caminhada humana.
Pessoas de oração, não tinham o que
aquele deficiente físico queria, do que lhe
informa o entusiasmado líder da igreja
nascente: Se tivessem dinheiro, dariam
uma esmola e seguiriam seus caminhos; os
apóstolos seguiriam suas vidas ricas de fé
e o deficiente seguiria sua vida miserável.
Porque não tinham o secundário, deram
ao necessitado o que lhe era essencial:
qualidade de vida. Não confiaram em si
mesmos ou nos seus bens. O poder deles
não advinha do dinheiro, que não tinham,
nem da fama, já que o mendigo não sabia
quem eram aqueles ex-pescadores. O poder
deles vinha de seus olhos fitos em Deus.
De igual modo, se olharmos para Deus,
os homens poderão olhar para nós. Se
olharmos para as circunstâncias, cairemos, e
os homens olharão para as circunstâncias, e
cairão conosco.
Orando: pela nova diretoria eleita.
Cumprimentando os aniversariantes: José
Henrique G. Ferreira Santos, Sandra M. Lima
Pereira, Sérgio da Cruz, Tatiani M. Podlyska
Lima.
Sexta, 16
Refletindo: Hebreus 5.1-10 - AS
CREDENCIAIS DE JESUS
Quais são as credenciais de Jesus para nos
ministrar graça e misericórdia?
O autor bíblico oferece várias, como
humildade (cf. Filipenses 2.5-11),
obediência, como sua ação enquanto esteve
na terra, qualidades que o tornam fonte de
salvação eterna para todos os que aceitam o
seu sacrifício.
Há algo notável, no ministério de Jesus, que
precisamos ter sempre em mente: Jesus
“ofereceu orações e súplicas, em alta voz
e com lágrimas, àquele que o podia salvar
da morte”. Muitas vezes, desejosos apenas
de leite ralo (Hebreus 5.13), queremos
ficar livres da experiência das lágrimas,
esquecidos de que Jesus as verteu por
si mesmo. Nisto também Ele é o nosso
modelo. O sofrimento faz parte da vida. Um
evangelho que o nega não é Evangelho de
Jesus Cristo.
Orando: pelos alunos e professores do
Reforço Escolar
Cumprimentando os aniversariantes: Ana
Suely P. Reis Monteiro, Leandro Cristian
Vinhas do Carmo, Lorena Jacobson
Berzins, Lucas Santiago dos Santos, Márcia
Henriques de Mattos.
Sábado, 17
Refletindo: Isaías 61.6 - NÃO TERCEIRIZE
A ORAÇÃO
Quem pode orar por nós, quando estivermos
aflitos?
A primeira resposta é: nós mesmos podemos
e devemos orar por nós, porque somos
sacerdotes de Deus.
Não precisamos esperar que um pastor ore
por nós. O privilégio foi dado a cada um
de nós. Não precisamos de palavras bem
organizadas, mas de um coração que se
ajoelha.

De igual modo, um familiar, amigo ou
vizinho não precisa que um sacerdote
chegue até ele para orar. Nós podemos
interceder por eles. A resposta de Deus
não depende da função que ocupamos.
Somos todos ministros.
Devemos receber a missão de orar por
nós mesmos e uns pelos outros como um
imenso privilégio.
Em nosso círculo de relacionamentos,
podemos ser conhecidos como pessoas
que ajudam, como pessoas solidárias, mas
o melhor “título” que podemos receber é o
de “pessoas que oram”. Quem ora é quem
se interessa.
Orar é uma tarefa que não precisa ser
terceirizada.
Orando: pelas programações de hoje:
- “Um abraço neste Natal”; Natal na
Cristolândia, em Madureira e Natal Igual,
na Lapa.
Cumprimentando os aniversariantes: Clara
de A. Fogaça Pinheiro, Edneia Nogueira
da Lora, Izabel Cristina de Azevedo do
Amaral, Lídia Maria T. Lima Coelho,
Rachel da Silva Mesquita, Rafael Lopes
Santana, Sofia Meira Kolisnyk.
Domingo, 18
Refletindo: Lucas 4.1 - O DESERTO,
NECESSÁRIO
Gostamos de pensar que, estando cheios
do Espírito Santo, nada de ruim nos
acontece.
Gostamos de sentir que, fazendo a vontade
de Deus, nada de ruim nos acontece.
E é verdade.
Cheio do Espírito Santo, Jesus foi
conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto,
formado por terra arenosa e muitas pedras.
Ele tinha acabado de ser batizado no rio
Jordão. No deserto, passou fome. Ali teve
sede. Ali experimentou o frio da noite e o
calor da tarde.
Ali foi encontrado por Satanás e ali foi
tentado. A ele foi oferecido o poder, poder
político e religioso. A ele foi oferecida a
fama nacional e mundial. Firmado na
Palavra de Deus, ele recusou todas as
ofertas, que o desviariam da sua missão.
Então sua missão pôde efetivamente
começar.
O deserto não foi um acontecimento ruim
na vida de Jesus. Antes, foi um tempo de
intimidade com o Pai.
O sofrimento experimentado não foi algo
ruim para Jesus. Foi um tempo para ver
como o Pai cuidava dele.
O deserto vem sobretudo para quem busca
ser fiel a Deus. Enquanto estamos no
deserto, somos fortalecidos para a vida.
O sofrimento, que não é desejado por Deus
para nós, pode ser usado por ele para nos
fazer mais fortes.
O que nos cabe, como Jesus fez, é
ficarmos firmes na Palavra de Deus.
Orando: pelos participantes do
Celebrando a Recuperação.
Cumprimentando os aniversariantes:
Beatriz Giglio Azevedo, Carmelita Maria
Oliveira de Arruda, Eleni Melo da Silva ,
Marly Tavares da Siva, Priscilla dos Santos
Dias.

MINISTÉRIO DIACONAL

Jurjus

Flávia

Richard

Gisa

ESCALAS
• DIÁCONOS DE PLANTÃO: Hoje: Culto 1 e 2: Jurjus e Flávia; Culto 3 e 4:
Richard e Gisa; Próximo domingo: cultos 1 e 2: Amaro e Hamilce; Cultos 3 e 4:
Amós e Emília.
• PREPARO DA CEIA PARA O PRÓXIMO DOMINGO (18/11): sábado, às 17h:
Itamar e Jurjus.

Processo Eletivo da Igreja Batista Itacuruçá
para o biênio 2017/2019
Como foi divulgado no domingo passado e até hoje, a partir das 8h30 até às
14h30, a igreja estará se fazendo representar por seus membros de maior idade
Civil, no Salão Allen, para exercer o seu direito de voto para eleição da nova
diretoria da Igreja.
A apuração será feita imediatamente após o término da votação, razão pela qual,
toda a igreja está convocada a comparecer, na próxima quinta-feira, dia 15
de dezembro de 2016, às 20 horas, para o encerramento da AGO de outubro,
quando será oficialmente apresentado à membresia o relatório e o RESULTADO
da eleição pela Comissão de Indicações.
Destarte, conforme definido naquela deliberação, será submetido à igreja o
Relatório do Conselho Fiscal referente ao 3º trimestre de 2016.
Humberto Martuscello Oliveira Lima
Presidente

CEIA DE ANO NOVO
Teremos mais uma vez a nossa Ceia de Ano Novo, para que estejamos todos juntos na
virada do ano. Faça hoje mesmo a sua inscrição.
O preço será R$30,00 para adultos, R$20,00 para crianças acima de 12 anos e
R$15,00 para crianças entre 8 e 12 anos; crianças menores de 8 anos não pagarão.
No cardápio, preparado pela irmã Ivonete, estão incluídos: pratos quentes, saladas,
doces, frutas e bebidas.
Inscreva-se, no máximo, até o domingo, 18/12 para participar.
Seja muito bem-vindo à nossa Ceia de ano novo 2016-20017.
As inscrições serão efetivadas após o pagamento até a data limite.

OFERTA PARA ITAMAZÔNIA 2017
Retornaremos à Amazônia no carnaval.
Como fizemos na última viagem,
realizaremos atendimentos médicos e
odontológicos, além de distribuir kits de
higiene bucal, cestas básicas, Bíblias
e outras necessidades das famílias
ribeirinhas. Você pode nos ajudar
contribuindo para compra destes materiais.
Cada kit odontológico custa R$10,00 e
uma cesta básica R$70,00. Para contribuir
basta colocar no envelope de dízimo:
OFERTA PARA ITAMAZÔNIA.

HOJE TEM ALMOÇO E BAZAR AMAZONIA!
Ao almoçar conosco ou adquirir algum objeto no
bazar, você estará contribuindo para o projeto
ITAMAZÔNIA 2017. No cardápio de hoje temos
uma deliciosa bacalhoada ou um apetitoso
frango assado por apenas R$20,00 (vinte reais).
Teremos quentinhas para transporte e suco
incluso. Você terá também a oportunidade de
saborear diversas opções de sobremesa para
ajudar às famílias ribeirinhas, que vivem no meio
da floresta amazônica. Desde já somos imensamente gratos por sua
colaboração.

ITACURUÇÁ NA CRISTOLÂNDIA MADUREIRA
No próximo sábado (17),
ofereceremos o Jantar de
Natal para os internos da
Cristolândia Madureira (Rua
Domingos Lopes, nº 652).
Você esta convidado a estar
conosco nesta programação,
que visa abençoar e ser
abençoado. Realizaremos
um culto às 17h com a
participação do Coro Jovem e
depois serviremos a refeição
para os internos. Sairemos de Itacuruçá às 15h30. Caso deseje ir, procure o pr.
Alcenir. 98702-3469.

COLABORE COM SEU KIT-DOAÇÃO (R$15,00)
PARA O “NATAL IGUAL” 2016
Evento promovido pela Igreja Batista Farol da Lapa (Rua do Riachuelo, no 19,
Lapa), ocorrerá no próximo sábado, dia 17, a partir das 19h30.
O alvo é termos 200 pessoas presentes, moradoras de rua, para serem alcançadas
pelo verdadeiro SENTIDO do Natal.
Serão agraciados com vestuário, calçado, asseio, corte de cabelo, projeção do
filme JESUS, lanche, ceia natalina e o kit = 1 panetone Cristolândia (abençoando
o Ministério Cristolândia no Rio de Janeiro) + 1 exemplar do devocional BOM DIA
AMIGO 2017, doado por nossa igreja.
Disponível somente, HOJE, no balcão na recepção, após os cultos!
Colabore, proporcionando um NATAL IGUAL para quem você não conhece, mas
JESUS conhece!

UM ABRAÇO NESTE NATAL
No próximo dia 17/12, sábado, das 15h
às 17h, teremos o Dia do Abraço. Com
nossas camisetas natalinas, sairemos
às ruas próximas da nossa igreja, onde
distribuiremos, além de um abraço, os
devocionais BOM DIA AMIGO 2017 e
o convite para o Cantando o Natal, no
domingo 18.
Teremos um encontro na sala 7 para
orarmos e nos organizarmos para esta
programação, e então sairemos para fazer
a diferença em nosso bairro.
Todos estão convidados! Seja relevante
como Jesus é para nós!

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
Venha estudar e crescer no conhecimento da Palavra de Deus, na EBD
EBD CRIANÇAS (9h) - Estudo bíblico para
crianças de 2 a 8 anos.
EBD JUNIORES (9h) - Estudo bíblico
para meninos e meninas de 9 a 11 anos
(Estudos: Quem é Deus) - Prof. Marcus
Vinicius.
EBD ADOLESCENTES (9h) - Visão
panorâmica do NT, e EBT (11h) - Estudo
bíblico para adolescentes de 12 a 18
anos e 18+. Eles se reúnem na sala da
UAI-União de Adolescentes Itacuruçá (2o
andar).
EBD JOVENS (9h e 11h) - Mini curso sobre
“Sexismo” – Nossa página no Facebook:
facebook.com/ebitajovens.
EBD ADULTOS I (9h) – As revistas
“Compromisso” (36 a 64 anos) e
“Realização” (65 anos em diante) são as
principais literaturas de Educação Bíblica,
publicadas pela Editora Convicção. Neste
trimestre, os alunos terão a oportunidade de
estudar A igreja de Cristo - Sua natureza e
missão. Temos duas classes: a de senhoras,
que se reúne na sala de Oração, sob a
direção da Profª. Adelita Quadros e a classe
mista de adultos, com o diácono Almir
Gonçalves Jr., no Salão Allen.
EBD ADULTOS II (9h) - Classe Atalaia
Salomão - Neste domingo, teremos a
reunião de confraternização dos irmãos
da classe. No próximo domingo, daremos
continuidade ao estudo deste quadrimestre
ESDRAS e NEEMIAS, com a lição “A
hostilidade do inimigo”, que será
ministrada pelo irmão Jalimar Simplício.

EBD EM INGLÊS (11h) - Study the Bible
in English! - Gosta de debater as Escrituras?
Venha e participe conosco do estudo da
Palavra de Deus em inglês, aos domingos,
às 11h.
A classe utiliza “The Gospel Project”, um
currículo da Southern Baptist Convention,
dos Estados Unidos, que propõe uma
jornada cronológica através da Bíblia,
do Gênesis ao Apocalipse, apresentando
teologia bíblica dentro de uma estrutura
sistemática ao longo de três anos.
Com foco na conversação, cada lição
convida os participantes a mergulhar nas
principais passagens da Bíblia, em inglês,
proporcionando entendimento do contexto
histórico, audiência, e propósitos do texto
bíblico; estimulando a reflexão pessoal,
expressão de vida e compreensão da
revelação de Deus através dos tempos.
A classe é aberta para todas as idades
e não precisar ser expert em inglês para
acompanhar.
Estamos começando uma nova revista, “A
Kingdom Established”, que cobre o período
de Samuel, Saul e David, incluindo os livros
de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes.
Onde? Sala 7, Térreo.
Dúvidas? itabibleclub@gmail.com ou
procure os irmãos Augusto Sales, André
Azevedo ou Ernesto Gertner.
ESTUDOS DE DISCIPULADO - DOMINGOS
• Discipulado de Adolescentes - Classe de
batismo para adolescentes, às 10h30,
com o Pr. Cleudair (cleudairgodoi@
itacuruca.org.br/98365-3837).

Estudos Bíblicos e oração durante a semana
[imagem] TERÇAS INSPIRADAS - Na próxima terça-feira (13), às 19h30, em
Histórias que a Bíblia conta: Maria e Jesus. Esperamos por você!
CULTO DE QUARTA-FEIRA - Venha cantar seu hino predileto no Culto de Oração, das
18h30 às 20h. Escolha você mesmo. Estamos nos reunindo na sala da MCA.
GRUPO DE LEITORES DA BÍBLIA - LeBlita - O grupo de Leitores da Bíblia de
Itacuruçá (LeBlita) se reúne toda quarta-feira, às 16h. Depois da leitura, temos
comentários com o Pr. Israel, às 18h. Faça parte desta turma e venha conhecer mais
da Bíblia.

HORAS DE ORAÇÃO
Todos os dias, exceto sábado, nos reunimos para clamar ao Senhor e também
agradecer as bênçãos recebidas. Escolha um dia e venha estar conosco, na Sala
de Oração, no térreo - Visão Ministerial de Oração. Domingo: 8h-9h; 17h-17h30
- oração pelos filhos; Segunda: 8h-9h; Terça: 19h30-20h30 - oração pela Pátria
(Hélia Galgoul); Quarta: 8h-9h; Quinta: 19h-20h (homens); sexta: 8h-9h.
Oração pelos filhos (Yone Mota), somente na primeira sexta-feira de cada mês.

Versículo da semana para memorizar:

“Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos.
A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo”. (João 1.16-17)

C U LT O M AT U T I N O
11h
Dirigente: Este será grande e será chamado filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o
trono de Davi seu pai;

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

Todos:

Natal! Promessa de Deus
Leitura bíblica: Isaías 11.1; Miquéias 5. 2, 4, 5

e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.

Mulheres: Disse então Maria. Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a
tua palavra.
Coro Novo Canto

Dirigente: Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará.
Congreg.: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me
sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos,
desde os dias da eternidade.
Todos:

E ele permanecerá, e apascentará ao povo na força do Senhor, na excelência
do nome do Senhor seu Deus; e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz.

Canto

Vem, Jesus tão Esperado!

(Wesley/Prichard/Trad.: Faustini)

Magnificat

(Lc 1.46-55/G. Pergolesi)

Natal! Promessa de Vida e Paz
Coro Novo Canto

Suave Música

(Buckley/Forrest/adapt.: M. Coelho)

Leitura bíblica: Lucas 2. 8-11
Dirigente: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho.
Congreg.: E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor; pelo que se encheram de grande temor.

Vem, Jesus, tão esperado, nossas almas libertar!
Faze-as puras, sem pecado, paz eterna em Ti achar.
De Israel és a esperança, és o anseio das nações.
Só em Ti quem busca alcança, plena paz nos corações.

Dirigente: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande
alegria que o será para todo o povo:

Tu nos trazes liberdade, nasces pobre, mas és Rei
e, por toda eternidade, Tu nos dás do amor a lei.
Nossos corações governa, Santo Espírito de Deus!
Suficiente é a graça eterna para nos levar aos céus.

Coro Novo Canto

Coro Novo Canto

Ó Vem, Ó Vem, Emanuel

(Faustini/adapt.: Hellmore/arr.: Walters)

Oração // Momento de gratidão e fidelidade, instrumental
Canto 98 HCC

Pequena Vila de Belém

É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.

Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir,
enquanto os astros lá no céu estão a refulgir.
Porém, nas tuas trevas resplende a eterna luz,
incomparável, divinal: nasceu o bom Jesus.
O dom glorioso divinal nenhum alarde faz;
por Cristo, aos homens nosso Deus concede graça e paz.
Sereno e muito humilde, vem ele ao mundo, assim
trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim.
Habita em nossos corações, infante e Rei Jesus,
pois desejamos contemplar visões de tua luz.
Nos céus, proclamam anjos o amor do Deus fiel.
Oh, vem, Senhor, em nós morar, eterno Emanuel!
Leitura bíblica: Lucas 1.26, 27, 30-33, 38
Dirigente: Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da
Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome
era José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria.
Congreg.: Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria; pois achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus.

(C. Carols/arr.: D. Forrest)

Leitura bíblica: Isaías 60.1-3
Coro: Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a
glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos;
mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E nações
caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora.
Coro Novo Canto

(P. Brooks/L. Henry Redner)

O Primeiro Natal

Levanta-te, Brilha

(Pote/ J. Sutton)

Mensagem: Jesus, o sentido da história, 8 – Pr. Israel Belo de Azevedo 		
Deus promove a liberdade no mundo (Marcos 1.15)
		
Canto 90 HCC
Oh, Vinde Fiéis!
(Hino Latino, J. Wade/ Trad.: Houston )
Oh, vinde, fiéis, triunfantes, alegres,
sim, vinde a Belém, já movidos de amor:
nasceu vosso Rei, lá dos céus prometido!
Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos!
Oh, vinde, adoremos a nosso Senhor!
Olhai, admirados, a sua humildade.
Os anjos o louvam, com grande fervor,
pois veio conosco habitar, encarnado.
Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos!
Oh, vinde, adoremos a nosso Senhor!
Nos céus, adorai-o, vós, anjos em coro,
e todos na terra tributem louvor.
A Deus honra e glória, contentes, rendamos!
Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos!
Oh, vinde, adoremos a nosso Senhor!
Oração e bênção // Poslúdio, instrumental ;; Recessional, instrumental

Se, ao longo deste culto, você tomou alguma decisão ou tem alguma pergunta ou quer
que oremos por você, dirija-se, por favor, à Sala do Acolhimento no andar térreo.

Versículo da semana para memorizar:

“Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos.
A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo”. (João 1.16-17)

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

O Salvador chegou!
Irradiando a luz sobre os povos
Canto 95 HCC

De Belém, a Linda História

(Lício & Faustini/mel.polonesa)

De Belém a linda história eu me alegro em repetir:
encarnou-se o Rei da glória para o mundo redimir.
Deus eterno, do passado, do presente e do porvir,
do presente e do porvir.

Coro:

O Espírito de Deus estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder [...] Deleitar-se-á no temor do Senhor; não julgará segundo a
vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos; e terá
prazer em obedecer-lhe.

Todos:

Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas julgará
com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.

Coro Masculino

Sabes Tu, Maria?

(M. Lowry e B. Greene/J. Scrader)

Leitura bíblica: Miqueias 5. 2
Dirigente: Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá,
de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde
os tempos antigos, desde os dias da eternidade.

Maravilha do infinito, no presépio se traduz
todo o amor que o Pai bendito revelou, do berço à cruz.
Grande amor, incomparável, foi o teu, ó meu Jesus,
foi o teu, ó meu Jesus.

Coro Masculino Pequena Vila de Belém/Na Cidade de Davi

(Tradicional/arr.: M. Parks)

Leitura bíblica: João 3.16; 1 João 4.14; Apocalipse 1.5b, 6
Dirigente: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Entre os homens teu ensino tu deixaste, bom Senhor,
e do mundo o mau destino transformaste, pelo amor.
Grande amor, incomparável, foi o teu, ó Salvador,
foi o teu, ó Salvador.
Leitura bíblica: Zacarias 9.9-10; Lucas 2.14; Salmo 95.1; João 1.14

Coro:

E nós temos visto, e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador
do mundo.

Todos:

Aquele que nos amou, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e
nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos
séculos dos séculos. Amém!

Dirigente: Alegra-te muito, ó filha de Sião; canta, ó filha de Jerusalém; eis que vem a ti
o teu Rei; Ele é justo e traz salvação; ele é humilde, e ele anunciará paz às
nações.

Coro Masculino e CoroAI

Congreg.: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa
vontade.

Mensagens: (culto 3) Jesus, o sentido da história, 9. – Pr. Israel Belo de Azevedo
		
Deus sofre conosco na história (a cruz cheia). (Filipenses 2.5-8)

Coro:

Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação.

Dirigente: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos
a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.
Canto

O Verbo Virou Gente

Coro Masculino

Celebrai a Criança

Trazendo esperança ao coração do homem
Canto

Nas Estrelas

(arr.: Doug Holck|Tom Fettke)

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

Mostrando amor ao mundo
Leitura bíblica: Mateus 1.23; Isaías 11. 2-4
Dirigente: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado
Emanuel, que traduzido é: Deus conosco.

Eu sei o sentido do Natal,
pois na história tem o seu lugar:
Cristo veio para me salvar.
O que Ele é pra mim?
Coro Masculino

Amém

(Ralph Carmichael)

Até que um dia o Seu amor senti.
Sua imensa graça recebi.
Descobri, então, que Deus não vive
longe, lá no céu, sem se importar comigo.
Mas, agora, ao meu lado está;
cada dia, sinto Seu cuidar,
ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim.
Tudo Ele é pra mim.
Tudo é Jesus pra mim.

Nas estrelas, vejo a Sua mão
e, no vento, ouço a Sua voz.
Deus domina sobre terra e mar.
O que Ele é pra mim?

Oração

(arr.: C. Adams)

(culto 4) Jesus, o sentido da história, 10.
		
Deus rompe a história (o túmulo vazio). (Filipenses 2.9-11)

(G. Kerr)

O verbo virou gente e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade.
E vimos sua glória, como a do Pai.
E vimos sua glória, glória do Pai.

Adoração - Medley

(T. Fettke e K. Bible/arr.: R. Kingsmore|M. Parks)

Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

Se, ao longo deste culto, você tomou alguma decisão ou tem alguma pergunta ou quer
que oremos por você, dirija-se, por favor, à Sala do Acolhimento no andar térreo.

AÇÃO SOCIAL

PEDRAS VIVAS EM ATIVIDADE

AGRADECIMENTOS
O grupo Pedras Vivas vem, através desta singela mensagem, expressar
nossa gratidão à todos que de alguma forma colaboram e tornaram possível
a realização de nossos sonhos: a realização dos eventos e das atividades
executadas no ano de 2016. Sem vocês, nosso trabalho jamais seria
concretizado! À vocês, voluntários e voluntárias, por perceberem o que
ocorre à nossa volta e importarem-se de fato… por buscarem promover
uma transformação efetiva através de atitudes e não apenas de discursos...
por proporcionarem sorrisos às pessoas... por estenderem a mão… À vocês,
deixamos a nossa homenagem, a nossa gratidão e nosso muito obrigado!

ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE - Oferecemos atendimento nas seguintes áreas:
Dermatologia, Psicoterapia, Homeopatia, Fisioterapia Motora, Nutrição, Fonoaudiologia
e Ginecologia. Vários horários.
Consultas com hora marcada. Ligue 3344-9700, ramal 4 ou 3344-0715.
AULAS E CURSOS VARIADOS - Oferecemos para todas as idades: decoração de
chinelos, bijuteria, corte e costura, patchwork, decoupage, pintura em tela, artesanatos
diversos, tricô, crochê e reforço em Matemática. Informações e inscrições pelo telefone
3344-9715 ou 3344-9700 ramal 4.
ORIENTAÇÃO JURÍDICA
• Segunda-feira (manhã/tarde): Dr. Felipe Barbosa (Família/Consumidor);
(17h): Dra Viviane Parente (Trabalhista/Civil);
• Terça-feira (16h - 18h): Dra Hélida Monteiro (Civil/ Família);
(18h – 21h): Dr. Marco Cerva (Direito Civil/ Saúde);
• Quarta-feira (16h - 18h): Dr. Paulo Malta (Civil/Família/Trabalhista);
• Quinta-feira (18h – 21h): Dr. Roberto da Costa (Previdência/Famíla/Civil).

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

Para todos os atendimentos você deverá agendar com a irmã Marta Mariano,
pessoalmente ou através do telefone 3344-9715 ou 3344-9700, ramal 4, às
segundas, terças e quintas (manhã e tarde).

AGENDA DE ORAÇÃO – Por falta de espaço não temos publicado a nossa
agenda de oração com os nomes que nos chegam. No entanto, não deixe de
interceder. Deus conhece as necessidades de todos os inscritos em nossa lista.

AGENDA DE MENSAGENS

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

Segunda, 12
19h30 - Culto de Ação de Graças
Pr. Israel Belo de Azevedo
Terça, 13
Estudo bíblico e oração
19h30 - Terças Inspiradas
Pr. Alcenir Mota
Quarta, 14
16h - 11a Jornada da Leitura Bíblica

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

VISÕES MINISTERIAIS

Pastor titular
ISRAEL BELO DE AZEVEDO

JUSTIÇA – Assist. Social Marta Mariano

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

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

Domingo, 18
Jesus, o sentindo da história
9h/11h - Especial de Natal
Coro de Crianças
19h30 - Cantando o Natal (Praça)

18h30 - Estudo bíblico e oração
Pr. José Maurício Amaral

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

Sexta, 16
20h - Culto UAI

Fundada em 21 de fevereiro de 1936

NOSSOS MISSIONÁRIOS
A e M – Afeganistão

Joel e Rebeca – Níger, África

Ana Regina Wanderley – França

Marlene Tíede – Chile
(mtiede@gmail.com)

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

Marlison Torquet – Pr. em Rio do Sul, SC
Regina Borges de Paula – Rio, RJ
(re_paulapsi@yahoo.com.br)
Ronilce Ferreira – Itapema, SC
(ronilce.ferreira@missoesnacionais.org.br)
Áquila e Priscila – Sul da Ásia

