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NOSSOS MISSIONÁRIOS 

A e M - Afeganistão 

Ana Regina Wanderley - França  

André e Glaucia Lisboa – Milão, Itália 

Cesar e Denise Queiroz – Equador 

Devani Alves – Capelã - RJ 

 Eliel e Haydée - Haiti 

Jailson e Rosana Coelho – Rio de Janeiro 

Pr.Nilton e Rute Amorim - RJ 

Joel e Rebeca – Níger, África 

Áquila e Priscila – Sul da Ásia 

Marlele Tied

HISTÓRIAS DE JESUS, SEGUNDO JOÃO – João 8       

(8.20)                                                                  

“Ele só não foi preso porque Deus não permitiu”. 

 

Este diálogo aconteceu no templo de Jerusalém perto da caixa onde as pessoas depositavam suas ofertas para os pobres. Ali ficavam também as 

lâmpadas que iluminavam a cidade e a entrada para o tribunal religioso de Israel conhecido como Sinédrio. 

Ele só não foi preso porque Deus não permitiu. 

(8.21-30) 

“Aquele que me enviou continua comigo”. 

 

Em outra conversa com os religiosos de Jerusalém no templo, Jesus lhes disse: 

— Saibam que eu vou embora. Vocês me procurarão mas não me encontrarão. Para onde eu vou, vocês não poderão ir porque não querem se 

arrepender. Vocês morrerão espiritualmente porque preferem pecar a crer em mim.  

Sem entender essas palavras, eles começaram a comentar entre si: 

— Será que ele está pensando em se suicidar? O que ele está querendo nos falar quando diz que nós o procuraremos mas não o encontraremos?  

Jesus respondeu: 

— Sei que é difícil para vocês me entenderem, porque vocês pensam de um jeito apenas humano. Eu vim do céu. Vocês pensam pequeno, mas eu 

lhes falo de verdades elevadas. É por isso que continuarão pecando. Repito que, se vocês não crerem em mim como o Messias, morrerão 

espiritualmente. 

Eles perguntaram: 

— Então, nos diga: afinal, quem é você? 

Jesus repetiu: 

— Eu sou quem estou dizendo que sou e vocês são o que tenho dito que são. Mas vocês não acham que eu digo a verdade. Eu só digo a verdade, 

porque aquele que me enviou diz só a verdade. Saibam todos que eu só digo o que ele me disse.  

Como continuavam sem entender, Jesus acrescentou: 

— Quando vocês me levarem para morrer, saberão que eu sou o Messias e verão que tudo o que faço e falo vem do Pai, que é o meu mestre.  

Jesus disse mais: 

— Aquele que me enviou continua comigo. Ele nunca me deixa só e eu só faço o que é agradável para ele. 

Depois dessas palavras, muitas pessoas creram nele como o Messias. 

                                                                                                                                                                                        (Israel Belo de Azevedo) 
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Cultos Matutinos 
 

Processional, instrumental 
 

Boas vindas 

 

Prelúdio, 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) 

 

Canto 17 HCC    Fonte és tu de toda bênção   
                (R. Robinson|Hinário americano, 1813) 
 

Fonte és tu de toda bênção; vem o canto me inspirar; 
a misericórdia tua quero, em alto som, louvar. 
Oh, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus 

ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom 
Deus! 
 

Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu 

e, por sua graça, um dia, vai levar-me para o céu. 
Eu, perdido, procurou-me, longe do meu Deus,  sem 
luz; 
dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom 
Jesus! 
 

Devedor à tua graça, cada dia e hora, sou. 
Teu cuidado, sempre, faça com que eu ame a 
ti,  Senhor. 
O meu ser é vacilante; toma-o, prende-o, com amor, 
para que eu, a todo instante, glorifique a ti, Senhor. 
 

 

Canto 23 HCC   Não a nós, Senhor   
                  (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. 

 

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? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oração de louvor 
 

Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 

 

"Senhor, tem misericórdia de nós; em ti temos 
esperado; sê tu o nosso braço, manhã após 

manhã, e a nossa salvação no tempo da 
angústia." 

(Isaías 33.2) 
 

Canto  Doce nome (Gláucia Carvalho) 
 

Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, 
só de pronunciar o teu nome, 
os meus medos se vão, minha dor, meu 
sofrer, 
pois de paz tu inundas meu ser. 

 

Jesus, que doce nome, 
que transforma em alegria o meu 
triste coração. 
Jesus, só o teu nome  
é capaz de dar ao homem salvação. 

 

Oração de intercessão 

 

Interlúdio, instrumental  

 

Mensagem: Pr. Diogo Carvalho 

 

Canto   Tua vida em minha vida   
                           (Lieza Coelho Silva) 
 

Vem em mim reinar, em tudo o que eu 
sou; 
te convido já a governar a minha vida. 
Que meus atos e palavras possam 
expressar amor, 
que haja sempre em minha boca 
um contínuo louvor, em gratidão 
por tua vida em minha vida, 
por tua vida em minha vida. 

 

Oração e benção 

 

Poslúdio,  instrumental 
 

Recessional, instrumental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Culto Vespertino 
Processional, instrumental 
 
Boas vindas 
 
Prelúdio, instrumental 
 
"(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 ao 

seu nome. Juntos exaltemos o seu nome."  
(Gálatas 3.26, 28; Salmo 68.4; 34.3) 

 
Canto      Grande é o Senhor    (Steve McEwan) 
 
 Grande é o Senhor e mui digno de louvor, 
 na cidade do nosso Deus, seu santo monte, 
 alegria de toda a terra. 
 
 Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, 
 e que nos ajuda contra o inimigo, 
 por isso, diante dele nos prostramos. 
 
 Queremos o teu nome engrandecer 
 e agradecer-te por tua obra em nossas vidas; 
 confiamos em teu infinito amor, 
 pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. 
 
Canto             Meu protetor  (Darlene Zschech) 
 

Bendirei ao Senhor pra sempre. 
Confiarei a Ele todo o meu ser. 
Foi Ele quem cessou com meus temores 
e, numa rocha, os meus pés Ele firmou. 
Não me abalarei. Do Senhor direi: 

 
meu Protetor, 
minha Força, 
minha Vida És, 
eu me rendo a Ti, 
meu Abrigo, 
Torre Forte, 
meu Ajudador. 
Já não estou mais só. 

 
Não há ninguém além de Ti, Deus. 
Não há ninguém que eu deseje mais. 
Porque me faz feliz, do Senhor direi: 

 
Canto     Alto preço    (Asaph Borba e Jan Gottfridsson) 
  

Eu sei que foi pago um alto preço, 
para que contigo eu fosse um, meu irmão. 
Quando Jesus derramou sua vida, 
ele pensava em ti, ele pensava em mim, 
pensava em nós. 
  
E nos via redimidos por seu sangue, 
lutando o bom combate do Senhor, 
lado a lado trabalhando, sua igreja edificando 
e rompendo as barreiras pelo amor. 
  
E, na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui 
que pagaremos o preço de sermos um só coração no 
Senhor. 
E, por mais que as trevas militem e nos tentem separar, 
com nossos olhos em Cristo, unidos, iremos lutar. 

 
 

Oração de louvor 
 
Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 
 
"Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre 
presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora 

a terra trema e os montes afundem no coração do mar, 
embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes 
sejam sacudidos pela sua fúria. Deus vem em seu auxílio, 
desde o romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está 
conosco; o Deus de Jacó é a nossa torre segura." (Salmo 

46.1-3, 5, 7) 
 
Canto  Meu auxílio (Sérgio Pimenta) 
 

Por que estás abatida, ó minh’alma? 
Por que te perturbas dentro em mim? 

 
Espera em Deus, pois ainda o louvarei; 
a Ele, meu auxílio e Deus meu. 

 
Oração de intercessão 
 

"Temam o Senhor e sirvam-no com integridade e 
fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus 

antepassados adoraram (...) e sirvam ao Senhor. Se, porém, 
não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem 

irão servir (...) 
Mas, eu e minha casa serviremos ao Senhor”.   

(Josué 24. 14-15) 
 
Canto   Eu e minha casa (A. Valadão) 
 

Quero consagrar meu lar a Ti, 
o nosso futuro para Te servir. 
Com toda a minha força e entendimento 
quero dedicar o meu lar a Ti. 

 
Eu e minha casa serviremos a Deus (3x) 
com alegria. 

 
Será abençoada minha descendência, 
frutificará à sua presença. 
Como bom perfume meus filhos irão 
perfumar todas as nações. 

 
Mensagem: Pr. Davi Matheus 
 
Canto  Primeiro amor     (A. Rocha) 
   

Quero voltar ao início de tudo, 
encontrar-me contigo, Senhor. 
Quero rever meus conceitos e valores, 
eu quero reconstruir. 
Vou regressar ao caminho, 
vou ver as primeiras obras, Senhor. 
Eu me arrependo, Senhor, 
me arrependo, Senhor, 
me arrependo, Senhor! 

 
Eu quero voltar ao primeiro amor, 
ao primeiro amor; 
eu quero voltar a Deus! 

 
Oração e benção 
 
Poslúdio,  instrumental 
 
Recessional, instrumental 
 
 



 

   JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
_________________________________ 
Módulo 37 
Profetas da disciplina, 1 

“Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o 
conhecia; e, antes de você nascer, eu o consagrei e o 

constituí profeta às nações”. 
(Jeremias 1.5) - NVI. 

 
 

Segunda (23) 
Leitura bíblica: – Jeremias 1, 3 
Motivo de oração: Pelo Celebrando a Transformação. 
 
 
Terça (24)  
Leitura bíblica: – Jeremias 2, 9 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 
 
Quarta (25) 
Leitura bíblica: – Jeremias 10 
Motivo de oração: Por nossas famílias. 
 
 
Quinta (26)  
Leitura bíblica: – Jeremias 17, 11, 12 
Motivo de oração: Por nossos pastores. 
 
 
Sexta (27) 
Leitura bíblica: – Jeremias 18, 5 
Motivo de oração: Por nossa juventude. 
 
 
Sábado (28) 
Leitura bíblica: – Jeremias 8 
Motivo de oração: Por nossos idosos. 
 
 
Domingo (29) 
Leitura bíblica: – Jeremias 22.1-12 
Motivo de oração: Por nossas crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARABENIZAMOS OS NOSSOS 
ANIVERSARIANTES! 

 
“A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito 

se alegra em Deus, meu Salvador”. 
(Lucas 1.46a)  

 
 

Dia 23 
Gloria Maria Vasconcelos Guedes 
Maria Alice Ferreira N. da Silva 
Paulo Miguel Pires 
Phelippe Heuseler Dantas 
Silvia Carolina L. de Ipanema Moreira 
 
Dia 24 
Claudio Cunha Bittencourt 
Claudio Souza Costa 
Deivis Aparecido de Araújo 
Marcelo Jaccoud Amaral 
Maria Gonçalves Pereira 
Zélia de Souza Coelho 
 
Dia 25 
Debora S. Iozzi Codá dos Santos 
Luciene Betzler Cardoso Gomes 
Rafaella Rocha Carneiro da Silva 
Regia Maria Facundo Oliveira da Silva 
 
Dia 26 
Izabela Gomes Guimarães 
Johenir Janotti Viégas 
Leila da Veiga Pereiral 
Leonardo Ramos S.Grijó dos Santos 
Leonardo Rocha Bezerra 
Richard José Vasques 
Yone Maria Borba Mota 
 
Dia 27 
Adilson Fernandes Moreira 
Alaide Gomes da Silva 
Alan J. Pedrosa dos Santos 
Anette Victor dos S. Pinto 
Domingos Costa Santos 
Maria Celeste de Castro Machado 
Thaínes Cristina da S. Marti 
 
Dia 28 
Ana Beatriz Maciel R. Guimarães 
Bárbara Gonçalves Varella e Silva 
Flavia Almeida dos Santos 
Julia Cavalcanti Pinto Ruiz 
Leonardo Pilar do Nascimento 
Lucas Barreto F. Coelho 
Lucas Mesquita Cardoso 
Luizi Roelas de S. Rangel 
Marília Avelino de Oliveira 
Mauro Ribeiro Lemos 
Nilza Medeiros Pinto 
Rachel Borges Pereira de Sá 
Sâmella Regina Vieira de Souza 
 
Dia 29 
Cristiane do N. Gomes Borges 
Débora Ferreira de Brum 
Denize Paulino Felizardo 
Estevão Duarte Pinheiro 
Gelson Francisco Borges da Costa 
Helena Rodrigues 
Izabel Regina Bonfim Leal 
João Felipe C. de Alencar Pinto 
Priscilla Souza de Azevedo 
Rosa Bernardes de Andrade 
Vania Pires Lousada Affonso 
 
 
 
 
 


