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NOSSOS MISSIONÁRIOS 

A e M - Afeganistão 

Ana Regina Wanderley - França  

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 11                 

(38-40) 

“Tirem a pedra!”. 

Ainda muito comovido com a situação, Jesus foi até o túmulo de Lázaro, em que havia uma pedra fechando a entrada. 

Jesus deu uma ordem: 

— Tirem a pedra! 

Marta advertiu: 

— Mestre, o corpo cheira mal. Lázaro morreu há quatro dias. 

Jesus lhe respondeu: 

— Marta, Marta, eu não lhe disse que, se cresse, você veria o poder de Deus? 

Eles removeram a pedra. 

 

(41-44) 

“Agora, desamarrem Lázaro”. 

Jesus, levantando os olhos para o alto, orou: 

— Pai, eu te agradeço por já me teres ouvidos. Eu sei que sempre me ouves mas eu disse essas palavras para que todos aqui creiam que tu me enviaste ao mundo. 

Em seguida, gritou bem forte: 

— Lázaro, saia daí! 

Lázaro saiu. 

Seus pés e suas mãos estavam amarrados com ataduras. Seu rosto estava coberto por um pano. 

Jesus disse aos presentes: 

— Agora, desamarrem Lázaro, para que ele possa continuar a sua vida. 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                       (Israel Belo de Azevedo) 
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Cultos Matutinos 
 

Processional, instrumental 
Boas vindas 
Prelúdio, instrumental 
 

Dobre-se perante Deus, clame por sua graça e misericórdia 
 
Canto 375 HCC     Ouve-nos, Pastor Divino  
                               (D. A. Thrupp|W. B. Bradbury) 
 
 Ouve-nos,  Pastor divino, nós que, neste bom lugar, 

teu rebanho congregado, desejamos te adorar. 
Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. 
Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. 

 
Ó Jesus, escuta a prece, nossa humilde petição; 
vem encher o teu rebanho de sincera devoção. 
Cantaremos,  cantaremos, tua eterna compaixão. 
Cantaremos,  cantaremos, tua eterna compaixão. 

 
Dobre-se perante Deus, reconheça quem Ele é e desfrute da sua 

grandeza 
 
"Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo o 

sempre. "Bendito seja o teu nome glorioso! A tua grandeza está 
acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor." Que todos 

louvem a Deus, o Senhor. A sua glória está acima da terra e do 
céu."  (Neemias 9. 5-6; Salmo 148. 13) 

 
Canto 80 HCC  Bendito seja sempre o Cordeiro   
                               (G. Kerr Neto|J. Camargo Filho) 
                          (3ª estrofe - Hinário Proclamai 2001) 
 
 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. 
 
  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. 

 
"O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Que 

fiquem alegres e contentes todos o que te adoram! E que os que 
são gratos pela tua ajuda digam sempre: 'Como o Senhor é 

grande!'"  (Salmos 145. 3; 40.16) 
 
Oração de louvor 
 
Coro Cantares  Salmo 107 (Stella Junia) 
 

Louvem ao Senhor pelo sua bondade. 
Louvem ao Senhor pelo sua bondade. 
Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. 
Pela sua bondade louvem ao Senhor.  

 
 

Ele faz nascer vento tempestuoso. 
Ele faz cessar a tormenta das águas. 
Eu me alegrarei, regozijarei.  
Pois ao porto seguro sei, me levará.  

 
Louvem ao Senhor pelo sua bondade. 
Louvem ao Senhor pelo sua bondade. 
Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. 
Pela sua bondade louvem ao Senhor.  
Louvem ao Senhor. 
Louvem ao Senhor. 
Louvem ao Senhor.  

 
Momento de gratidão e fidelidade, instrumental 
 

Dobre-se perante Deus, entregue a Ele os seus medos e 
receios 

"Eu sou o Senhor, o Deus de vocês; eu os seguro pela mão e 
lhes digo: 'Não fiquem com medo, pois eu os ajudo.' "  

(Isaías 41. 13) 
 
Coro Cantares  Nunca estou só   
                (E. C. Heidelberg | trad.: Waldenir Carvalho) 
 

Quando eu sinto temor ou tristeza 
e me sobrevém a dor 
eu tenho alguém que me serve de abrigo 
e cuida de mim onde for. 

 
Nunca estou só porque eu sei que vai 
comigo. 
Nunca estou só, pois Ele me conduz! 
Cristo promete tomar-me as mãos  
e me guiar! 
Nunca estou só, comigo vai Jesus! 

 
Quero servir-te, Senhor, quero honrar-te 
em todo o meu proceder. 
À tua presença, Senhor, vou curvar-me, 
e sempre pra ti vou viver.  

 
Oração de intercessão 
Mensagem: Pr. Israel Belo de Azevedo 
(culto 1) Neemias: lições para a vida, 1 (Neemias 1) 
(culto 2) Corinto é aqui (Estudos em 1 Coríntios) 
 
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. 

 
Coro Cantares        Dê graças  
(Henry Smith | Ken Barker | Cindy Berry | Carlos Alberto Silva) 

 
Dê graças de coração. 
Dê graças ao Santo Deus. 
Dê graças, pois um dia nos mandou Jesus. 

 
Só nele há de achar força e vigor, 
um tesouro de valor, 
pois ele cuida com amor de nós. 

 
Oração e benção 
Poslúdio,  instrumental 
Recessional, instrumental 
 



 

 

Culto Vespertino 
 
Processional, instrumental 
 
Boas vindas 
 
Prelúdio, instrumental 
 
Canto  Agnus Dei  (M.W. Smith) 
 

Aleluia, aleluia! 
Reina sempre o grandioso Senhor. 
Aleluia, aleluia!  
Reina sempre o grandioso Senhor. 
Aleluia! 

 
Santo, Santo, ó Senhor Deus, poderoso és. 
Digno é o Senhor, Digno é o Senhor. 

 
“Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, 

Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, 
suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora 
está sentado à direita do trono de Deus.” (Hebreus 12.2) 

 
Canto  Jesus, em tua presença  (Asaph Borba)  
 

Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, 
contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, 
pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós 
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. 
O véu que separava já não separa mais, 
a luz outrora apagada agora brilha 
e cada dia brilha mais; 
só pra te adorar, e fazer teu nome grande, 
e  te  dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. 

 
Canto   Maranata (Hananiel Eduardo) 
 

Tu és a minha luz, a minha salvação 
e a Ti me renderei. 
Se ao teu lado estou,  
seguro em tuas mãos eu nada temerei. 
Ôô, ôô, ôô. Tu és Santo, ó Senhor. 
Ôô, ôô, ôô. Tu és digno de louvor. 

 
Só em Ti confiarei, eu nada temerei, 
em frente eu irei. 
Pois, eu sei que vivo estás 
e um dia voltarás do céu pra nos buscar. 
Para sempre reinarás, aleluia! 

 
Vem Jesus, vem Jesus! 
Maranata! Ora, vem Senhor Jesus! 
Vem Jesus, vem Jesus! 
Maranata! Ora, vem Senhor Jesus! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oração de louvor 
 
Momento de gratidão e fidelidade, instrumental 
 

"Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio 
sempre presente na adversidade. Por isso não 

temeremos, ainda que a terra trema e os montes 
afundem no coração do mar, ainda que estrondem as 
suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos 

pela fúria. O Senhor dos Exércitos está conosco; o 
Deus de Jacó é a nossa torre segura."  

(Salmo 46. 1-3, 7) 
 
Canto  Te louvarei  (Michael Smith) 
      

Perto quero estar, junto aos Teus pés, 
pois prazer maior não há que me render e Te 
adorar. 
Tudo o que há em mim quero Te ofertar, 
mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao 
que ganhei. 
Não sou apenas servo: teu amigo me tornei. 

 
Te louvarei, não importam as circunstâncias. 
Adorarei somente a Ti, Jesus. 

 
Oração de intercessão 
 
Mensagem: Radicalmente como Jesus, 10  
(Nossa regra de ouro — Mateus 7.12)  
Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
Celebração da Ceia do Senhor 
 
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 bênção 
Poslúdio, instrumental 
Recessional, instrumental 
 
 
 
 
 
 
 



 

JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
 
Módulo 44 – Uma teologia para o sofrimento, 1 

 
“Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este 
homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do 
mal.”              
                          (Jó 1,1) - NVI. 
 
 
Segunda (19) 
Leitura bíblica:  Jó 1 a 3 
Motivo de oração: Por nossa Pátria. 
 
Terça (20)  
Leitura bíblica: Jó 4 a 5 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 
Quarta (21) 
Leitura bíblica: Jó 6 a 7 
Motivo de oração: Por nossas famílias. 
 
Quinta (22)  
Leitura bíblica: Jó 8 a 9 
Motivo de oração: Por nossas autoridades. 
 
Sexta (23) 
Leitura bíblica: Jó 10 a 11 
Motivo de oração: Por nossos adolescentes. 
 
Sábado (24) 
Leitura bíblica: Jó 12 a 13 
Motivo de oração: Por nossos jovens. 
 
Domingo (25) 
Leitura bíblica: Jó 14 a 15 
Motivo de oração: Por nossos Cultos. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PARABENIZAMOS OS NOSSOS 
ANIVERSARIANTES! 

 
“Eu te louvarei, porque de um modo assombroso,  

e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as Tuas obras,  
e a minha alma o sabe muito bem”. 

(Salmo 139.14) 
 
 
 
Dia 19  
Augusto César Silva Sales 
Elisa Azevedo Marques de Araújo 
Maria Gabriella Tarquino dos Santos 
Maria Regina de Almeida Rosas 
 
Dia 20  
Anny Oliveira Flor 
Fernanda Couto Guimarães Junqueira 
Guilherme Renan de Menezes 
Helena Malta Nascimento 
Luan Lemos Salgado 
Sonia Maria Jatobá Amorim 
 
Dia 21 
Celia Monteiro Maia 
Evaldo de Paiva Lima 
Israel Brum Simplício 
Jefferson de Souza Santos 
Lecy Consuelo Rocha Neves 
Mario Pinto 
Yumara Kellen M. S. de Andrade  
 
 
Dia 22 
Anemir Melo Guimarães 
Gabriel Gusmão Santino 
Marcelo dos Santos Cruz Júnior 
Ozilea Clen Gomes Serafim 
 
Dia 23 
Gustavo Rybarczyk Gomes 
Matheus Emanuel Carv. N. Lima 
 
Dia 24 
Laila Monte Neto Donni 
Leonardo Cezar Rocha Neves 
Nura de Oliveira Cravo 
Tamilla Guimarães Alves Coelho 
 
Dia 25 
Ana Carolina Giordani Duarte 
Hélida Monteiro da Costa 
Jeanne Barros Antunes 
Maria José de C. Mignot de Carvalho 
 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 

• Segunda-feira - 19h - Celebrando a Transformação 

(presencial e online) 

• Quarta-feira - 20h - Culto de Oração (online) 

• Quinta-feira - 20h - Leitura da Bíblia (online) 

• Sexta-feira - 20h - Culto da UAI (presencial) 

• Sexta-feira -20h - Vigília de Oração (online) 

• Domingo - Cultos 9h, 11h e 19h (presencial e 

online) 

 


