Domingo, 08/05/2022
HISTÓRIAS DE JESUS, SEGUNDO JOÃO – João 8
(1-5) “Nossa lei é clara: ela tem que ser apedrejada”.
Nossa lei é clara: ela tem que ser apedrejada
Continuando em Jerusalém, Jesus se tomou a direção do monte das Oliveiras, onde passou noite.
No dia seguinte, voltou para a área central de Jerusalém e passou a ensinar no templo. Assentado no chão, muitas pessoas se reunir em sua volta
para o escutar.
Nesse momento, alguns escribas e fariseus, especialistas na lei mosaica em vigor, surgiram. Eles traziam a mulher e a colocaram em pé no centro do
grupo.
Eles disseram a Jesus:
— Pegamos esta mulher em flagrante, adulterando. Nossa lei é clara: ela tem que ser apedrejada. Queremos saber sua opinião?

(6-8) “Depois, ele voltou a assentar no chão, onde continuou escrevendo”.
O objetivo deles era pôr Jesus à prova, para ver se descobriam algo que pudessem usar contra ele.
Em lugar de responder, Jesus se curvou ainda mais para escrever no pó do chão com o dedo.
Eles insistiram.
Jesus, então, ficou em pé e perguntou aos escribas e fariseus:
— Tem algum de vocês que não tenha pecado? Se tiver, atire a primeira pedra contra ela.
Depois, ele voltou a assentar no chão, onde continuou escrevendo.

(9-11) “Mulher, onde estão seus acusadores?”
Diante da reposta de Jesus, o líder dos escribas e fariseus se retirou, no que foi seguido por todos os outros.
Só Jesus e a mulher ficaram, ambos em pé.
Jesus lhe perguntou: — Mulher, onde estão seus acusadores? Não lhe condenaram?
Ela respondeu: — Ninguém. Foram todos embora.
Jesus, então, lhe disse:
— Eu também não a condeno. Vá embora e pare de pecar.
(Israel Belo de Azevedo)
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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

Culto Matutino, 1
Processional, instrumental
Interlúdio, instrumental

Boas vindas
Prelúdio, instrumental
"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. É
Deus fiel, que não comete erros; justo e reto ele é."
(Deuteronômio 4.39; 32.4)
Canto 235 HCC
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!
Alegres, com fervor. Aleluia! Amém!
Rendei a Deus louvor. Aleluia! Amém!
Ele nos guiará, sempre nos guardará,
nunca nos faltará. Aleluia! Amém!
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!
Oração de louvor

Mensagem: Duas mães, dois destinos: As mães de
Sansão e de Samuel (Juízes 13-16 e 1 Samuel 1-3).
Pr. Israel Belo de Azevedo

Canto 488 HCC

Brilha no meio do teu viver!
(I. D. Ogden|C. H. Gabriel)

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

Momento de gratidão e fidelidade, ofertório
"Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o
Senhor cuida de mim."
(Salmo 40.17)

Homenagem às mães

Oração e benção
Canto

Cada Instante
(Sérgio Pimenta)

Cada instante contigo, Senhor,
que passo a teus pés, eu sou mais feliz.
Cada instante contigo, Jesus,
é paz em minha alma, suave harmonia
no teu grande amor.

Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

Culto Matutino, 2
Processional, instrumental
Boas vindas
Prelúdio, instrumental
"Cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo.
Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará
na sua salvação.
Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele
seja a glória para sempre! Amém."
(Salmo 7.17; 35.9; Romanos 11.36)
Canto 7 CC

Maravilhas Divinas
(S. Ginsburg|G. Stebbins)

Ao Deus de amor e de imensa bondade,
com voz de júbilo vinde e aclamai.
Com coração transbordante de graças,
seu grande amor, todos vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior!
Já nossos pais nos contaram a glória
de Deus falando com muito prazer
que nas tristezas, nos grandes perigos,
ele os salvou por seu grande poder.
Hoje também, nós, bem alto, cantamos
que as orações ele nos atendeu.
Seu forte braço, que é tão compassivo,
em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje e daqui para sempre
ele será nosso eterno poder,
nosso castelo bem forte e seguro
e nossa fonte de excelso prazer.

Canto

Descansarei
(Reuben Morgan|Eloir de Paula)
Cobre-me, com tuas mãos;
com poder, vem me esconder, Senhor!
Se o trovão e o mar se erguendo vêm,
sobre a tempestade eu voarei;
sobre as águas tu também és rei:
descansarei, pois sei que és Deus!
Minha alma está segura em ti.
Sabe bem que em Cristo firme está!

Interlúdio, instrumental
Mensagem: Duas mães, um destino: As mães de
Jesus e de Timóteo (Lucas 3 e Atos 1.14).
Pr. Israel Belo de Azevedo
Canto (música do hino 367 CC)
Cristo o Alicerce
(O. S. Lopes)
Sobre Jesus Cristo vou construir
o meu lar, bem firme, pra resistir
grandes tempestades que hão de chegar
e o lar ditoso querem derrubar.
Em Jesus Cristo meu lar está:
firme e seguro ele ficará.
Quando o temporal sobre o lar cair,
com o seu auxílio há de resistir.
Bem-aventurado é o lar cristão,
quando enfrenta a vida, em doce canção.
Nele não há medo, não há temor,
pois confiam todos no seu Salvador.

Homenagem às mães

Oração de louvor
Momento de gratidão e fidelidade, ofertório
“Como é feliz o homem que teme o Senhor [...] Não
temerá más notícias; seu coração está firme, confiante
no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá."
(Salmo 112.1-7, 8)

Oração e benção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

Culto Vespertino

Meus dons e talentos são pra te servir,
meus dons preciosos são teus.
Não vejo razão na minha vida sem ti,
tu és meu Senhor e meu Deus.
Assim como o fogo refina o ouro,
vem tua obra em mim completar
até que o mundo possa ver
tua glória em meu rosto brilhar.

Processional, instrumental
Boas vindas
Prelúdio, instrumental
“Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o
nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a
autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre! Amém!”
(Judas 1.25)
Canto

Ao Único

(Benedito Gomes)

Ao único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder;
ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real,
a ele ministramos o louvor.

"Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois
quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um
lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber
alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o
que deve fazer."
(Tiago 1.6-8)
Canto

Cada vez que a minha fé é provada,
tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
As montanhas e vales, desertos e mares,
que atravesso, me levam pra perto de ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus
e não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas.

Coroamos a ti, ó Rei Jesus!
Coroamos a ti, ó Rei Jesus!
Adoramos o teu nome,
nos rendemos aos teus pés,
consagramos todo o nosso ser a ti.
Canto

Porque Ele Vive
(W. e G. Gaither │ J. Spann │ J. Alencar)

Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei,
que a minha vida
está nas mãos de meu Jesus que vivo está.

Canto

E quando, enfim, chegar a hora
em que a morte enfrentarei,
sem medo, então, terei vitória
verei na glória, o meu Jesus, que vivo está.
Ele É Exaltado

(T. Paris)

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu;
eu o louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
seu nome louvarei.
Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar;
terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
Oração de louvor
Momento de gratidão e fidelidade
Canto

Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu
poder.
Rompendo em fé, com ousadia vou mover no
sobrenatural.
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher;
a cada dia vou viver rompendo em fé.
Interlúdio, instrumental
Mensagem: O que acontece quando clamamos (Salmo 107). Pr.
Israel Belo de Azevedo

Deus enviou seu filho amado
para morrer em meu lugar.
Na cruz sofreu, por meus pecados,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

Canto

Rompendo em Fé
(Ana e Edson Feitosa)

Oferta agradável a ti
(Ana Feitosa e Edson Feitosa)
A tua palavra escondi, guardada no meu coração
pra eu não pecar contra ti, Senhor,
a tua palavra escondi.
Minhas vestes no sangue lavei
e das tuas águas bebi.
Pra ser uma oferta agradável a ti
minha vida a ti consagrei.

Aos Pés da Cruz

(Kleber Lucas)

Meu Jesus Maravilhoso, és
minha inspiração a prosseguir.
E, mesmo quando tudo não vai bem,
eu continuo olhando para Ti,
pois sei que Tu tens o melhor pra mim:
há um segredo no teu coração.
Oh, dá-me forças pra continuar,
guardando a promessa, em oração.
Firme, ó Deus, está o meu coração,
firme nas promessas do Senhor.
Eu continuo olhando para Ti
e, assim, eu sei que posso prosseguir.
E, mesmo quando eu chorar,
as minhas lágrimas serão
para regar a minha fé e consolar meu coração,
pois o que chora aos pés da cruz,
clamando em nome de Jesus,
alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Teu grande amor não cessa,
eterno, não tem fim.
Quão grande és Tu, Senhor,
quão grande és pra mim.
Tua graça é o meu refúgio,
descanso no teu poder.
Maravilhoso és.
Maravilhoso és pra mim.
Oração e benção
Poslúdio e Recessional, instrumental

JORNADA DE LEITURA
DA BÍBLIA
Módulo 36
A história de Jesus, segundo Mateus, 1
“Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados.
E, apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos
os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por
meio do profeta Isaías: “Ele mesmo tomou as nossas
enfermidades e carregou as nossas doenças”,
(Mateus 8.16-17) - NVI.

Segunda (09)
Leitura bíblica: Mateus 1 a 2
Motivo de oração: Por nossas famílias.
Terça (10)
Leitura bíblica: Mateus 3 a 4
Motivo de oração: Por todas as mães.
Quarta (11)
Leitura bíblica: Mateus 5 a 6
Motivo de oração: Por todos os pais.
Quinta (12)
Leitura bíblica: Mateus 7 a 8
Motivo de oração: Por todos os filhos.
Sexta (13)
Leitura bíblica: Mateus 9 a 10
Motivo de oração: Por paz na nossa casa.
Sábado (14)
Leitura bíblica: Mateus 11 a 12
Motivo de oração: Porconversões na nossa família.
Domingo (15)
Leitura bíblica Mateus 13 a 14
Motivo de oração: Por nossa Igreja.

BENEFICIÁRIOS
DO PLAMOR
Novos valores a partir de Maio/2022.
Até 65 anos, R$ 21,00
Até 75 anos, R$ 32,00
Acima de 75 anos, R$ 39,00

PARABENIZAMOS OS NOSSOS
ANIVERSARIANTES!
“Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso,
estamos alegres.” (Salmo 126.3)
Dia 09
Euza Gomes Fontes de Queiroz
Helia Danielle Giordani Barreiras
Maria José da Silva Lucas
Marize Gomes Garcia
Ronilson Brazão Teixeira
Dia 10
Eliane de Aguiar Souza
Iara Barboza Cordeiro
Nivaldo Pereira do Nascimento
Patrícia da Silva Lucas
Rachel Corina Pinheiro
Valdelice Nascimento de França Ribeiro
Dia 11
Marcus Vinicius de Lacerda
Dia 12
André de Trindade Tinoco
André de Sousa Ferreira
André Gilson Costa Viana
João Pedro Barros Gomes
Lessonil Fernandes Lessa Jr
Marilena Magalhães de Castro
Marizete Brum de C. Farizel
Suzana Lapins Faour
Thábata Lessa dos Anjos
Dia 13
Geneci Peçanha Simplício
Jacira Dias Teixeira
Juliana Amanda Baptista
Silvania Rodrigues Lopes
Dia 14
Clarissa Pacheco Sousa
Claudia Aparecida Santos Viana
Dalton Valério Rocha Lopes
Genilse Pinheiro de Souza
Jamilly Louise Barros Gomes
Maria Felicia Novelino
Ricardo de Oliveira Reis
Victor Hugo de S. V. S. R. Pereira
Dia 15
Claudio Murilo L. Chimenes Escanilha
Daniel Watson de Barros Strucchi
Gisele C. de Holanda C. Chimenes Escanilha
Patricia Dias Magalhães

