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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 10 

(19-21) 

“Vocês ainda ouvem o que ele diz?” 

Quando ele disse isto, os líderes religiosos se dividiram.  

Um diziam: — Ele está com demônio. 

Outros gritavam  — Ele ficou doido. 

Outros mostravam sua indignação, virando-se para o público que a tudo escutava: 

— Por que vocês ainda ouvem o que ele diz? 

Nem todos concordavam. Um deles afirmou: 

— Um endemoniado não fala desse modo. 

Outro complementou: — O demônio não faz um cego enxergar! 

(22-24) 

“Hanuká”. 

Depois dessa conversa, Jesus permaneceu em Jerusalém.  

Ele estava na cidade quando chegou a época da Festa da Restauração. 

(Essa festa era celebrada em dezembro e conhecida como Festa das Luzes ou Hanuká, em hebraico. Ela lembrava que, no ano 164, os gregos, que 

tinham profanado o Templo, foram derrotados pelos judeus, que o purificaram e o consagraram de novo ao Deus Eterno.) 

Como era inverno, Jesus passeava pelo Templo, tendo chegado pelo “Pórtico de Salomão”, que era uma das entradas cobertas usadas para acesso 

ao Templo. 

                                                                                                                                                                                               (Israel Belo de Azevedo) 
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Culto Matutino, 1 
 

Processional, instrumental 
Ita em ação 
Prelúdio cantado,  188 CC O Evangelho   
                                        (S. Wesley Martin) 
 
A nova do evangelho já se fez ouvir aqui; 
boas novas, tão alegres, elas são pra quem ouvir. 
Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, 
que nos deu seu Filho amado pra sofrer a nossa dor. 
 
Santa paz e perdão! São as novas lá dos céus! 
Santa paz e perdão! É bendito o nosso Deus! 
 

Proclamamos o evangelho quando fazemos o que Jesus fez 
 
Leitura bíblica intercalada com cantos:  
João 4.23-24, Salmo 104. 33-34 
 
Dirigente: [...] virá o tempo, e, de fato, já chegou, em que os 
verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. 
Pois são esses que o Pai quer que o adorem.  
Congregação: Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem 
adorá-lo em espírito e em verdade. 
 
Canto 227 HCC     Louve, meu ser, ao grandioso Senhor          
                      (J. Neander|Hinário Alemão) 
 

Louve, meu ser, ao grandioso Senhor, Rei da glória. 
Sua bondade conserve pra sempre em memória. 
Cante ao Senhor hinos de grato louvor, 
pois ele é o Deus da vitória. 

 
Louve ao Senhor, o Deus sábio que tudo dirige. 
Ele protege você, e, assim, nada o aflige. 
Ao Salvador ame com todo o fervor; 
só nele se regozije. 

 
Dirigente:  Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver; 
cantarei ao meu Deus a vida inteira. 
Congregação:  Que o Senhor fique contente com a minha 
canção, pois é dele que vem a minha alegria! 
 

Louve, meu ser, ao Senhor, de quem vem toda graça, 
pois ele dá a saúde e afasta a desgraça. 
Firme, de pé, leve o escudo da fé 
e da justiça a couraça. 

 
Louve, meu ser, ao seu Deus, a bendita Trindade, 
pois, lá do céu, o abençoa com muita bondade. 
Só Deus é luz, vista somente em Jesus, 
Vida, Caminho e Verdade. 

 
Oração 
 
Coro Novo Canto          Glorioso Salvador   
                           (Cindy Berry| trad. Hiram Jr.) 
 
Momento de gratidão e fidelidade, instrumental 
 

Proclamamos o evangelho quando ensinamos o que Jesus 
ensinou 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Canto 357 HCC O segredo do viver  
      (Wright | Richardson) 
 
Quando me cercar o mal, ao rugir o temporal, 
em Jesus vou confiar, pois jamais irá falhar. 
 
O segredo do viver, o segredo do vencer, 
é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. 
 
Quando a dor ou a aflição perturbar meu coração, 
é preciso confiar e a Jesus tudo entregar. 
 
Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir, e 
pesar a minha cruz,  
“Crê somente!”, diz Jesus. 
 
Oração de intercessão 
 
Coro Novo Canto    Jesus, teu nome satisfaz      
        (Martin | Ginsburg | Sueudo Fernandes) 
  
Mensagem: O Evangelho do poeta João. O evangelho puro e 
simples (João 21.24-25; 20.30-31) Pr. Israel Belo de Azevedo 
 

Proclamamos o evangelho quando  vivemos como 
Jesus viveu 

 
Canto 304 CC  Um vaso de bênção            (H. G. Smyth) 
 

Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso 
escolhido de Deus, 
para as novas levar aos perdidos, boas novas que 
vêm lá dos céus. 

 
Faze-me  vaso de bênção, Senhor!  
Vaso que leve a mensagem de amor! 
Eis-me submisso pra teu serviço;  
tudo consagro-te, agora, Senhor! 
 

Quero ser um vaso de bênção,  
para todos os dias fazer 
aos culpados, que vivem nas trevas, o perdão de 
Jesus conhecer. 

 
 Quero ser um vaso de bênção,  

sim, um vaso de bênção sem par, 
avisando que crentes em Cristo, jubilosos, no céu 
hão de entrar. 

 
Para ser um vaso de bênção, é mister uma vida real, 
uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal.  

 
Celebração da Ceia do Senhor 
 
Coro Novo Canto      Poderoso, santíssimo Deus      
                          (C. Berry | trad. Clayton ) 
  
Oração e bênção 
 
Poslúdio, instrumental 
 
Recessional, instrumental 
 
 
 
 



 

Culto Matutino, 2 
 
Processional, instrumental 
Ita em ação 
Prelúdio cantado, 132 HCC  Rude cruz   
                                       (George Bennard) 
  

Sim, eu amo a mensagem da cruz; 
suas bênçãos eu vou proclamar. 
Levarei eu também minha cruz 
‘té por uma coroa trocar. 

 
Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus 
ao Calvário humilhante baixou; 
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim 
porque nela Ele me resgatou. 

 
Sim, eu amo a mensagem da cruz; 
suas bênçãos eu vou proclamar. 
Levarei eu também minha cruz 
‘té por uma coroa trocar. 

 

Lembremo-nos de que Jesus é o Autor e o Alvo da 
nossa fé 

 
Canto 9 HCC  Louvamos-te, ó Deus!   
                          (W. Mackay | J. Husband) 
 

Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, 
que, por nós, pecadores, foi morto na cruz. 

 
Aleluia! Toda glória te rendemos, sem fim. 
Aleluia! Tua graça imploramos, amém! 

  
Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, 
que foi morto, mas vive, supremo Senhor. 

 
Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito, luz  
que nos tira das trevas e a Cristo conduz. 

 
Leitura bíblica: Romanos 3.25a; Hebreus 13.15 
 

Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela 
sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as 
pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela 
fé nele. Por isso, por meio de Jesus Cristo, 
ofereçamos sempre louvor a Deus.  

 
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. 

 
Oração de louvor 
 

Coro da Igreja  Santo  (C. Gounod) 
 
Momento de gratidão e fidelidade, instrumental 
 

Lembremo-nos de que, na Cruz, a graça é 
inaugurada 

 
Coro da Igreja      Se meu povo orar  
                       (J. Owens|trad.: W. Carvalho) 
 
Oração de intercessão 
 
Mensagem: Crendo como Ezequiel, 4. Só tu sabes e 
podes (Ezequiel 37.1-11) Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
Celebração da Ceia do Senhor 
 

Coro da Igreja  Olhai além   
                              (J. Owens, W. Carvalho) 
 
Canto 137 HCC   Porque vivo está    
                (William. J. e Gloria S. Gaither) 
 

Deus enviou Jesus, seu Filho, 
e seu amor perdão nos dá. 
Na cruz morreu por meus pecados, 
mas, ressurgiu e vivo com o Pai está. 

 
Porque vivo está, o amanhã enfrento. 
Sim, vivo está, não temerei. 
Pois eu bem sei que é dele o meu 
futuro, 
e a vida vale a pena. Cristo vivo está! 

 
Um dia irei passar o rio,  
vencer a morte, sem temor. 
Morrer, pra mim, será vitória: 
verei a glória de Jesus, meu Salvador. 

 
Oração e bênção 
Poslúdio, instrumental 
Recessional, instrumental 

 



JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
 
Módulo 39 – Profetas no Exílio, 5 

 
“Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos 
reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos 

pecado contra ti.”           
 (Daniel 9.8) - NVI. 

 
 

Segunda (08) 
Leitura bíblica:  Daniel 1 a 2 
Motivo de oração: Por nosso País. 
 
Terça (09)  
Leitura bíblica: Daniel 3 a 4 
Motivo de oração: Por nosso Estado. 
 
Quarta (10) 
Leitura bíblica: Daniel 5 a 6 
Motivo de oração: Por nossa Cidade. 
 
Quinta (11)  
Leitura bíblica: Daniel 7 a 8 
Motivo de oração: Por nossas autoridades. 
 
Sexta (12) 
Leitura bíblica: Daniel 9 a 10 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 
Sábado (13) 
Leitura bíblica: Daniel 11 
Motivo de oração: Por nossas famílias. 
 
Domingo (14) 
Leitura bíblica: Daniel 12 
Motivo de oração: Por todos os Pais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARABENIZAMOS OS NOSSOS 
ANIVERSARIANTES! 

 
“As misericórdias do Senhor são a causa de não 

sermos consumidos; porque as suas misericórdias não 
têm fim”. 

(Lamentações 3.22-23)  
 

 
Dia 08  
Ana Paula dos Santos Coelho 
Camila Morais Silva 
Leila Maria Bento da Silva 
Marlon Pinheiro Rocha 
Ruth Barreto Farias Amorim 
 
Dia 09 
Denise de Azevedo Lacerda 
Eugenia Alves da Silva 
Marilene de Mesquita Nasser 
Marlene Nunes de Oliveira 
Marta de Menezes Alves Silva 
Nehemias Monteiro 
Sheila Caetano Silva Peixoto 
 
Dia 10 
Cristiane Rangel Veiga 
Elias Alves Brandão 
Flavia Cristina B. Neves de Alvarenga 
Herivelton Teixeira de Oliveira Cruz 
Maria Nery dos Santos 
Odir Costa Almeida 
Silvia Ribeiro de Freitas 
 
Dia 11 
Djanira de Vasconcelos Barbosa Bueno 
Eliana Almeida Sperle Graça 
Isaac Carvalho Rangel 
Moisés Oliveira da Costa 
Thaís Fernandes da Silva 
 
Dia 12 
Carlos Eduardo Ribeiro Kaizer 
Diego dos Santos R. Cândido 
Norma Helena Pinheiro de Almeida 
Selma Maria Santiago dos Santos 
 
Dia 13 
Filipe Matheus de C. Mignot de Carvalho 
Gilda Maria Martins Soares 
Natalia Meira Kolisnyk 
 
Dia 14 
Carlos Alberto de Menezes Dutra 
Simone Oliveira Paes Leme 
Sonia Regina de Freitas Capellao 
Tamara Fernanda C. Evangelista 
 
 
 

 
 


