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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 9 

 

(8-12) 

“O nome dele é Jesus”. 

 

A notícia logo se espalhou. 

No dia seguinte, os vizinhos, que sempre viam o cego pedindo esmola, estranharam o que lhe tinha acontecido. Admirados, começaram a comentar 

uns com os outros: 

— Opa! Este homem não é aquele mendigo que ficava sentado na calçada? 

Todos tinham suas opiniões. 

Um disse: — Com certeza, é o mesmo homem. 

Outro completou: — Se não é ele, parece muito com ele. 

O homem respondeu: — Sim, sou eu. 

Então, um morador lhe perguntou: 

— Se é você, como foi que agora você está enxergando? 

Ele respondeu: 

— Aconteceu o seguinte: um homem cuspiu no chão, fez uma lama com a sua saliva, passou nos meus olhos e me disse: ‘Vá até o tanque de Siloé e 

lave o rosto’. Eu fui, me lavei e agora estou enxergando.  

Outro indagou: — Quem foi o homem? 

Ele respondeu: — O nome dele é Jesus. 

Outro quis saber: — E onde esse Jesus está agora? 

Ele respondeu: — Vocês agora me apertaram, porque eu não sei. 

 

                                                                                                                                                                                               (Israel Belo de Azevedo) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mailto:secretaria@itacuruca.org.br
mailto:secretaria@itacuruca.org.br
http://www.itacuruca.org.br/
http://www.itacuruca.org.br/


Cultos Matutinos 

 
Processional, instrumental 
 
Boas-vindas 
 
Prelúdio, instrumental 
 

O "temor do Senhor" não consiste em um terror desconfiado de Deus, 
mas, antes, é a admiração reverente e a resposta, em adoração, da fé, ao 

Deus que se revela como Criador, Salvador e Juiz.  
 

Deus  Criador 
 
Canto 45 HCC   O mundo é teu, Senhor   
                           (F. Shepard | port. J.W. Faustini) 
 

O mundo é teu, Senhor. Que grato é perceber 
a natureza a te louvar, cantando de prazer! 
O mundo é teu, Senhor. Alegra-me pensar 
em tuas sábias criações: montanhas, céus e mar. 

 
O mundo é teu, o Pai. As aves na amplidão, 
o lírio branco, a luz do sol, feituras tuas são. 
O mundo é teu, o Pai. Em tudo posso ver, 
até na folha a farfalhar, teu divinal poder. 

 
O mundo é teu, Senhor, jamais esquecerei 
que embora  existam erro e mal, tu és o eterno Rei. 
O mundo é teu, Senhor, pois Cristo já venceu; 
inimizades destruiu, unindo terra e céu. 

 
Leitura bíblica: Salmos 19.1; 90.1-2; 145.10-12 
 
"Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas 
mãos. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes 
de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a 
eternidade tu és Deus. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor; e 
os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do 
teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso 
esplendor do teu reino." 
 
Canto 52 HCC (estrofes 1 e 2)  Grandioso és tu!    
                                          (C. Boberg|mel. sueca) 
 

Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,  
contemplo a tua imensa criação,  
o céu e a terra, os vastos oceanos, 
fico a pensar em tua perfeição. 

 
Então, minha alma canta a ti, Senhor: 
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!” 
Então, minha alma canta a ti, Senhor: 
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!” 

 
Ao caminhar nas matas e florestas, 
escuto as aves todas a cantar; 
olhando os montes, vales e campinas, 
em tudo, vejo o teu poder sem par. 

 

Deus Salvador  
 
Leitura bíblica: Filipenses 2.5-8 
 
"Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a 
Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a 
ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em 
forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e 
morte de cruz!" 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Canto 52 HCC (estrofe 3)  Grandioso és tu!    
                                     (C. Boberg|mel. sueca) 
 

Quando eu medito em teu amor tão grande, 
que ofereceu teu Filho sobre o altar, 
maravilhado e agradecido, venho  
também a minha vida te ofertar. 

 
Então, minha alma canta a ti, Senhor: 
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!” 
Então, minha alma canta a ti, Senhor: 
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!” 

 

Deus Juiz 
 
Leitura bíblica: Filipenses 2.9-11 
 
"Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que 
está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo 
joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse 
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." 
 
Canto 112 CC (estrofes 3 e 4)  Vencendo vem Jesus  
                              (J. W. Howe|Hino americano, séc. XIX) 
 

Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, 
e as nações e os reis da terra com poder governará. 
Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. 
Vencendo vem Jesus! 

 
Glória, glória! Aleluia! 
Glória, glória! Aleluia!  
Glória, glória! Aleluia! 
Vencendo vem Jesus! 

 
E por fim, entronizado, as nações há de julgar; 
todos, grandes e pequenos, O Juiz hão de encarar; 
e os remidos, triunfantes, em fulgor hão de cantar: 
Vencido tem Jesus! 

 
Glória, glória! Aleluia! 
Glória, glória! Aleluia!  
Glória, glória! Aleluia! 
Vencido tem Jesus! 

 
Oração de louvor 
 
Coro Masculino Aleluia  (Jader D. Santos) 
 
Momento de gratidão e fidelidade, instrumental 
 
Leitura bíblica: Salmo 73.25-26, 28 
 
"A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo 
além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão 
fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança 
para sempre. (...) para mim, bom é estar perto de Deus; fiz do 
Soberano Senhor o meu refúgio."  
 
Coro Masculino Eu Não Te Deixarei (Jader D. Santos) 
 
Oração de intercessão 
 
Mensagem: Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
Coro Masculino   Ande Sobre As Águas  (Kirk L. Talley|arr.: J. Linn) 
 
Oração e bênção 
Poslúdio, instrumental 
Recessional, instrumental 
 

 
 



Cultos Vespertinos 
 
Processional, instrumental 
Boas-vindas  
Prelúdio, instrumental 
 

Igreja, comunidade reunida em adoração diante do Senhor 
 

"Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de tua 
presença, Senhor. O dia todo eles se alegram em teu nome e exultam em tua 

justiça. 
Tu és a força gloriosa deles; é do teu agrado nos fortalecer." (Salmo 89.15-17) 

 
Canto Igreja   (Tarcísio Barbosa) 
 
 Estamos todos congregados aqui, 
 certamente abençoados também, 
 há um clima, uma esfera de amor, 
 uma força que se move entre nós. 
 
 Algo novo Deus está por fazer 
 com este povo a quem muito quer bem. 
 Seu Espírito Ele vai derramar, 

uma Igreja forte edificar. 
 
 Pra louvor de tua glória, 
 vem, Senhor, tua história 
 escrever através de nossas vidas. 
 
 Teu querer desejamos, 
 cumpre em nós os teus planos. 
 Vem, Senhor, e reina hoje aqui. 
 

Vem, Senhor, vem Senhor, vem Senhor 
 e reina hoje aqui. 

Vem, Senhor e reina hoje aqui. 
 
Canto Louvemos ao Senhor     (Adhemar de Campos) 
  

Louvemos ao Senhor! Louvemos ao Senhor! 
Adoremos no seu santo monte. 
Nosso amado Pai, 
seu nome é Santo. 

  
Louvemos ao Senhor, 
Pois seu nome é Santo! 

  
Magnifiquemos ao Senhor, 
ao Rei que é digno de louvor, 
excelso, supremo, 
e mui digno de louvor!  

  
Hosana, Hosana, 
hosana ao nosso Rei! 

  
Cristo é a nossa vida, 
o motivo do louvor, 
em nosso novo coração. 
Pois morreu a nossa morte, 
pra vivermos sua vida, 
nos trouxe grande salvação. 

 

Igreja, comunidade dos perdoados pelo Pai 
  

(Vocês) foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por 
ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus.  

(1 Coríntios 6. 11) 

 
Canto   Ousado Amor (C. Asburg, R. Jackson e C. Culver) 
 

Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim. 
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. 
Antes de eu respirar sopraste Tua vida em mim. 
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. 

 
Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus 
que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. 
Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,  
mesmo assim se entregou.  
Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Inimigo eu fui mas Teu amor lutou por mim. 
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. 
Não tinha valor mas tudo pagou por mim. 
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. 
 

Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. 
Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. 
 
Oração de louvor 
Momento de gratidão e fidelidade, instrumental 
 

Igreja, comunidade sustentada por Deus 
  

"[Jesus disse] -- Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar 
as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e 

aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde; e 
vocês encontrarão descanso." (Mateus 11. 28-39) 

 
Canto   Deus É Fiel  (Asaph Borba) 
 

Deus é fiel, é fiel,  
acima de todas as coisas eu sei, 
eu sei que meu Deus é fiel. 

 
Em meio aos muitos problemas, 
em meio as lutas sem fim, 
por entre os muitos dilemas  
que se apresentam pra mim. 
As vezes eu posso passar  
uma noite inteira a chorar, 
mas sei que meu Deus logo pela manhã 
fará novamente o sol brilhar; 
e encherá de alegria os meus lábios 
e o meu coração de louvor, 
assim vou descansar, sim, eu vou confiar 
no seu grande e imenso amor.  

 
Oração de intercessão 
Interlúdio, instrumental  
Mensagem: Pr. Israel Belo de Azevedo 
Canto        Bem Supremo         (Adhemar de Campos) 
 

Antes eu te conhecia de ouvir falar, 
mas, agora, de contigo andar. 
Eu sei o Deus que tenho, 
meu Rei, Senhor e Pai. 
Te quero em minha vida  
mais e mais. 

 
Antes eu te conhecia de ouvir falar,  
mas, agora, de contigo andar. 
Tu és meu bem supremo,  
meu Rei, Senhor e Pai.  
Me alegro em tua vontade  
mais e mais. 

 
Tu sondas e conheces 
meu coração, Senhor: 
sabes, sou limitado, 
mas conto com teu amor. 
Sendo, pois, teu filho, 
venho te dar louvor. 
Que bom é tua vida 
em minha vida! 

 
Tu sondas e conheces 
meu coração, Senhor. 
Sabes, de ti dependo, 
e conto com teu amor.  
Sendo, pois, teu filho, 
venho te dar louvor. 
Que bom é tua vida 
em minha vida! 

 
Que glória é tua vida 
em minha vida! 

Me alegro com tua vida 
em minha vida!  

 
Oração e benção 
Poslúdio,  instrumental 
Recessional, instrumental 
 
 



 JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
 
Módulo 37 – Profetas da disciplina, 5 

“O Senhor Deusw é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a 
ligeireza das corças, e me faz andar nas maiores alturas.”           

 (Habacuque 3.19) - NVI. 
Segunda (27) 
Leitura bíblica:  Obadias 1 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 
Terça (28)  
Leitura bíblica: Sofonias 1 a 2 
Motivo de oração: Por nossos Pastores. 
 
Quarta (29) 
Leitura bíblica: Sofonias 3 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 
Quinta (30)  
Leitura bíblica: Naum 1 a 3 
Motivo de oração: Por nossas crianças. 
 
Sexta (01) 
Leitura bíblica: Habacuque 1 
Motivo de oração: Por nossos jovens. 
 
Sábado (02) 
Leitura bíblica: Habacuque 2  
Motivo de oração: Por nossos adolescentes. 
 
Domingo (03) 
Leitura bíblica: Habacuque 3 
Motivo de oração: Por nossos idosos. 

 
 
 

PARABENIZAMOS OS NOSSOS 
ANIVERSARIANTES! 

 
“De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu 

Deus; glorificarei o teu nome para sempre.” 
(Salmo 86.12) 

 
 
Dia 27 
Caio César Azevedo dos Santos 
Eudes Rocha de Oliveira 
Leonardo Santana 
Vania Gouvea Oliveira 
 
Dia 28 
Cacilda Helena Freire 
Cleuzemar de Marins 
Dayse Ferreira Simões 
João Gustavo Lacerda Furtado 
Joelma de Ol. Lacorte da Costa 
Luiciane Alexandre de Assis Guida 
Luiza Coimbra P. C. de Paiva 
Marly Monteiro 
Viviane Quintiliano Veiga P. Silva 
 
Dia 29 
Carlos Alberto Pires Sarria 
Dalvinaq Alvarenga da Silva 
Gilcenira Ataliba Esteves Oliveira 
José Carlos Macedo Gomes 
Larissa Cristina Cunha Sampaio 
Marcio Rocha Neves 
Maria do Carmo Vitorino Gomes 
Maria Lucia Wanderley de Andrade 
Rafael Freire de Souza 
Tauan Velasco Gonçalves da Silva 
Thales Velasco Gonçalves da Silva 
 
Dia 30 
Cristiano de França Pimentel 
Marcos Antonio Ferreira Mendes 
Paula Adriana Miguez P. Trani 
Sylvia Geny Fiaux Campanelle 
 
Dia 01 
Lenimar Aoarecida de A. Figueiredo 
Leny de Almeida Taborda 
Valdeir de Souza Contaifer 
Viviane Brito da Silva 
 
Dia 02 
Elisângela O. de A. Cesário 
Nilton César dos Santos 
 
Dia 03 
Ana Lucia Aguiar C. Montovani 
Claudia da Conceição dos Santos 
Erick Alves Pereira Lopes Filho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – AGO 

O Presidente da Igreja Batista Itacuruçá, Humberto Martuscello, no uso de suas 

atribuições, nos termos do Estatuto, no seu o Capítulo IV, artigo 10, parágrafo 1º, 

Item I, letra c e do Capítulo IV, item I do Estatuto e do Regimento Interno, convoca 

todos os membros da Igreja para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a 

realizar-se no dia 05 de Julho de 2022, terça-feira, às 19 horas, em caráter 

excepcional, de forma HÍBRIDA, ou seja, PRESENCIAL e através da plataforma 

digital ZOOM, em função da pandemia – Covid 19, conforme prevê a Lei 

14.010/20, em seu artigo 5º e Parágrafo Único, e toda legislação posterior 

pertinente, para tratar dos seguintes assuntos: 

 1. Instalação da Assembleia (verificação de quórum)  

1.1. Informes da Presidência 

 1.1.1. Aprovação da Ata da Assembleia anterior (14/12/2021) 

 1.1.2. Obras realizadas e em andamento 

1.1.3. Plano Diretor ITA – em construção 

 1.1.4. Plano de Retomada das Atividades presenciais e cenário externo 

 2. COMEL – Comissão Eleitoral:  

2.1. Recomposição da Diretoria – Referendo ao cargo de 4º Tesoureiro 

2.2. Processo Eleitoral 2023/2024 

3. Informes do Ministério Pastoral  

3.1. Movimento de Membros  

3.2. Visões Ministeriais - Projetos e Relatórios dos Ministérios 

4. Apresentação e Aprovação das Demonstrações Contábeis de 2021  

4.1. Prestação de Contas Exercício 2021  

5. Relatórios: 

5.1. Conselho Fiscal – Apresentação e Aprovação  

5.2. Comissão de Orçamento e Finanças – COF - Apresentação  

6. Encerramento.  

Rio de Janeiro, 05 de Julho 2022 

Humberto Martuscello O. Lima 

Presidente 

 


