“Ressurgiu” 101 CC
Cristo já ressuscitou; aleluia!
Sobre a morte triunfou; aleluia!
Tudo consumado está; aleluia!
Salvação de graça dá; aleluia!

Gratos hinos entoai; aleluia!
A Jesus, o grande Rei; aleluia!
Pois à morte quis baixar, aleluia!
Pecadores pra salvar; aleluia!
2 de Novembro 2014

Uma vez na cruz sofreu; aleluia!
Uma vez por nós morreu; aleluia!
Mas agora vivo está, aleluia!
E pra sempre reinará; aleluia!

“Coluna e firmeza da Verdade”

HALLOWEEN É FESTA PAGÃ

COMUNICAÇÕES
!Vídeos das mensagens em nossa igreja
Entre no youtube e digite no espaço de pesquisa: mutimidia ibi Batista Icaraí.
!Gravações em DVD das mensagens
Excelente para evangelização e edificação. Verifique as mensagens disponíveis, preencha o
formulário de encomenda e deposite na caixa próxima ao balcão da cantina.

INTERCESSÃO
!Oremos pela irmã Suely (professora de música) sofreu um AVC．
!Oremos pelos familiares do Pastor Paulo (da PIB Taubaté), pois o mesmo faleceu.
!Saúde de Paulo Henrique, esposo da irmã Dilma Freitas.
!Oremos por irmã Alair que recupera-se de cirurgia.
!Oremos pela irmã Sueli, mãe do pr. Everton Ribeiro, pois está com graves problemas de saúde.
!Oremos para que Deus continue realizando sua obra no coração e na vida de Wallace.
!Pela saúde da mãe da irmã Renata.
!Giovanna (sobrinha dos irmãos Paulo Portes e Maria Ortiz). Criança de 5 anos em tratamento de
quimioterapia.
!Saúde irmãs: Rosângela Freitas, Lenirce, Rita, Regina, Yara, Magdalena, Tânia Madeira, Filinha,
Oswaldete.
Irmãos: Álvaro,Flávio,pr. Delcyr, Leonel, Louis, Armando.
!Nossa frente missionária em Itamonte
!Por nossos irmãos perseguidos por sua fé em Cristo.

ANIVERSARIANTES
Ednória Rodrigues Freitas
Lucas Cassiano Teixeira Linhares Paes
Therezinha Antunes Ribeiro
Antonio Augusto Freitas Junqueira

IGREJA BATISTA EM ICARAÍ

É tão sem importância e nada edificante que até esqueci
de falar antes do tal do Halloween. Esta festa é tão estranha à
nossa cultura que até uns 15 anos atrás, pouco ouvíamos falar
dela. Mas os cursos de inglês começaram a introduzi-la no Brasil,
e as escolas, sempre ansiosas para apresentarem as crianças
caracterizadas bem bonitinhas aos pais, aderiram. Mas
Halloween não é festa inocente, não. É só examinar sua origem
para perceber.
O nome desta festa teria surgido em 1745, mas sua
origem remonta à religião dos celtas que habitavam a Grã
Bretanha. Os seus sacerdotes (druidas) ensinavam que na última
noite de verão os espíritos dos mortos voltavam ao mundo para
possuir os vivos. Além de praticar rituais de oferendas aos
deuses, as pessoas também se vestiam e comportavam-se de
maneira extravagante para espantar os espíritos. Com a chegada
do catolicismo houve um sincretismo, e a festa passou a ser
comemorada na véspera ao dia de finados. Portanto, trata-se de
uma festa pagã e que nada tem com a nossa cultura.
Precisamos praticar Romanos 12:2 “E não vos
conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus”.
Sou crente em Cristo e brasileiro. Estou fora do tal
Halloween. E você?
Pr. Dalton

02.11
02.11
03.11
08.11

Cultos de adoração a Deus: domingos às 9 h. e às 19 h.
Escola Bíblica Dominical: domingos às 10:20 h.
Culto de oração: quartas-feiras às 19:30 h.
Sociedade Feminina Missionária: terças-feiras 14:30 h.

Rua Gen. Pereira da Silva 225, Icaraí, Niterói - RJ
igrejabatistaicarai@gmail.com

fone 2610.2919

Manhã
Gratidão a Deus pelos 71 da
SFM-IBI
!Prelúdio
!Hino: “Exultação” 15 CC
·Oração
·Saudação aos visitantes
·Motivos da gratidão
·Divisa Permanente: João 9:4
·Hino Oficial: “Unidas Em Cristo”
(Hulda Pinto Rabelo)
·Tema do ano: “Família, O Ideal de
Deus Para O Ser Humano”
·Divisa do ano: Josué 24: 15
·Hino: “Família na Dependência de
Jesus”
·Participação MR e Amigos de Missões
·Mensagem Musical: “Uma Casa
Sobre a Rocha” Grupo Feminino
·Mensagem:Delcinalva de Souza Lima
·Mensagem Musical: “Senhor Somos
Gratos” Grupo Feminino”
·Dedicação de dízimos e ofertas
- Leitura bíblica: Salmos 100:2
- Hino: 410 HCC
- Oração
·Comunicações
!Poslúdio
!Escola Bíblica Dominical
Noite
!Prelúdio
!Hino: “Oh, Venham Coroar” 195 HCC
·Leitura bíblica: Marcos 15:37-38
Hebreus 10:19-22
·Cântico: “Jesus Em Tua Presença”
!Oração
·Cântico: “Vim Para Adorar-te”
·Saudação aos visitantes
!Comunicações
!Dedicação de dízimos e ofertas ao
Senhor
- Leitura bíblica: I João 4:1
- Hino: “Amor a Jesus” 303 CC
- Oração

!Cânticos: “Digno de Louvor”
“Quebrantado”
!Mensagem: “Resgatados Por
Cristo” Colossenses 1:12-14, 2023
!Hino: “O Rei da Glória, O Rei dos
Reis” 194 HCC
!Leitura Bíblica: I Coríntios 11:2428
!Celebração da Ceia do Senhor
(Hinos “A Cruz de Cristo” 83 CC e
“Rude Cruz” 132 HCC)
·Hino: “Ressurgiu” 101 CC
·Oração
!Poslúdio
“Exultação” 15 CC
A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu;
a graça concede ao mais vil pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus Salvador, a Jesus Redentor;
A Deus demos glória, porquanto do céu,
seu Filho bendito por nós todos deu.
Oh! graça real, foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou!
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

Radiantes prossigamos! Cristo é nossa
direção!
“Josué 24:15”
Mas, se vos parece mal o servirdes ao
Senhor, escolhei hoje a quem haveis de
servir; se aos deuses a quem serviram
vossos pais, que estavam além do Rio,
ou aos deuses dos amorreus, em cuja
terra habitais. Porém eu e a minha casa
serviremos ao Senhor.
“Família Na Dependência de Jesus”
Deus, infinito em nome de Jesus
Vem proteger a nossa vida aqui
Vem a família assim fortalecer
Aqui na terra pelo teu poder
Os nosso filhos faz entender
Que o teu amor é vida, oh Senhor!
Que em Jesus a paz é perenal
E em seu amor há benção eternal
Que a família ore sempre assim
Em dependência eterna, de Jesus
Com fé e reverencia no viver
Na confiança e no teu poder!
Amém!
“Salmos 100:2”
Servi ao Senhor com alegria, e
apresentai-vos a ele com cântico.
“Toda a Natureza Lhe Obedece” 410
HCC

Coro: Ora, aconteceu certo dia que
entrou num barco
com seus discípulos, e disse-lhes:
Passemos à
outra margem do lago. E partiram.
Congregação: Enquanto navegavam, ele
adormeceu; e
“João 9:4”
Importa que façamos as obras daquele que desceu uma tempestade de vento sobre
o lago; e
me enviou, enquanto é dia; vem a noite,
o barco se enchia de água, de sorte que
quando ninguém pode trabalhar.
perigavam.
“Unidas Em Cristo”
Chegando-se a ele, o despertaram,
dizendo:
Louvemos! Sim louvemos! O momento é de
Todos: Mestre, Mestre, estamos
louvor!
perecendo.
Cantemos nossa vitória nas sendas do
Coro: E ele, levantando-se, repreendeu o
Salvador!
vento e a fúria
Coerentes, obedientes, visando só um ideal.
da água; e cessaram, e fez-se bonança.
Somos súditas de Cristo, nosso insigne
Congregação: Então lhes perguntou:
general!
Onde está a vossa
São do Senhor as vitórias,
fé? Eles, atemorizados, admiraram-se,
Conquistadas no labor.
dizendo
Oh! Quão bela é nossa história
uns aos outros:
Glória! Glória ao Salvador!
Todos: Quem, pois, é este, que até aos
ventos e à água
Alegres, companheiras motivadas pelo amor.
manda, e lhe obedecem?
Unidas, nunca vencidas! Solidárias com vigor!
Leitura bíblica: Lc 8.22-25
Ardentes, conscientes do valor da nossa
missão.
A crer nos convida tal rasgo de amor,
nos merecimentos do Filho de Deus;
e quem, pois, confia no seu Salvador,
vai vê-lo sentado na glória dos céus.

“Oh, Venham Coroar!” 195 HCC
Oh, venham coroar
Jesus, o Salvador,
Cordeiro que desceu do céu,
e é digno de louvor!
Despertem, pois, irmãos,
pra o Redentor louvar.
Jesus por nós morreu na cruz
e agora é Rei sem par.
Oh, venham coroar
a encarnação do Amor!
A fronte e as mãos feridas têm
sinais de intensa dor.
Os anjos lá no céu
não podem contemplar
a glória excelsa de Jesus,
intensa, a rebrilhar.
Oh, venham coroar
quem vida nos doou!
A morte e todo o seu poder
Jesus já derrotou.
Agora Cristo está
à destra do bom Deus
e ali no céu conservará
os redimidos seus.
Oh, venham coroar
o Cristo Criador,
e queiram anjos bendizer
o nosso Redentor!
Unidos, pois, assim,
em coro singular
entoaremos a Jesus
louvores sem cessar.

Pois um dia Tua morte
Trouxe vida a todos nós
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai
E o véu que separava já não separa mais
A luz, outrora apagara 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
“Vim Para Adorar-Te”
Luz do mundo vieste a terra
Para que eu pudesse te ver
Tua beleza me leva a adorar-te
Quero contigo viver
Vim para adorar-te
Vim para prostrar-me
Vim para dizer que és meu Deus
És totalmente amável
Totalmente digno
Tão maravilhoso para mim
Eterno rei exaltado nas alturas
Glorioso nos céu
Humilde vieste a terra que criaste
Por amor pobre se fez
Eu nunca pagarei o preço
Dos meus pecados la na cruz
“1 João 4:19”
Nós amamos, porque ele nos amou
primeiro.

“Amor a Jesus” 303 CC
“Marcos 15:37-38”
Jesus,
sempre
Te amo, porque sei que és
37 - Mas Jesus, dando um grande
meu;
brado, expirou.
a ti toda a honra, e louvores dou eu.
38 - Então o véu do santuário se
Meu Mestre divino, meu Amo, meu Rei,
rasgou em dois, de alto a baixo.
a ti, ó meu Cristo, me submeterei!

Fez de nós um povo ungido para Deus
Reis e sacerdotes para o seu louvor.
“Quebrantado”
Eu olho para a cruz
E para a cruz eu vou
Do Seu sofrer participar,
Da Sua obra vou cantar
O meu Salvador
Na cruz mostrou
O amor do Pai,
O Justo Deus
Pela cruz me chamou
Gentilmente me atraiu
E eu, sem palavras, me aproximo
Quebrantado por Seu amor
Imerecida vida, de graça recebi
Por Sua cruz da morte me livrou
Trouxe-me a vida, eu estava condenado
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado
Impressionante é o Seu amor
Me redimiu e me mostrou
O quanto É fiel
“O Rei da Glória, o Rei dos Reis” 194 HCC
O Rei da glória, o Rei dos reis,
Senhor dos senhores, soberano Deus,
é Jesus, é Jesus, é Jesus.
Desceu da glória, e homem se fez,
varão de dores, servo sofredor,
padeceu, sim, Jesus, padeceu.
Sim, Cristo entregou sua vida;
de forma espontânea ele a deu;
ninguém poderia obrigá-lo;
foi seu próprio amor que o moveu.
Por isso reina acima dos céus
e tem um nome capaz de nos salvar:
é Jesus, é Jesus, só Jesus.
Virá em breve o Rei dos reis,
vestido em glória, com todo o seu poder.
Voltará, sim, Jesus voltará.

“Hebreus 10:19-22”
Eu Te amo, porque Tu morreste por mim,
19 - Tendo pois, irmãos, ousadia eu Te amo, porque teu amor não tem fim.
para entrarmos no santíssimo lugar,
“1 Coríntios 11:24-28”
Em Ti confiança pra sempre terei;
pelo sangue de Jesus,
24 - e, havendo dado graças, o partiu e disse:
a Ti, ó meu Cristo, me submeterei!
20 - pelo caminho que ele nos
Eu Te amo na vida, na morte também; Isto é o meu corpo que é por vós; fazei isto em
inaugurou, caminho novo e vivo,
memória de mim.
sempre
hei de louvar-te na glória de além.
através do véu, isto é, da sua carne,
25
Semelhantemente
também, depois de
Agora e pra sempre por Ti viverei;
21 - e tendo um grande sacerdote
cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o
a
Ti,
ó
meu
Cristo,
me
submeterei.
sobre a casa de Deus,
novo pacto no meu sangue; fazei isto, todas
“Digno de Louvor”
22 - cheguemo-nos com verdadeiro
as vezes que o beberdes, em memória de
coração, em inteira certeza de fé;
mim.
Honra, glória, força e poder,
tendo o coração purificado da má
26 - Porque todas as vezes que comerdes
Domínio e vitória pertencem a Jesus.
consciência, e o corpo lavado com
deste pão e beberdes do cálice estareis
Digno é o Cordeiro, digno de louvor,
água limpa
anunciando a morte do Senhor, até que ele
Deu sua vida pois nos amou,
venha.
Deus que nos ama, já nos libertou,
“Jesus Em Tua Presença”
27 - De modo que qualquer que comer do pão,
Soberano
sobre
tudo,
sobre
todos
o
Jesus, em Tua presença reunimoou beber do cálice do Senhor indignamente,
Senhor
nos aqui
será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Contemplamos Tua face e rendemoDigno é o Cordeiro, digno de louvor,
28 - Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
nos a Ti
Deu a sua vida pois nos amou
e assim coma do pão e beba do cálice.

