COMUNICAÇÕES

IGREJA BATISTA EM ICARAÍ

!Grupo Musical Barreto França em nossa igreja
Domingo dia 7 de dezembro no culto da noite.
23 de Novembro 2014

!Ore e participe das atividades evangelísticas de final de ano
Dia da Bíblia 13/12 18 h. na Praia de Icaraí e 14/12 na igreja. Presença do Grupo Musical
Vencedores por Cristo.
30/11 - Musical infantil
25/12 - Culto Evangelístico de Natal
!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
!Saúde do sr. Marcel Noronha (esposo de Rose)
!Tiãozinho (Congregação Itamonte) é deficiente físico e o INSS suspendeu seu benefício.
!Oremos pelo irmão Álvaro recuperando-se de cirurgia
!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
Catherine Siqueira Alves
Armando Queiroz Gonçalves
Delcyr de Souza Lima

24.11
25.11
25.11

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.

“Coluna e firmeza da Verdade”
O MÍNIMO POSSÍVEL

Jesus contou uma parábola sobre um homem poderoso e
senhor de três servos. Antes de ausentar-se por um longo período,
deu uma quantia a cada servo, conforme a capacidade de cada
um, e ordenou que investissem as quantias para ganhar mais
dinheiro para ele. Os dois servos que mais receberam,
trabalharam e dobraram a quantia recebida. Mas, o servo que
recebeu menos simplesmente guardou bem o dinheiro que
recebera, e quando o seu senhor voltou e pediu prestação de
contas aos seus servos, ele devolveu exatamente a mesma
quantia e apresentou uma desculpa tola e desrespeitosa. O seu
senhor repreendeu-o chamando-o de servo mau e negligente,
ordenou que sua quantia fosse dada a um dos servos fiéis, e que
ele fosse banido de sua presença para um local de trevas e
sofrimento (Mateus 25:14-30, Lucas 19:11-27).
Qual o problema daquele servo? Ele pensava mais em si
mesmo do que em obedecer ao seu senhor. Por isso, aproveitou a
ausência do seu senhor para não trabalhar, e fez o que ele julgava
ser o mínimo possível. Assim, revelou sua natureza de servo mau
e negligente.
Querido irmão, a maneira como servimos a Jesus, nosso
Senhor, também revela a nossa natureza. Estamos servindo-o
com dedicação e fidelidade ou estamos nos contentando em fazer
para Ele o mínimo possível? Ele fez tudo por nós. Desculpas para
negligência não servem. Devemos ser agradecidos por tão
grande salvação que Jesus nos dá, e sentirmos prazer em servi-lo
e cultua-lo. Sendo realmente servos dEle, sirvamo-lo com zelo,
dedicação e alegria.
Pr. Dalton

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

fone 2610.2919

Manhã
!Prelúdio
!Hino: “Amor Fraternal” 381 CC
·Oração
!Mensagem: “Permanecendo na
Verdade” II João 1-13
·Dedicação de dízimos e ofertas
- Hino: “Crer e Observar” 301 CC
- Oração
!Assembleia Deliberativa
!Escola Bíblica Dominical
Noite

Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e
ardor,
Jesus, Pastor amado, contempla-nos os teus passos queremos seguir;
teus preceitos guardar, o teu nome
aqui;
exaltar,
concede que sejamos um corpo só em Ti.
Contendas e malícias que longe de nós sempre a tua vontade cumprir.
vão;
“Salmo 34”
nenhum desgosto impeça a nossa
comunhão.
Em todo tempo eu louvarei ao
Senhor,
Pois sendo resgatados por um só
Sempre estará nos meus lábios o
Salvador,
seu louvor.
devemos ser unidos por um mais forte
Em todo tempo eu louvarei ao
amor;
Senhor,
olhar com simpatia os erros de um irmão,
e todos ajudá-lo com branda compaixão. Sempre estará nos meus lábios o
seu louvor.
Jesus, suave e meigo, ensina-nos a
Alegrar-se-á no Senhor a
amar,
minh'alma. (2X)
e, como tu, sejamos também no perdoar!
Ah! quanto carecemos de auxílio do
Engrandecei ao Senhor,
Senhor!
engrandecei-o comigo
Unidos, supliquemos a Deus por esse
E, todos à uma, lhe exaltemos o
amor!
nome.
Engrandecei ao Senhor,
Se tua igreja toda andar em santa união
engrandecei-o comigo
então será bendito o nome de "cristão".
Assim o que pediste em nós se cumprirá, E, todos à uma, lhe exaltemos o
nome.
e todo o mundo inteiro a ti conhecerá!
“Amor Fraternal” 381 CC

!Prelúdio
!Cântico: “Salmo 34”
!Oração
!Cântico: ”De Todo O Meu Coração,
Oh Senhor”
!Saudação aos visitantes
!Leitura bíblica: Salmos 1:1-6
Seu glorioso nome. (2X)
“Crer e Observar” 301 CC
!Cântico: “Andam Procurando a Razão
Alegrar-se-á no Senhor a
Em Jesus confiar, sua lei observar,
de Viver”
minh'alma. (2X)
oh! que gozo, que bênção, que paz!
!Hino: “Sou Feliz” 398 CC
Satisfeito guardar, tudo quanto ordenar,
alegria perene nos traz.
“De Todo o Meu Coração”
·Mensagem “Encontrando a
De todo o meu coração, ó Senhor
Verdadeira Felicidade” Eclesiastes
Crer e observar
Eu louvarei e te adorarei
tudo quanto ordenar;
12:1, 13-14, Apocalipse 22:14
As maravilhas que fazes, ó Deus
o fiel obedece
A outros direi, eu contarei
!Hino “Amigo, Não Saia Sem Cristo” 252
ao que Cristo mandar!
Em ti eu me alegro, Senhor
HCC
E alegre a ti cantarei
O inimigo falaz e a calúnia mordaz
!Oração
Tu
és o motivo maior
Cristo pode desprestigiar;
De só viver para teu louvor
!Dedicação de dízimos e ofertas ao
nem tristeza, nem dor, nem a intriga
maior
Tu, ó Senhor, és abrigo pra mim
Senhor
poderão ao fiel abalar.
Refúgio terei, seguro estarei
- Leitura bíblica: I Crônicas 29:11-14
Junto ao teu trono de graça, Senhor
Que delícia de amor, comunhão com o
Eu viverei, descanso acharei
- Cântico: “Vem de Ti Senhor”
Senhor
De todo o meu coração
- Oração
tem o crente zeloso e leal;
Na presença de amados irmãos
·Comunicações
!Hino: “Fim do Culto” 179 CC
!Poslúdio

o seu rosto mirar, seus segredos privar, Recebe a minha canção de amor
seu consolo constante e real.
Oferta suave de um adorador
Oferta suave de um adorador

“Salmos 1:1-6”

“Sou Feliz” 398 CC

1 - Bem-aventurado o homem que
não anda segundo o conselho dos
ímpios, nem se detém no caminho
dos pecadores, nem se assenta na
roda dos escarnecedores;

Se paz a mais doce me deres
gozar,
se dor a mais forte sofrer,
oh, seja o que for, tu me fazes
saber
que feliz com Jesus sempre sou!

2 - antes tem seu prazer na lei do
Senhor, e na sua lei medita de dia e
noite.
3 - Pois será como a árvore plantada
junto às correntes de águas, a qual
dá o seu fruto na estação própria, e
cuja folha não cai; e tudo quanto fizer
prosperará.
4 - Não são assim os ímpios, mas são
semelhantes à moinha que o vento
espalha.

Sou feliz com Jesus!
Sou feliz com Jesus, meu Senhor!
Embora me assalte o cruel
Satanás,
e ataque com vis tentações,
oh, certo eu estou, apesar de
aflições,
que feliz eu serei com Jesus!

12 - Tanto riquezas como honra vêm
de ti, tu dominas sobre tudo, e na
tua mão há força e poder; na tua
mão está o engrandecer e o dar
força a tudo.
13 - Agora, pois, ó nosso Deus,
graças te damos, e louvamos o teu
glorioso nome.
14 - Mas quem sou eu, e quem é o
meu povo, para que pudéssemos
fazer ofertas tão voluntariamente?
Porque tudo vem de ti, e do que é
teu to damos.
“Vem de Ti, Senhor”

Não tenho palavras pra agradecer
tua bondade
Meu triste pecado, por meu
Dia após dia me cercas com
5 - Pelo que os ímpios não subsistirão
Salvador,
fidelidade
no juízo, nem os pecadores na
foi pago de um modo cabal;
nunca me deixes esquecer
congregação dos justos;
valeu-me o Senhor, oh, mercê sem
Que tudo o que tenho
6 - porque o Senhor conhece o
igual!
Tudo o que sou
caminho dos justos, mas o caminho
Sou feliz! Graças dou a Jesus!
O
que vier a ser
dos ímpios conduz à ruína.
Vem de Ti Senhor
A vinda eu anseio do meu
Dependo de Ti
“Andam Procurando a Razão De
Salvador;
Preciso de Ti
Viver”
em breve virá me levar
Sozinho, nada posso fazer.
ao céu, onde vou para sempre
Descanso em Ti
Andam procurando a razão de viver
morar
Espero em Ti
Neste mundo mal querem a paz
com remidos na luz do Senhor!
Sozinho, nada posso fazer.
conhecer.
Fazem seus caminhos tentando achar “Amigo, Não Saia sem Cristo”
Nunca me deixes esquecer
Algo que na vida valor possa dar.
Que tudo o que tenho
252 HCC
Tudo o que sou
Mas só Jesus pode dar a razão de
O que vier a ser
Amigo, não saia sem Cristo;
viver
vem de Ti Senhor
não saia daqui sem Jesus,
Gozo, paz e amor.
pois quer hoje mesmo salvá-lo,
Só Jesus pode dar.
por isso morreu numa cruz.
“Fim do Culto” 179 CC
E assim você será bem feliz,
Receba essa oferta de graça,
Com Jesus.
aceite de Cristo o perdão.
Teu culto findo aqui,
Amigo, não saia sem Cristo
despede-nos, Senhor;
Como todo mundo também procurei
no seu coração.
dirige-nos, até o fim,
E agora digo que a paz encontrei.
por teu excelso amor.
Cristo me salvou e eu quero falar
“1 Crônicas 29:11-14”
Que uma nova vida Ele pode te dar.
Queremos em amor
11 - Tua é, ó Senhor, a grandeza, e
de teu favor viver,
o poder, e a glória, e a vitória, e a
Mas só Jesus pode dar a razão de
de teu Espírito gozar,
majestade, porque teu é tudo
viver
e a graça receber.
quanto há no céu e na terra; teu é,
Gozo, paz e amor.
ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste
Só Jesus pode dar.
como chefe sobre todos.
E assim você será bem feliz,
Com Jesus.

