COMUNICAÇÕES

IGREJA BATISTA EM ICARAÍ

!Grupo Musical Barreto França em nossa igreja
Domingo dia 7 de dezembro no culto da noite.
!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
21/12 - Apresentação do Coral
25/12 - Culto Evangelístico de Natal
!Vídeos das mensagens em nossa igreja
Para acessar no nosso canal no Youtube, entre em nosso site (www.batistaicarai.com.br), clique
na opção Multimídia no menu principal, e escolha "Mensagens e Eventos em Vídeo".
!Gravações em DVD das mensagens
Excelente para evangelização e edificação. Faça o seu pedido diretamente na cabine da
multimídia, ou pelo nosso site (www.batistaicarai.com.br), clicando na opção Multimídia no
menu principal, e escolhendo "Pedido de DVD".

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

30 de Novembro 2014

“Coluna e firmeza da Verdade”

VOCÊ CONHECE JESUS?
Se fizermos essa pergunta às pessoas, quase todas
responderão que sim. Entretanto, cada uma tem pra si um Jesus
diferente, conforme suas próprias conveniências. A poesia
abaixo expressa isto muito bem:
Muito embora um só Jesus exista
Nem todos sabem vê-lo como é.
Filósofo, poeta ou comunista,
Ou mesmo um hippie já se disse até.
Mas Jesus é bem mais importante
Quando se sabe de seu grande amor.
E é preciso hoje que se cante
Jesus Filho de Deus, O Salvador.
(Ralph Carmichael)
Você conhece realmente a Jesus? É a Bíblia, registro fiel
da revelação de Deus, quem nos apresenta o verdadeiro Jesus.
Você precisa crer nele de todo coração, arrepender-se de seus
pecados, e pedir que Ele entre em seu coração e sua vida. Então
você terá a vida plena e eterna que só Ele pode dar. Aceite o amor
de Jesus e conheça-o pessoalmente.
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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
!Prelúdio
!Leitura bíblica: Salmos 126:3, 107:21
!Hino: “Maravilhas Divinas” 7 CC
!Oração
·Dedicação de dízimos e ofertas
- Leitura bíblica: Atos 20:35 b
- Hino: “Aceita, Agora, Senhor Meu
Deus” 241 HCC
- Oração
!Mensagem “Atitudes Essenciais Para
a Evangelização” Efésios 4:2-6
!Hino: “Um Vaso de Bênção” 304 CC
!Oração
!Comunicações
!Interlúdio
!Assembleia extraordinária para eleição
da diretoria estatutária.
!Escola Bíblica Dominical

“Salmos 126:3” “107:21”

“Atos 20:35 b”

3 - Sim, grandes coisas fez o
Senhor por nós, e por isso
estamos alegres.

“Mais bem aventurada coisa é dar
do que receber.”

“Aceita, Agora, Senhor, Meu
21 - Dêem graças ao Senhor pela
Deus” 241 HCC
sua benignidade, e pelas suas
maravilhas para com os filhos dos Aceita, agora, Senhor, meu Deus,
homens!
todos os bens que são meus, e são
teus.
“Maravilhas Divinas” 7 CC
Tudo o que eu tenho venho ofertar,
pois quero, assim, te servir e
Ao Deus de amor e de imensa
honrar.
bondade,
com voz de júbilo vinde e aclamai;
Com alegria venho entregar
com coração transbordante de
minhas ofertas a ti sobre o altar.
graças,
Pois nada, Mestre, tenho em
seu grande amor, todos vinde e
haver:
louvai.
"Melhor é dar, sim, do que
receber.”
No céu, na terra, que maravilhas
vai operando o poder do Senhor!
O meu tesouro entregarei
Mas seu amor aos homens
a Jesus Cristo, Senhor, Deus e
perdidos,
Rei.
das maravilhas é sempre a maior! Seu Reino santo quero manter
e a ele só dedicar o meu ser.
Noite
Já nossos pais nos contaram a
!Prelúdio
glória
“Um Vaso de Bênção” 304 CC
!Hino: “Louvamos” 12 CC
de Deus, falando com muito
!Oração
prazer,
Quero ser um vaso de bênção,
que
nas
tristezas,
nos
grandes
sim,
um vaso escolhido de Deus,
!Saudação aos visitantes
perigos,
para
as
Novas levar aos perdidos,
!Leitura bíblica João 1:1-4, 14, 3:16
Ele os salvou por seu grande
Boas Novas que vêm lá dos céus.
!Cântico: “Tu És Santo”
poder.
!Mensagem musical: “Musical Venha
Faze-me vaso de bênção, Senhor,
Hoje, também nós bem alto
vaso que leve a mensagem de
Conhecer Jesus” Crianças IBI
cantamos
amor!
!Mensagem “Quem é Jesus?” João 1:1que as orações ele nos atendeu; Eis-me submisso pra teu serviço,
4, 12-14
seu braço forte, que é tão
tudo consagro-te agora, Senhor!
!Cântico “Entrega”
compassivo,
!Oração
Quero ser um vaso de bênção,
em nosso auxílio, ele sempre
para todos os dias fazer
!Dedicação de dízimos e ofertas ao
estendeu.
aos
culpados
que vivem nas trevas
Senhor
Como até hoje e daqui para
o
perdão
de
Jesus conhecer.
- Leitura bíblica: Salmos 116:12
sempre,
- Hino: “Como Agradecer a Jesus?”
Quero ser um vaso de bênção,
Ele será nosso eterno poder,
422 HCC
nosso castelo bem forte e seguro, sim, um vaso de bênção sem par,
- Oração
e nossa fonte de excelso prazer. avisando que crentes em Cristo
jubilosos no céu hão de entrar.
·Comunicações
!Poslúdio

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

Mulheres - Todas as coisas
foram feitas por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito
se fez. Nele estava a vida, e a
vida era a luz dos homens;

“Louvamos” 12 CC
Louvamos, louvamos, Senhor, e
adoramos
a Ti, ó Deus-Homem no céu
assentado;
que em tempo devido, na terra
humilhado,
por nossos pecados morreste na
cruz,
por nossos pecados morreste na
cruz.

Homens - E o Verbo se fez
carne, e habitou entre nós,
Cheio de graça e de verdade; e
vimos a sua glória, como a
glória do Unigênito do Pai.

Todos - Porque Deus amou o
mundo de tal maneira que deu o
seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida
eterna.
Louvamos, louvamos, Senhor, e
adoramos
“Tu És Santo”
a Ti, que a justiça de Deus
sustentaste;
Tu és Santo,(Tu és Santo)
a pena sofrendo por nós
Poderoso (Poderoso)
merecida,
Tu és digno,(Tu és digno)
a vida depondo pra assim nos
De adoração (De adoração)
remir,
Eu te sigo, (Eu te sigo)
a vida depondo pra assim nos
Eu te louvo (Eu te louvo)
remir.
Para sempre, (Para sempre)
Te amarei, (Te amarei)
Louvamos, louvamos, Senhor, e
Eu canto e louvo (Tu és o
adoramos
Senhor, tu és Rei dos reis)
a glória divina por Ti revelada;
Ao
Rei que é digno (Ele é o pai
que para nós brilha na luz
de
amor poderoso Deus)
esplendente,
Eu
canto
e adoro (És Emanuel,
fazendo-nos ver a real perfeição,
És
o
Grande Eu Sou)
fazendo-nos ver a real perfeição.
Diante dele eu me posto (Ele é o
cordeiro que me salvou)
Em Ti concilia-se a santa justiça,
que não pode a culpa deixar sem E eu canto e louvo (Ele vivo esta
ele ressurgiu)
castigo,
com a compaixão que por graça Ao Rei que é digno (Sempre
reinara ele sempre existiu)
recebe,
e exime de culpas o réu pecador, Eu canto e adoro (Ele é o alfa e
ômega o iniciou e o fim)
e exime de culpas o réu pecador.
Diante dele eu me posto
(Salvador e Messias, amigo pra
João 1:1-4, 14, 3:16
mim)
Pastor - No princípio era o Verbo,
Príncipe da paz só por ele eu
e o Verbo estava com Deus, e o
viverei.
Verbo era Deus. Ele estava no
princípio com Deus.

“Entrega”
Te dou meu coração,
e tudo que há em mim.
Entrego meu viver
por amor a Ti, meu Rei!
Meus sonhos rendo a Ti
e meus direitos dou.
O orgulho vou trocar
pela vida do Senhor.
E eu entrego tudo a Ti,
tudo a Ti.
Eu canto esta canção
de entrega a Ti, Jesus,
e o que o mundo dá
eu deixo aos pés da cruz.
Por conhecer a Ti,
a Teu nome dar louvor,
sentir Tua alegria,
partilhando Tua dor.
“Salmos 116:12”
Que darei eu ao Senhor por
todos os benefícios que me tem
feito?
“Como Agradecer a Jesus?”
422 HCC
Como agradecer
a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida
vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar
a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a
ser
eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória,
a Deus demos glória,
a Deus demos glória
pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me,
seu poder transformou-me.
A Deus demos glória
pelas bênçãos sem fim.

