COMUNICAÇÕES
!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.
21/12 - Apresentação do Coral
25/12 - Culto Evangelístico de Natal
!Voluntários para ajudar no Dia da Bíblia
Voluntários para ajudar a montar estrutura (som, datashow, iluminação, etc) devem estar na
igreja sábado as 9 h. da manhã.
Voluntários para evangelização devem reunir-se hoje com pastor Dalton logo após o culto da
noite (a reunião será breve).
!Confraternização de ano novo.
Após o culto do dia 31, teremos uma ceia de confraternização. Contribuição para ajudar no custo:
10 reis por pessoa (mas se alguém não tiver, pode participar assim mesmo). Necessário inscreverse antes com a irmã Judinália ou outro membro da comissão de sociabilidade.

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
Luciana de Oliveira de Melo
Maria Stela Kaulino dos Reis

07.12
11.12

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.

IGREJA BATISTA EM ICARAÍ
7 de dezembro 2014

“Coluna e firmeza da Verdade”

PRODUZIR FRUTOS PARA JESUS: A VERDADEIRA PRÁTICA DO
CRISTIANISMO
É comum, até mesmo entre os evangélicos, uma prática religiosa
contemplativa. Esta se restringe a buscar sentir a presença gloriosa de Deus,
deixando de lado as atitudes ou frutos que o Senhor Jesus ordenou que
produzíssemos. Ao contemplar a glória do Senhor Jesus transfigurado
conversando com Elias e Moisés, Pedro declarou: “bom é estarmos aqui”, e
propôs a Jesus que permanecessem ali. Jesus não aceitou a proposta, e
desceu do monte junto com Pedro, Tiago e João ao encontro dos outros
discípulos e da multidão necessitada que o aguardava. Jesus queria mostrar
aos seus discípulos a sua glória, mas também quis ensinar-lhes que seu lugar
não era ali, mas junto à multidão que necessitava dele (Marcos 9:2 29).
Há ocasiões em que nos comportamos como Pedro, e queremos
ficar somente no alto do monte, contemplando a glória de Jesus. Como são
maravilhosos os momentos que passamos em oração ou cultuando a Deus.
Muitas vezes, ficamos maravilhados como Pedro ficou. Entretanto, a vida
cristã não consiste somente nisto. Jesus ensinou que precisamos produzir
frutos que glorifiquem a Deus (João 15:8). O primeiro é a obediência aos
mandamentos de Jesus (João 15:8-15). O segundo fruto é a prática do amor
(João 15:17), e o terceiro, a santificação (João 15:18 19). Finalmente, o último
fruto mencionado, e não menos importante, é o testemunho de Cristo (João
15:26 27).
A vida cristã não consiste em querer ver a glória de Deus, mas em
buscar torna-la visível ao mundo através dos frutos que produzimos. E não é
isolados, no alto do monte, que iremos produzi-los, mas no meio da multidão
necessitada. Nossa comunhão com Deus não deve servir apenas como meio
de prazer espiritual. Ela deve, antes de tudo, nos preparar para servi-lo
produzindo os frutos que o Senhor Jesus ordenou.
Pr. Dalton

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

fone 2610.2919

Manhã
!Prelúdio
!Hino: “Aleluia! Aleluia! Gratos Hinos
Entoai!” 60 HCC
!Oração
!Comunicações
·Dedicação de dízimos e ofertas
- Leitura bíblica: I Coríntios 6:20
- Hino: “Reconhecimento” 307 CC
- Oração
!Mensagem: “Ministros da
Reconciliação” II Coríntios 5:14-21
!Hino “Mensagem Real” 207 CC”
!Celebração da Ceia do Senhor
Hinos:“Buscou-me Com Ternura”
169 HCC
“Rude Cruz” 132 HCC
!Hino: “Ressurreição” 99 CC
!Oração
!Poslúdio
!Escola Bíblica Dominical
Noite
!Prelúdio
!Hino: “Louvor ao Senhor” 3 CC
!Oração
!Cântico: “Perdão e Graça”
!Saudação aos visitantes
!Mensagem musical: Grupo Barreto
França
!Mensagem: pr. Mario Barreto França
Mensagem musical : Grupo Barreto
França
!Comunicações
!Dedicação de dízimos e ofertas ao
Senhor
- Leitura bíblica: I Crônicas 29:5:b
- Hino: “Reina em Mim”
- Oração
!Poslúdio

“Aleluia! Aleluia! Gratos Hinos
Entoai!” 60 HCC

e da pena do pecado
a minha alma resgatou.

Aleluia! Aleluia!
Gratos hinos entoai.
Jubilosos e contentes,
hinos a Jesus cantai.
Pra livrar-nos do pecado,
triste morte padeceu;
triunfando dessa morte,
ele vida eterna deu.

Não sou meu! A Ti confio
tudo quanto chamo meu;
tudo em tuas mãos entrego,
pois, Senhor, sou todo teu.

Cristo, Redentor divino,
o pecado aniquilou
e alcançou a mesma bênção
para os que ele resgatou.
Eis milhares de milhares
a prestar-lhe adoração,
descobrindo em sua obra
vida, luz e salvação.
Aleluia! Aleluia!
a Jesus rendei louvor.
Aleluia eternamente
ao bendito Redentor!
Ao Consolador dai glória,
pois conforto e vida traz.
Aleluia ao Pai eterno,
Deus da graça, Deus da paz!
Amém!
“1 Coríntios 6:20”
Porque fostes comprados por
preço; glorificai pois a Deus no
vosso corpo.
“Reconhecimento” 307 CC
Não sou meu! Por Cristo salvo,
que por mim morreu na cruz,
eu confesso alegremente
que pertenço ao bom Jesus.
Não sou meu, oh! não sou meu!
Bom Jesus, sou todo teu!
Hoje mesmo e para sempre,
bom Jesus, sou todo teu!
Não sou meu, por Cristo salvo!
Pois, seu sangue derramou

Não sou meu! Oh! santifica
tudo quanto sou, Senhor;
da vaidade e da soberba
livra-me, meu Salvador!
“Mensagem Real” 207 CC
Sou forasteiro aqui, em terra
estranha estou;
do reino lá do céu embaixador eu
sou!
Meu Rei e Salvador vos manda em
seu amor
as boas novas de perdão.
Eis a mensagem que me deu
aquele que por nós morreu:
"Reconciliai-vos já" é ordem que
ele dá,
"Reconciliai-vos já com Deus!"
É ordem do meu Rei que todo
pecador
arrependido já confesse ao
Salvador
todo o pecado seu; pois ele
prometeu
dar o perdão por seu amor.
No meu eterno lar não há
perturbação;
eterno gozo e paz os salvos
fruirão!
E quem obedecer a Cristo, vai
viver
no reino eterno do meu Rei.
“Buscou-me com ternura” 169
HCC
Buscou-me com ternura
Jesus, o bom Pastor.
Achou-me na miséria,

salvou-me com amor.
Quem poderia demonstrar
por mim amor tão singular?
Oh, que amor glorioso!
Preço doloroso
Cristo lá na cruz por mim pagou!
Sua imensa graça me mostrou!
Ferido, abandonado,
Jesus me socorreu;
e segredou-me: "Achei-te;
de agora em diante és meu".
Tão meiga voz jamais ouvi,
prazer maior jamais senti.
Então, agradecido,
seu rosto a contemplar,
recordo as muitas bênçãos
do seu amor sem par.
Louvor e glória e adoração
tributa-lhe meu coração.
Enquanto as horas passam,
eu sinto a sua paz
e aguardo o meu bom Mestre,
que tão feliz me faz!
Jesus a mim virá buscar,
e então com ele irei morar.
“Rude Cruz” 132 HCC
Rude cruz se erigiu, dela o dia
fugiu,
revelando vergonha e pavor.
Mas eu amo a Jesus, que morreu
nessa cruz,
dando a vida por mim, pecador.

e essa cruz tem pra mim
“Perdão e Graça”
atrativos sem fim
Confesso a ti, Senhor, que fraco
porque nela ele me resgatou.
eu sou
Tão fraco eu sou, mas forte tu
Eu, aqui, com Jesus a vergonha
és
da cruz
Eu venho a ti, Senhor, sem
quero sempre levar e sofrer.
nada pra dar
Ele vem me buscar, e com ele
Só quero pedir, vem e ajudano lar
me, oh Deus
sua glória pra sempre vou ter.
Um coração quebrantado e
humilde
“Ressurreição” 99 CC
Não rejeitas, Senhor
Estenda a mim tua graça e
Eis morto o Salvador na
deixe
sepultura!
Teu amor fluir, por misericórdia
Mas com poder, vigor
nós clamamos
ressuscitou.
Faz chover perdão e graça
Sobre mim, perdão e graça
Da sepultura saiu!
E lava-me, Senhor
Com triunfo e glória ressurgiu!
Pois hoje eu preciso de teu
Ressurgiu, vencendo a morte e
amor.
o seu poder;
pode agora a todos vida
“I Crônicas 29:5:b”
conceder!
“Quem, pois, está disposto a
Ressurgiu! Ressurgiu!
fazer oferta voluntária,
Aleluia! Ressurgiu!
consagrando-se hoje ao
Senhor?”
Tomaram precaução com seu
sepulcro;
“Reina em Mim”
mas tudo foi em vão para o
reter.
Sobre toda a terra Tu és o Rei
Sobre as montanhas e o pôr do
A morte conquistou com grande
Sol
glória!
Uma coisa só meu desejo é
Oh! graças! alcançou vida
Vem reinar em mim Senhor
eternal.

Reina em mim com o Teu poder
“Louvor ao Senhor” 3 CC
Sobre a escuridão, sobre os
Ó
gratos
ao
Senhor,
ao
vosso
sonhos meus
Sim, eu amo a mensagem da
Rei louvai;
Tu és o Senhor de tudo que sou
cruz;
com alegria e com fervor,
Vem reinar em mim, Senhor
suas bênçãos eu vou proclamar.
com alegria e com fervor,
Levarei eu também minha cruz
seu culto celebrai, seu culto Sobre o meu pensar, tudo o que
'té por uma coroa trocar.
celebrai!
eu falar
Faz-me refletir a beleza que há
Lá da glória dos céus o Cordeiro
A Ele pertencem bênção e
em Ti
de Deus
sabedoria,
Tu és para mim mais que tudo
ao Calvário humilhante baixou;
sim, glória e soberania,
aqui
agora e pra sempre sem fim.
Vem reinar de novo em mim

