INTERCESSÃO

IGREJA BATISTA EM ICARAÍ

!Saúde do sr. Marcel Noronha (esposo de Rose)
!Tiãozinho (Congregação Itamonte) é deficiente físico e o INSS suspendeu seu benefício.
14 de dezembro 2014

!Oremos pelo irmão Álvaro recuperando-se de cirurgia

“Coluna e firmeza da Verdade”

!Oremos pela irmã Suely (professora de música) sofreu um AVC．
!Oremos pelos familiares do Pastor Paulo (da PIB Taubaté), pois o mesmo faleceu.

A TRADUÇÃO DA BÍBLIA PARA O PORTUGUES

!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
Dilna Souza Vazquez
Othon Lanes Machado Portela
Sandra Ferreira Ehrich
Ana Célia Freitas Junqueira Portela

16.12
16.12
16.12
17.12

O primeiro a traduzir a Bíblia para o nosso idioma foi João Ferreira de
Almeida. A tradução que temos atualmente já passou por diversas revisões
comparando com as línguas originais (hebraico e grego), visando aperfeiçoar
a tradução. São as chamadas versões. Entretanto, o texto original era dele, e
foi usado como instrumento de Deus para trazer ao nosso idioma as Sagradas
Escrituras.
João Ferreira de Almeida nasceu em Portugal, em 1628. Converteuse a Jesus em 1642, quando estava na colônia holandesa da Indonésia,
tornado-se membro da Igreja Reformada Holandesa. O português era idioma
muito falado na Ásia, devido à presença das companhias portuguesas. A
presença de um intérprete seria de grande utilidade para a pregação do
Evangelho. Assim, Almeida, que possuía grande aptidão para as línguas,
fixou-se na colônia holandesa da Batávia (Java). Ali pregava em português, e
também em espanhol, francês e holandês. Ele foi casado, teve um casal de
filhos, e faleceu na Batávia em 1691.
Enquanto dedicava-se à obra missionária, Almeida também traduzia
a Bíblia. Conseguiu traduzir todo o Novo Testamento, e boa parte do Velho
Testamento (chegou até o capítulo 48 do livro de Ezequiel). Posteriormente, o
restante do Velho Testamento foi traduzido pelo holandês Jacobus op den
Akker. Em 1681 foi impresso, em Amsterdã, o Novo Testamento traduzido por
Almeida. Entre 1748 e 1753 foi impresso, na Batávia, o Velho Testamento.
Assim, a Bíblia em português estava completa. Em 1819 a Bíblia completa de
João Ferreira de Almeida foi pela primeira vez publicada em um só volume.
Em 1968 foi publicada pela Imprensa Bíblica Brasileira a Versão Revisada da
Tradução de João Ferreira de Almeida, resultado de primoroso trabalho de
revisão textual, tendo por base os melhores manuscritos em hebraico e grego.
Hoje, Dia da Bíblia, sejamos agradecidos a Deus por termos em
nosso idioma a Palavra de Deus.
(condensado do histórico publicado pela Imprensa Bíblica
Brasileira)

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

Quero ser um vaso de bênção,
para todos os dias fazer
1 - Ó pastor de Israel, dá ouvidos; aos culpados que vivem nas trevas
o perdão de Jesus conhecer.
tu, que guias a José como a um
!Prelúdio
rebanho, que estás entronizado
!Leitura bíblica: Salmos 80:1-2, 122:1 sobre os querubins, resplandece. Quero ser um vaso de bênção,
!Hino “Dia do Senhor” 139 CC (1ª e 3ª 2 - Perante Efraim, Benjamim e sim, um vaso de bênção sem par,
Manassés, desperta o teu poder, e avisando que crentes em Cristo
estrofes)
jubilosos no céu hão de entrar.
vem salvar-nos.
!Oração
Para ser um vaso de bênção
“Salmos 122:1”
!Mensagem musical - Vencedores Por
é mister uma vida real,
Cristo
uma vida de fé e pureza,
Alegrei-me quando me disseram:
revestida de amor divinal.
Vamos à casa do Senhor.
!Mensagem: Decinalva de Souza Lima
Manhã

!Mensagem musical - Vencedores Por

“Salmos 80:1-2”

“Dia do Senhor” 139 CC

“Salmos 40:1-3”

A semana já passou,
O Senhor guiou-nos bem;
o seu povo se lembrou
que, reunido, bênçãos tem.
É dos sete o dia melhor,
de descanso e de louvor.

1 - Esperei com paciência pelo
Senhor, e ele se inclinou para mim
e ouviu o meu clamor.
2 - Também me tirou duma cova de
destruição, dum charco de lodo;
pôs os meus pés sobre uma rocha,
firmou os meus passos.
3 - Pôs na minha boca um cântico
novo, um hino ao nosso Deus;
muitos verão isso e temerão, e
confiarão no Senhor.

Cristo
!Dedicação de dízimos e ofertas ao
Senhor
- Leitura bíblica II Timóteo 2:21
- Hino “Vaso de Bênção” 304 CC
- Oração
!Comunicações
!Poslúdio
!Escola Bíblica Dominical

Desejamos te louvar,
tua graça aqui sentir;
neste culto reforçar
esperanças do porvir,
paz e glória lá dos céus,
manifesta já, ó Deus!

Noite
!Prelúdio
!Leitura Bíblica - Salmos 40:1-3
!Oração
!Saudação aos visitantes

“II Timóteo 2:21”
Se, pois, alguém se purificar
destas coisas, será vaso para
honra, santificado e útil ao Senhor,
preparado para toda boa obra.

!Mensagem musical - Vencedores Por
Cristo
!Mensagem Pr. Manoel Santos

“Um Vaso de Bênção” 304 CC

Quero ser um vaso de bênção,
sim,
um vaso escolhido de Deus,
!Mensagem musical - Vencedores Por
para as Novas levar aos perdidos,
Cristo
Boas Novas que vêm lá dos céus.
!Oração
Faze-me vaso de bênção, Senhor,
!Comunicações
vaso que leve a mensagem de
amor!
!Poslúdio
Eis-me submisso pra teu serviço,
tudo consagro-te agora, Senhor!

COMUNICAÇÕES
!Ore e participe das atividades evangelísticas de final de ano
21/12 - Apresentação do Coral
25/12 - Culto Evangelístico de Natal
!16/12 - Confraternização da SFM
Encerramento das atividades do ano e amigo oculto, às 14:30 horas.
!18/12 - Confraternização União Feminina Missionária Batista Niteroiense
Local: Igreja Batista do Fonseca, às 17:00 horas.
!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.
!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".

