O inimigo, em retirada, seu furor patenteou.
Vencendo vem Jesus!

E por fim entronizado as nações há de julgar,
todos, grandes e pequenos, o Juiz hão de
encarar.
E os remidos triunfantes, em fulgor hão de
cantar:
Vencido tem Jesus!

Eis que em glória refulgente sobre as nuvens
descerá,
e as nações e os reis da terra com poder
governará.
Sim, em paz e santidade toda a terra regerá.
Vencendo vem Jesus!

Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Vencido tem Jesus!

IGREJA BATISTA EM ICARAÍ
4 de janeiro 2015

“Coluna e firmeza da Verdade”

COMUNICAÇÕES
!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 recuperação ao
tratamento contra o câncer.
!Saúde irmãs: Anazilda Cunha, Rosângela Freitas, Lenirce, Rita, Regina, Yara, Magdalena, Tânia
Madeira, Filinha, Oswaldete.
Irmãos: Álvaro,Flávio,pr. Delcyr, Leonel, Louis, Armando.
!Nossa frente missionária em Itamonte

ANIVERSARIANTES
Eliezer Souza Carneiro
Alvaro Simões Rôlo
Vanda Filgueiras
Samir Mauad
Silanira Guimarães da Silva Dias
Creusa Augostinho de França

02.01
05.01
05.01
06.01
06.01
10.01

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.

CONVIDADOS A TOMAR A CRUZ
Os meios de comunicação estão nos trazendo um
evangelho diferente: centrado nos desejos e necessidades
humanas, e há igrejas aderindo e propagando este “evangelho”.
Sua mensagem não está centrada em Jesus Cristo Salvador e
Senhor, como a Bíblia o apresenta, mas na reconstrução de sua
pessoa somente como grande abençoador.
Este novo “evangelho” propositadamente omite o
convite que Jesus fez: “Então disse Jesus aos seus discípulos: Se
alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz,
e siga-me” (Mateus 16:24). Jesus fala àqueles que desejam ser
seus discípulos, ou seja, os que se dispõem a aprender e obedecer
a todos os seus ensinamentos. Quando pronunciou estas
palavras, sabia que brevemente morreria na cruz, e quem o
seguisse deveria estar pronto para fazer o mesmo. Ele nos
convida a colocarmos de lado o nosso ego pecaminoso, e
assumirmos um compromisso de total fidelidade, a tal ponto que
estejamos prontos a sofrer tudo por Ele, até mesmo a morte, se
necessário. Este é o convite de Jesus: tomar a sua própria cruz.
Precisamos aceitar o sacrifício de Cristo para nossa
salvação, mas também precisamos estar dispostos a qualquer
sacrifício por Ele. O verdadeiro Evangelho de Cristo é este.
Estamos de fato compromissados com Cristo? Estamos
dispostos a sacrificar qualquer coisa para segui-lo? Tomemos a
sua cruz diariamente. Nisto esta a nossa paz e segurança (Mateus
16:25-27, 28:20).
Pr. Dalton

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

fone 2610.2919

Manhã

“Salmos 84:4, 10 a”

“Romanos 12:11“

4 - Bem-aventurados os que habitam “Não sejais vagarosos no cuidado;
em tua casa; louvar-te-ão
sede fervorosos no espírito, servindo
!Leitura bíblica - Salmos 84:4,10a
continuamente.
ao Senhor”
!Hino "Vamos à Igreja" 382 CC (1a e 10 - Porque vale mais um dia nos teus
“Usa, Senhor” 433 HCC
átrios do que mil.
4a estrofes)
Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu
!Oração
“Vamos à Igreja” 382
louvor.
!Hino “Pastor Divino” 152 CC
Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
Tenho gozo e alegria celeste
Não há no mundo nada melhor
!Mensagem pr. Alberto Pastor
quando vou adorar ao Senhor
que
dia a dia trabalhar por Jesus.
com
os
crentes
em
Cristo,
na
igreja,
!Hino
Por isso tudo te entrego, ó Deus,
quando
juntos
rendemos
louvor.
!Oração
enquanto neste mundo eu viver.
!Dedicação de dízimos e ofertas ao Com prazer eu aguardo a chegada Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu
louvor.
Senhor
desse dia do meu Salvador;
nele, pois, a minha alma contente Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.

!Prelúdio

- Leitura bíblica “Romanos 12:11“
- Hino “Usa, Senhor” 433 HCC
!Oração
!Comunicações
!Poslúdio
!Escola Bíblica Dominical

se derrama em ações de louvor.

“Apocalipse 7:9-10”

“Pastor Divino” 152 CC

9 - Depois destas coisas olhei, e eis
uma grande multidão, que ninguém
podia contar, de todas as nações,
tribos, povos e línguas, que estavam
em pé diante do trono e em presença
do Cordeiro, trajando compridas
vestes brancas, e com palmas nas
mãos;
10 - e clamavam com grande voz:
Salvação ao nosso Deus, que está
assentado sobre o trono, e ao
Cordeiro.

Ouve-nos, Pastor divino,
nós, que neste bom lugar,
teu rebanho congregado,
desejamos te adorar.
Cristo amado, Cristo amado,
vem teu povo abençoar.
Cristo amado, Cristo amado,
vem teu povo abençoar.

Noite
!Prelúdio
!Leitura Bíblica Apocalipse 7:9-10
!Hino: “Bendito Seja Sempre o
Ao perdido no pecado
Cordeiro” 80 HCC
seu perigo faze ver;
!Oração
chama os pobres enganados,
“Bendito Seja Sempre o Cordeiro”
faze-os tua voz ouvir;
80 HCC
!Cântico: “Vim Para Adorar-te”
aos enfermos, aos enfermos
De
todas
as
tribos,
povos e raças,
!Saudação aos visitantes
Mestre, digna-te acudir.
muitos
virão
te
louvar.
!Comunicações
Aos enfermos, aos enfermos
De tantas culturas, línguas e nações,
Mestre, digna-te acudir.
!Leitura bíblica - Apocalipse 5:12
no tempo e no espaço, virão te adorar.
!Cânticos: “Digno de Louvor”
Traze o pobre desgarrado
Bendito seja sempre o Cordeiro,
“Nada Além do Sangue”
ao aprisco teu, Senhor;
Filho de Deus, raiz de Davi;
!Dedicação de dízimos e ofertas ao
toma o tenro cordeirinho
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.
no regaço teu, Pastor;
Senhor
dá-lhe os pastos, dá-lhe os pastos
- Leitura bíblica: I Pedro 1:18-19
Remidos, comprados, do mundo
de celeste e doce amor.
inteiro
- Hino: “Jesus Me Transformou” 46 CC Dá-lhe os pastos, dá-lhe os pastos
muitos virão te louvar.
- Oração
de celeste e doce amor.
Teus filhos eleitos, povo especial,
!Mensagem: pr. Manoel Santos
no tempo e no espaço, virão te
Ó Jesus, escuta o rogo,
!Celebração da Ceia do Senhor
adorar.
nossa humilde petição;
vem encher o teu rebanho
Cântico “Vinho e Pão”
“Vim Para Adorar-Te”
de sincera devoção;
Hino “O Caminho da Cruz” 306 CC
Luz do mundo vieste a terra
cantaremos, cantaremos
!Hino: “Vencendo Vem Jesus” 112 CC
Para que eu pudesse te ver
tua afável proteção.
!Oração
Tua beleza me leva a adorar-te
Cantaremos, cantaremos
tua afável proteção.
Quero contigo viver
!Poslúdio

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

Que nos faz brancos como a neve
Aceitos como amigos de Deus
Nada além do sangue
Nada além do sangue
De Jesus
Eu sou livre, eu sou livre
Nada além do sangue
Nada além do sangue
De Jesus
“1 Pedro 1:18-19”

18 - sabendo que não foi com
coisas corruptíveis, como prata ou
Eu nunca saberei o preço
ouro, que fostes resgatados da
Dos meus pecados la na cruz
vossa vã maneira de viver, que por
“Apocalipse 5:12”
tradição recebestes dos vossos
pais,
“Digno é o Cordeiro, que foi morto, de
19 - mas com precioso sangue,
receber o poder, e riquezas, e
sabedoria, e força, e honra e glória, e como de um cordeiro sem defeito e
sem mancha, o sangue de Cristo
ações de graças.”

Quem serve o vinho e parte o pão
É o próprio Cristo,
Ressurreto e nosso irmão
O Rei da Terra e céus é
Nosso anfitrião com vinho
E pão nós celebramos comunhão.
Entre o povo do Senhor
Verdadeiro Lar.
Cristo está presente aqui
Neste celebrar.
E logo vamos nos reunir
No grande encontro
Preparado que há de vir.
Na glória do Senhor,
Em todo esplendor
Com vinho e pão
Celebraremos comunhão.
“O Caminho da Cruz” 306 CC

Foi Jesus que abriu o caminho pra o céu;
não há outro meio de ir.
Nunca
irei entrar no celeste lar
Eu perdido pecador, longe do meu
se o caminho da cruz errar.
Jesus,
já me achava sem vigor a perecer
Para o céu por Jesus irei,
Digno é o Cordeiro, digno de louvor,
sem luz;
para o céu por Jesus irei,
deu sua vida
meu estado Cristo viu, dando-me
grande é o meu prazer
pois, nos amou, Deus que nos ama já
sua mão,
de certeza ter:
nos libertou,
e salvar-me conseguiu da perdição.
para o céu pela cruz irei.
soberano sobre tudo, sobre todos o
Certamente eu vou no caminho da cruz
Cristo me amou e me livrou;
Senhor.
com resolução andar.
o seu imenso amor me
Digno é o Cordeiro, digno de louvor,
É desejo meu de gozar no céu
transformou.
deu sua vida
essa herança que Cristo deu.
Foi seu poder, o seu querer,
pois, nos amou, Deus que nos ama já
sim, Cristo o Salvador me
Os caminhos ímpios do mundo deixei;
nos libertou,
transformou.
jamais neles vou seguir;
soberano sobre tudo, sobre todos o
sigo, pois, Jesus, com a minha cruz,
Minha vida, todo o ser, quero-lhe
Senhor.
no caminho que ao céu conduz.
consagrar;
“Nada Além do Sangue”
a seu lado vou viver,o seu amor
“Vencendo vem Jesus” 112 CC
Teu Sangue leva-me além
cantar;
Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei
A todas as alturas
a mensagem transmitir aos que
dos reis;
Onde ouço a Tua voz
perdidos são.
breve os reinos deste mundo seguirão as
Fala de Tua justiça pela minha vida
Venham todos já fruir a salvação.
suas leis!
Jesus, este é o Teu Sangue
Os sinais da sua vinda mais se mostram
“Vinho e Pão”
cada vez.
Tua cruz mostra a Tua graça
No nome forte de Jesus
Vencendo vem Jesus!
Fala do amor do Pai
Nos reunimos aquecidos por sua
Que prepara para nós
Glória, glória! Aleluia!
luz.
Um caminho para Ele
Glória, glória! Aleluia!
Por meio do Senhor
Onde posso me achegar
Glória, glória! Aleluia!
Unidos neste amor com vinho
Somente pelo sangue
Vencendo vem Jesus!
E pão nós celebramos comunhão.
Que nos lava dos pecados
O clarim que chama os crentes à batalha
Não me sinto estranho aqui
E nos traz restauração
já soou;
Este é o meu lugar.
Nada além do sangue
Cristo, à frente do seu povo, multidões já
No
perdão
que
tenho
em
Ti
Nada além do sangue
conquistou.
Aprendo a perdoar
De Jesus
“Digno de Louvor”
Honra, glória, força e poder
Domínio e vitória pertencem a Jesus.

“Jesus me Transformou” 46 CC

