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".

IGREJA BATISTA EM ICARAÍ
11 de janeiro 2015

“Coluna e firmeza da Verdade”

!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

Matar em nome de Alá ou Morrer por Amor a
Cristo?

!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
!Por nossos irmãos perseguidos por sua fé em Cristo.

ANIVERSARIANTES
Zeni Santos Rodrigues da Silva
Maria do Carmo Lugão Pereira
Eliane da Silva Pereira
Delcinalva de Souza Lima
Ivan Ferreira Coutinho
Valdeliz Vieira Toledo Brugger

Vimos pelos noticiários a grande tragédia que se abateu
sobre a França: extremistas muçulmanos matando inocentes em
nome de seu deus, e dispostos a morrer por ele. Conheci um
terrorista muçulmano que converteu-se a Cristo e tornou-se
missionário batista na Palestina. Ali sua vida corria perigo todos
os dias por causa de sua fé em Cristo. Em muitos países os
cristãos estão dispostos a morrer por amor a Cristo e a seus
semelhantes. Matar nunca.
E nós, estamos dispostos a viver para Cristo, e se for
preciso, morrer por Ele? Ou queremos viver para nós próprios?
“pois, quem quiser salvar a sua vida por amor de mim
perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por amor de mim, achála-á.” (Mateus 16:25)
“Pois, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos,
para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos quer
morramos, somos do Senhor.” (Romanos 14:8)
Pr. Dalton

11.01
12.01
14.01
16.01
16.01
18.01

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.

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

fone 2610.2919

A Glória pertence a Cristo
Eu lhe dediquei a minha vida,
“Logo de manhã” 401
Que é digno de todo o louvor
todos
os
talentos,
tempo
e
bens.
Logo de manhã, quero te buscar,
!Prelúdio
Que cresça em nós o Seu grande
Com mil bênçãos ele me
tua voz ouvir, teu amor sentir
amor
!Hino “Logo de Manhã” 401 HCC
sustenta;
e estender as mãos para te louvar,
Louvemos
ao
nosso Senhor.
!Oração
nele achei perdão e paz
derramar meu coração sobre teu
perenes.
!Dedicação de dízimos e ofertas ao
altar.
“Tu És Digno de Louvor” 21 HCC
Senhor
Pois tu sabes bem
“Os que Confiam” 451 CC
- Leitura bíblica Malaquias 3:10
tudo quanto há em mim;
Santo, grande e poderoso,
Ceifeiros da seara santa,
- Hino “Oh, Trazei a Casa do Tesouro” que vou te seguir e te amar até o
és
pra sempre, meu Senhor;
sois poucos, débeis sois;
fim.
244 HCC
exaltado e glorioso,
porém, é forte vosso Mestre;
tu és digno de louvor.
- Oração
avante! Avante, pois!
E no fim do dia, quando o sol se
!Mensagem “Recuperando o Ânimo”
for,
Puro, justo e generoso,
Os que confiam no Senhor
te adorarei, te darei louvor;
Atos 28:15-17, 30-31
és
pra sempre, meu Senhor;
obterão vigor.
mesmo escura a noite, brilha a tua
!Hino “Os Que Confiam” 451 CC
soberano e grandioso,
Forças novas hão de ter, subirão
luz
tu és digno de louvor.
!Oração
até às alturas,
e em teus braços eu descanso,
andarão alegres sempre,
!Comunicações
meu Senhor Jesus.
“Teu Nome É Santo”
correrão sem se cansar;
!Poslúdio
andarão
alegres
sempre,
!Escola Bíblica Dominical
“Malaquias 3:10”
Tu és o grande Eu Sou,
correrão sem se cansar.
Teu nome é santo.
Trazei todos os dízimos à casa do Correrão e sem fadiga, como
Noite
Puro Cordeiro de Deus,
tesouro, para que haja mantimento
águias voarão.
Teu nome é santo.
na minha casa, e depois fazei
!Prelúdio
prova
de
mim,
diz
o
Senhor
dos
Cansados, tristes, sem alento,
!Cântico:“A Glória Pertence ao
És poderoso Senhor,
exércitos, se eu não vos abrir as
deixai de lamentar;
Senhor”
Teu nome é santo.
janelas do céu, e não derramar por vós está Jesus, o Mestre;
!Oração
Cristo, o Filho de Deus,
sobre vós tal bênção, que dela vos
por que desanimar?
!Hino:“Tu És Digno de Louvor”
Teu nome é santo.
advenha a maior abastança.
21 HCC
Jesus está conosco sempre
Só em Ti, seguro estou
“Oh, Trazei à Casa do Tesouro!”
!Saudação aos visitantes
na luta contra o nal;
E perdoado sou,
244
HCC
coragem, pois, irmãos, avante
!Cântico: “Teu Nome É Santo”
Em Teu nome.
na
obra
sem
igual!
Oh, trazei à casa do tesouro,
“Perto Quero Estar”
Oh em Ti,
dízimos e ofertas com amor!
!Mensagem: “A Perseverança dos
“A Glória Pertence ao Senhor”
Consagrai-vos como bons
Só em ti tudo posso sofrer
Salvos” Hebreus 12:28
mordomos,
A glória pertence ao Senhor
E permanecer,
!Hino: “Gratidão na Luta” 426 CC
desfrutando as divinais
Que é digno de todo o louvor
Em Teu nome.
!Oração
promessas.
Cantar a canção de adoração
!Dedicação de dízimos e ofertas ao
É o que nós devemos fazer.
“Perto Quero Estar”
Sim, provai-o, confiantes,
Senhor
dedicai-vos já ao Senhor,
- Leitura bíblica Salmos 116:12-14
Pois tem em Suas mãos o poder
Perto quero estar
que grandes bênçãos
A força, a honra, o querer
Junto aos teus pés
- Hino: “Como Agradecer a Jesus”
sobre vós derramará.
Louvemos então, com o coração
Pois prazer maior não há
422 HCC
Louvar é a nossa expressão.
Que
me render e te adorar
!Oração
Quando minha fé vacila e falha,
Tudo que há em mim
!Comunicações
tudo se escurece ao meu redor;
Pois reina em toda a terra
Quero te ofertar
com
ternura
meu
Senhor
me
!Cântico: “Senhor Te Quero”
E traz sobre nós Sua paz
Mas ainda é pouco, eu sei
ampara;
!Oração
O Espírito Santo derrama unção
Se comparado ao que ganhei
pelo seu amor então prossigo.
Pra sermos de fato cristãos.
!Poslúdio
Manhã

Não sou apenas servo
Teu amigo me tornei
Te louvarei
Não importam as circunstâncias
Adorarei
Somente a ti, Jesus
“Gratidão na Luta” 426 CC
Com gratidão e com fervor
cantemos, já, ao bom Senhor,
pois seu poder nos libertou
e seu amor nos revelou.
Aceita-nos, Senhor, querido
Salvador!
Aqui presente sê, dirige a tua
grei.
E faze prosperar o nosso
trabalhar
fazer o mundo todo teu nome
conhecer!

“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.

“Senhor te quero”
Vem conservar-nos em união;
e encher-nos vem o coração
Eu Te busco, Te procuro oh Deus
do teu amor tão singular,
No silêncio Tu estás
e em tua luz nos faze andar. Eu Te busco, toda hora espero em Ti,
revela-Te a mim
Pra bem lutar vem conceder
Conhecer-Te eu quero mais
o teu favor, o teu poder;
ajuda-nos a prosseguir
Senhor Te quero
no bom querer de Te servir.
Quero ouvir Tua voz
Senhor Te quero mais
“Salmos 116:12-14”
Quero tocar-Te
Tua face eu quero ver
12 - Que darei eu ao Senhor por
todos os benefícios que me tem
feito?
Senhor, Te quero mais
13 - Tomarei o cálice da
Prosseguindo, para o alvo eu vou
salvação, e invocarei o nome do
A coroa conquistar
Senhor.
Vou lutando, nada pode me impedir,
14 - Pagarei os meus votos ao
eu vou Te seguir
Senhor, na presença de todo o
Conhecer-Te eu quero mais
seu povo.

