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A e M - Afeganistão 

Ana Regina Wanderley -França  
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Cesar e Denise Queiroz - Equador 
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Marlele Tiede - Chile

Domingo, 25/07/2021 

EU SOU O MESSIAS 

(Uma paráfrase de João 8.21-38) 
 
(8.21-30) 
Em outra conversa com os religiosos de Jerusalém no templo, Jesus lhes disse: 
— Saibam que eu vou embora. Vocês me procurarão mas não me encontrarão. Para onde eu vou, vocês não poderão ir porque não querem se 
arrepender. Vocês morrerão espiritualmente porque preferem pecar a crer em mim. 
Sem entender essas palavras, eles começaram a comentar entre si: 
— Será que ele está pensando em se suicidar? O que ele está querendo nos falar quando diz que nós o procuraremos mas não o encontraremos? 
Jesus respondeu: 
— Sei que é dificil para vocês me entenderem, porque vocês pensam de um jeito apenas humano. Eu vim do céu. Vocês pensam pequeno, mas eu 
lhes falo de verdades elevadas. É por isso que continuarão pecando. Repito que, se vocês não crerem em mim como o Messias, morrerão 
espiritualmente. 
Eles perguntaram: 
— Então, nos diga: afinal, quem é você? 
Jesus repetiu: 
— Eu sou quem estou dizendo que sou e vocês são o que tenho dito que são. Mas vocês não acham que eu digo a verdade. Eu só digo a verdade, 
porque aquele que me enviou diz só a verdade. Saibam todos que eu só digo o que ele me disse. 
Como continuavam sem entender, Jesus acrescentou: 
— Quando vocês me levarem para morrer, saberão que eu sou o Messias e verão que tudo o que faço e falo vem do Pai, que é o meu mestre. 
Jesus disse mais: 
— Aquele que me enviou continua comigo. Ele nunca me deixa só e eu só faço o que é agradável para ele. 
Depois dessas palavras, muitas pessoas creram nele como o Messias. 
“Conheçam a verdade e a verdade lhes libertará” (8.31-47) 
 
(8.31-38) 
Para os que creram, Jesus disse: 
— Continuem atentos às minhas palavras. Fazendo isto, mostrarão que são realmente meus alunos. Conheçam a verdade e a verdade lhes 
libertará. 
Eles perguntaram: 
— Como você nos promete que seremos livres, se já somos livres. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. 
Jesus respondeu: 
— Prestem bem atenção: todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Vocês bem sabem que o escravo não fica para sempre na casa 
em que trabalha, mas o filho fica. Para serem filhos e não escravos, vocês precisam que eu os liberte.                                                                                                                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                        Israel Belo de Azevedo 
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Culto Matutino 1 
 

Abertura 

 

Oração e Prelúdio, instrumental 
 
Canto    Salmo 96 (Nelson Bomilcar) 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo. 
Cantai ao Senhor todas as terras. 
Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome. 
Proclamai a sua salvação. 

 

Anunciai entre as nações a sua glória, 
entre todos os povos as suas maravilhas! 
Porque grande é o Senhor, mui digno de ser 
louvado, 
mais temível do que falsos deuses. 

 

Glória e majestade estão diante dele, 
força e formosura no seu santuário. 

 

Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! 
Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança 

para a qual vocês foram chamados é uma só; há um só 
Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de 

todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. 
(Salmo 133.1; Efésios 4.4-6) 

 

Canto  Igreja   (Tarcísio Barbosa) 
 

 Estamos todos congregados aqui, 
 certamente abençoados também. 
 Há um clima, uma esfera de amor, 
 uma força que se move entre nós. 
 

 Algo novo Deus está por fazer 
 com este povo a quem muito quer bem. 
 Seu Espírito Ele vai derramar, 

uma Igreja forte edificar. 
 

 Pra louvor de tua glória, 
 vem, Senhor, tua história, escrever  

através da nossa vida. 
 

 Teu querer desejamos, 
 cumpre em nós os teus planos. 
 Vem, Senhor, e reina hoje aqui. 
 

Vem, Senhor, vem Senhor, 
 vem, Senhor, e reina hoje aqui. 

Vem, Senhor e reina hoje aqui. 
 

Mensagem para as crianças  
 

O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não 
tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as 

manhãs; e como é grande a fidelidade do Senhor!  Deus é 
tudo o que tenho; por isso, confio nele. (Lamentações 3. 

22-24) 

 

 
 

Canto     Deus É Fiel (Asaph Borba) 
 

Deus é fiel, é fiel,  
acima de todas as coisas eu sei, 
eu sei que meu Deus é fiel. 

 

Em meio aos muitos problemas, 
em meio as lutas sem fim, 
por entre os muitos dilemas  
que se apresentam pra mim. 

 

Às vezes eu posso passar  
uma noite inteira a chorar, 
mas sei que meu Deus logo pela manhã 

fará novamente o sol brilhar. 
 

E encherá de alegria os meus lábios 

e o meu coração de louvor. 
Assim vou descansar, sim, eu vou confiar 
no seu grande e imenso amor.  

 

Interlúdio, instrumental 
 

Mensagem: O evangelho do poeta João, 17  
- Jesus ensina sobre o sofrimento. (João 9.1-34) 
 Pr. Israel Belo de Azevedo 

 

Canto     Deus do Impossível    (Alda Célia) 
  

O meu Deus é o Deus do impossível, 
Jeová Jirê, o grande El Shadai, 
que abriu o mar vermelho  
e ao seu povo fez passar, 
que da rocha água limpa fez brotar. 
 
O meu Deus é o Deus do impossível, 
que liberta encarcerados das prisões, 
faz da estéril mãe de filhos, 
restaura a alma dos feridos 

e dilata o amor nos corações. 
 

Que dá vista aos cegos 

e aos surdos faz ouvir; 
faz a tempestade se acalmar; 
andou por sobre o mar; 
e aos mudos fez falar; 
paralíticos e coxos fez andar. 

 

O meu Deus é o Deus do impossível, 
é o mesmo hoje e sempre há de ser. 
O meu Deus é o Deus do impossível 
e fará o impossível pra você. 
E fará o impossível pra você. 

 

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental 
 

Momento de intercessão, leitura dos pedidos 

 

Oração e bênção 

 

Poslúdio, instrumental 

 



Culto Matutino 2 

 
Prelúdio, instrumental 
Abertura e Oração 

 
O Senhor é a minha força e a minha canção; ele é a 

minha salvação! 
Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Dele vem o tema do 

meu louvor.  
(Êxodo 15.2; Salmos 22.25) 

 

Canto 7 CC  Maravilhas Divinas   
                            (S. Ginsburg|G. Stebbins) 
 

Ao Deus de amor e de imensa bondade, 
com voz de júbilo vinde e aclamai. 
Com coração transbordante de graças, 
seu grande amor, todos vinde e louvai. 

 

No céu, na terra, que maravilhas  
vai operando o poder do Senhor! 
Mas seu amor aos homens perdidos 

das maravilhas é sempre a maior! 
 

Hoje também, nós, bem alto, cantamos 

que as orações ele nos atendeu. 
Seu forte braço, que é tão compassivo,  
em nosso auxílio ele sempre estendeu.  

 

Como até hoje e daqui para sempre 

ele será  nosso eterno poder, 
nosso castelo bem forte e seguro 

e nossa fonte de excelso prazer. 
 

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental 
 

Momento de intercessão 

 

Quem nos separará do amor de Cristo? Será 
tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou 
nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido 

de que nem morte nem vida, nem anjos nem 
demônios, nem o presente nem o futuro, nem 

quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, 
nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos 

separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, 
nosso Senhor. (Romanos 8.35, 38) 

 

Canto   Eu espero em ti  (Davi Sacer) 
 

Eu não te busco por aquilo que tu podes me 
dar. 
Eu não te servi para ter algo de tuas mãos. 
O meu amor por ti é fruto do teu grande amor 
por mim 

e do alto preço que pagaste em meu lugar. 
Creio que pode acontecer o que eu espero de ti; 

porém, se não acontecer, ainda assim te 
louvarei! 

 

Eu espero em ti, pois sei que és fiel. 
Mas eu também sei que teus caminhos 
são mais altos. 
Não importa quando, como, ou se 
acontecerá,  
para sempre sempre eu te servirei. 

 

Oração de intercessão 

 

Interlúdio, instrumental 
 

Mensagem: Eu, Jó, e o sofrimento (Jó 1.13-22, 
2.6-10). Pr. Alcenir Mota 

 

Canto 380 HCC Com a Minha Voz Clamo ao Senhor  
 (Paráfrase do Sl 142, Verner Geier) 
 

Com a minha voz, clamo ao Senhor,  
com a minha voz, ao Senhor suplico. 
Diante dele, a queixar-me eu estou, 
diante dele, exponho a minha aflição. 
 

Quando, aqui dentro de mim, esmorece o meu 
espírito, 
tu, então, conheces minha vereda. 
Olho à mão direita e vejo: não há quem 
me  conheça, 
não há lugar onde me refugiar. 
 

Ó, Senhor, a ti clamei, pois tu és  o meu refúgio 

e o meu tesouro entre os viventes. 
Vem, atende minha prece, estou muito abatido. 
Livrar-me vem do forte tentador. 
 

Tira-me desta prisão e, assim, louvarei teu nome, 
e, então, os justos me cercarão. 
Meu Senhor, eu clamo agora: Oh, vem livrar 
minha alma 

e cantarei que me fizeste bem!  
 

Oração e bênção  

 

Poslúdio, instrumental 
 
 

 

 

 

 

 

 



Cultos Vespertinos 
 
Prelúdio, instrumental 
 

Abertura e Oração 

 
Canto De Todo O Meu Coração  (Jorge Rehder) 
 

De todo o meu coração, ó Senhor, 
eu louvarei e te adorarei. 
As maravilhas que fazes, ó Deus, 
a outros direi, eu contarei. 

 

Em ti eu me alegro, Senhor, 
e alegre a ti cantarei. 
Tu és o motivo maior 
de só viver pra teu louvor. 

 

Tu, ó Senhor, és abrigo para mim. 
Refúgio terei, seguro estarei. 
Junto ao teu trono de graça, Senhor, 
eu viverei, descanso acharei. 

 

De todo o meu coração, 
na presença de amados irmãos 

recebe a minha canção de amor: 
oferta suave de um adorador. 
Oferta suave de um adorador. 

 

Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se! O Senhor é a 
minha luz e a minha salvação: de quem terei temor? O 

Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo? 
Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. 

(Filipenses 4.4; Salmo 27.1 97.12) 
 

Canto 23 HCC   Não a Nós, Senhor   
                         (Metrif. Sl 115, G.Kerr Neto|N. Bomilcar) 
 

Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, 
mas, ao teu nome dá glória, 
por amor da tua misericórdia  
e da tua fidelidade. 

 

Por que perguntam as nações: “Onde está vosso Deus?” 

No céu está o nosso Deus; e tudo faz como lhe agrada. 
 

Por que confiam as nações em ouro, prata e riquezas, 
e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos? 

 

Momento de gratidão e fidelidade, instrumental 
 

Momento de intercessão 

 

 

Guardemos firmemente a esperança da fé que 
professamos,  

pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas 
promessas. 

(Hebreus 10.23) 
 

 

 

 

 

 

Canto 349 CC     Rica promessa        (Niles|Bliss) 
 

Oh, como é grande e doce a promessa 
do Salvador, Jesus, nosso Rei! 
Ao que confia na sua graça 
ele diz: “Nunca te deixarei. 

 

Oh, não temas! Oh, não temas! 
Pois eu contigo sempre serei! 
Oh, não temas! Oh, não temas! 
Pois eu nunca te deixarei.” 

 

"Eu sou teu Deus e para livrar-te 
sempre contigo eu estarei; 
não temais, pois, porque bem seguro, 
eu pela mão te conduzirei." 

 

"Para remir-te dei o meu sangue, 
pelo teu nome eu te chamei;  
meu para sempre tu és agora; 
crê, pois, que nunca te deixarei." 

 

Oração de intercessão 

 

Interlúdio, instrumental 
 

Mensagens: Pr. Israel Belo de Azevedo 

(17h30) Nossa alma é imortal? 2.  
(19h30) Sou vaidoso, mas quero mudar  
(Eclesiastes 1.1-11). 
 

Canto 395 CC   Cristo Satisfaz  
 (Maxfield|Ogden) 
 

Riquezas não preciso ter, 
mas, sim, celeste bem; 
nem falsa paz, ou vão prazer, 
porquanto o crente tem 

eterno gozo no Senhor, 
por desfrutar o seu amor. 

 

  Com Cristo estou contente, 
  ele me satisfaz. 
  Com esse amor do Salvador, 
  agora estou contente,  

agora estou contente. 
 

Do mundo as honras para mim 

perderam seu valor. 
Já tenho a paz divina, enfim, 
servindo ao meu Senhor. 
Terei meu gozo principal  
ao vê-lo em glória triunfal.  

 

Até que esteja lá no céu, 
onde Cristo entrou, 
e veja a face já sem véu 

de quem me resgatou, 
desejo só aqui viver 
de um modo que lhe dê prazer. 

 
Oração e bênção 

 

Poslúdio, instrumental 



JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
 

Módulo 14 – Ensinos apostólicos, 3(Paulo) 
“E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais 

para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e 
ressuscitou.”  

 (2 Coríntios 5.15) - NVI. 
Segunda (26) 
Leitura bíblica: 2 Coríntios 1 a 2 
Motivo de oração: Diariamente, oremos por nossa igreja. 
 
Terça (27) 
Leitura bíblica: 2 Coríntios 3 a 4 
Motivo de oração: A cada dia oremos pelos enfermos, mas 
especificamente por alguns 
 
Quarta (28) 
Leitura bíblica: 26Coríntios 5 a 8 
Motivo de oração: É hoje o dia de pedirmos o conforto 
espiritual para os enlutados. 
 
Quinta (29) 
Leitura bíblica: 2 Coríntios 7 a 80 
Motivo de oração: Vamos rogar a Deus pelas nossas Mulheres 
Cristãs em Missão? 
 
Sexta (30) 
Leitura bíblica: 2 Coríntios 9 a 10 
Motivo de oração : Vamos colocar diante do Eterno Pai uma 
pessoa que se encontre dele afastada? 
 
Sábado (31) 
Leitura bíblica: 2 Coríntios 11 a 12 
Motivo de oração: Agradeçamos pela semana que, pela graça, 
recebemos e, com graça, vivemos. 
 
Domingo (01) 
Leitura bíblica: 2 Coríntios 13 
Motivo de oração: Celebremos o grande amor de Deus, 
cantando e orando. 
 
 

BENEFICIÁRIOS  

DO PLAMOR 

 

 

Novos valores a partir de Maio/2021. 
 

Até 65 anos, R$ 17,00 
Até 75 anos, R$ 27,00 

Acima de 75 anos, R$ 33,00 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
PARABENIZAMOS OS NOSSOS 

ANIVERSARIANTES! 
 

“Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso 
estamos alegres.” 

 
Salmos 126.3.”  

                                             
Dia 26 
Ignez Alves Damasceno 
Mchelle Flomin Santana 
Rafael Cerqueira Montovani 
Raquel de Almeida Santos Martins 
Viviane de Castro Soares 

 
Dia 27 
Ana Cristina Alves de S. Oliveira 
Carolina Coelho Wanderley 
Marcos Freitas Cabral 
Regina Feitosa Ricato 
Rosana Giordani Cesar Libonati 
Vanda Teixeira de Souza 

 
Dia 28 
Alan Nunes Severiano Alves 
Alessandra Felicidade da S. Neves 
Alvaro de Oliveira Lima Borges Silva 
Maria Ferreira Santana 
Sonia Regina da C. Barreto Gertner 

 
Dia 29 
Marcos Alberto da S. Castro Gomes 
Maria Helena Iack Ximenes 
Maurineia de Moraes C. de Castro e Silva 
Valeria Correa El-Hani 

 
Dia 30 
Carlos Roberto  Oliveira Souza 
Cassio Silva de Melo 
Gilson Antonio Paiva Bifano 
Noemia Mello do Nascimento 
 

Dia 31 
Elenice Ferreira dos antos 
Herton Leite Gomes 
Hugo Machado Fumian 
Lucas Maia de Oliveira 
Marialva Coelho Lima 

 
Dia 01 
Darcy Ribeiro Filho 
Joel Sales de Carvalho 
Rachel Alencar e Castro A. Pastor 
Thais Marinho de Freitas Lima 

 
 

 
 
 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO 

Conforme estabelecido no Anexo II, Seção II, Artigo 
22, combinado com o Art 10, Caput e Inciso I, do 
Regimento Interno, a sessão plenária da 
Assembleia Geral Ordinária – AGO   do dia 13 de 
julho de 2021, foi suspensa para análise de 
conteúdo e terá continuidade no dia 27/07/2021, às 
20 horas. 

                    Humberto Martuscello Oliveira Lima 

                                            Presidente 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/34/1+

