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NOSSOS MISSIONÁRIOS 

A e M - Afeganistão 

Ana Regina Wanderley - França  

André e Glaucia Lisboa – Milão, Itália 

Cesar e Denise Queiroz – Equador 

Devani Alves – Capelã - RJ 

 Eliel e Haydée - Haiti 

Jailson e Rosana Coelho – Rio de Janeiro 

Pr.Nilton e Rute Amorim - RJ 

Joel e Rebeca – Níger, África 

Áquila e Priscila – Sul da Ásia 

Marlele Tiede - Chile 

 

HISTÓRIAS DE JESUS, SEGUNDO JOÃO – João 4 
(39-42) 

“Nós mesmos ouvimos, vimos e agora sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo”. 

Então, chegaram muitos samaritanos de Sicar. Eles tinham ouvido falar de Jesus pelas palavras da mulher que ficara encantada por ele saber tudo a 

respeito dela. Eles a ouviram e creram em Jesus. Quando se encontram com o Mestre, pediram para que ele não fosse logo embora, mas ficasse 

com eles na cidade. Jesus aceitou o convite e ficou dois dias com eles. Muitos outros samaritanos o ouviram e creram nele.  

Quando encontravam a mulher que os levara a Jesus, comentavam com ela: 

— Sabia que não é mais por causa do que você falou sobre Jesus que nós cremos. Nós mesmos ouvimos, vimos e agora sabemos que ele é 

realmente o Salvador do mundo. 

(43-45) 

“Jesus continuou sua viagem para a Galileia”. 

Depois de ter ficado hospedado em Sicar, Jesus continuou sua viagem para a Galileia. Ele nascera em Belém na Judeia e sabia que, se continuasse ali, 

não seria bem tratado, porque é comum que as pessoas não honrem as pessoas que conhecem e prefiram valorizar as que não conhecem.  

Quando chegou à Galileia, foi muito bem recebido. Já estavam lá alguns galileus que foram à festa da Páscoa em Jerusalém onde Jesus também 

estivera. Eles contaram o que Jesus fez lá. 

(46-54) 

“Volte para Cafarnaum. Seu filho vai viver”. 

Então, estando na Galileia, Jesus foi a Caná, a cidade onde tinha feito seu primeiro milagre, quando transformou água em vinho. 

Nessa cidade, um homem o procurou. Era um funcionário do palácio de Herodes Antipas. Morava em Cafarnaum, a algumas horas de viagem, e 

viera buscar ajuda para o filho que estava gravemente enfermo. Quando o viu, Jesus lhe disse para que todos pudessem ouvir: 

— Até quando vocês precisarão de ver milagres para crerem em mim? 

O homem insistiu: 

— Senhor, meu filho está à beira da morte. Venha nos socorrer. 
 

Jesus lhe garantiu: 

— Volte para Cafarnaum. Seu filho vai viver. 

O homem creu na palavra de Jesus e no dia seguinte retornou. Os seus empregados vieram ao seu encontro no meio do caminho e lhe contaram que 

o menino tinha se recuperado.  

O homem perguntou a que horas o filho começara a melhorar. Eles lhe informaram: 

— Foi ontem, à 1h da tarde, que a febre o deixou. 

O homem notou que fôra exatamente a 1h da tarde que Jesus lhe dissera que seu filho iria ficar bom. Ele creu, então, em Jesus, ele e todos os seus 

parentes. 

A cura do menino foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de deixar a Judeia e chegar à Galileia.                                        (Israel Belo de Azevedo) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Israel Belo de Azevedo                      
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                                             Cultos Matutinos 
 
Processional, instrumental 
 
Boas vindas 
 
Prelúdio, instrumental 
 
Canto 50 HCC   Louvai ao Deus da Criação   
                           (J. Schütz|Harm. M. Bell) 
 

Louvai ao Deus da criação, por toda eternidade. 
O grande autor da salvação é Deus de santidade. 
Com seu poder, com seu amor, dá vida nova ao 
pecador. 
A Deus, louvor e glória! 

 
O que Deus fez com forte mão o seu amor sustenta. 
Na noite escura na aflição, a graça me alimenta. 
Tudo o Senhor faz concorrer pro bem do crente em 
seu viver. 
A Deus, louvor e glória.  

 
Enquanto aqui eu respirar, bem alto irei louvá-lo. 
Desejo a todos convidar: “Oh, venham exaltá-lo!” 
Alegre está meu coração, pois tenho eterna 
salvação. 
A Deus, louvor e glória! 

 
"Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor! Tu és grande, 
e grande é o poder do teu nome. O Senhor fez a terra pelo 
seu poder. Com a sua sabedoria, estabeleceu o mundo; e, 

com a sua inteligência, estendeu os céus."  
(Jeremias 10.6, 12) 

 
Canto 34 HCC   Deus dos Antigos    
                         (D. Roberts|G. Warren) 
 

Deus dos antigos, cuja forte mão 
rege e sustém os astros na amplidão 
do cintilante céu inspirador, 
com gratidão cantamos teu louvor. 

 
Já no passado vimos teu amor; 
deste país sê forte ajudador. 
Sê nosso esteio, guia e proteção 
e viva em nós a tua compaixão.  

 
Teu povo, ó Deus, anima em seu labor. 
Transforma a noite em dia de esplendor. 
A nossa vida vem fortalecer 
para o teu nome sempre engrandecer. Amém. 

 
 Oração de louvor 
 
Mensagem para as crianças 
 
Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

"Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus 
Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que 
ele tem prometido; confio nele e não terei medo de 

nada. O que podem me fazer simples seres 
humanos?" (Salmo 56. 3-4) 

 
Canto 318 HCC       Que Alegria É Crer em Cristo           
                                       (Stead|Kirkpatrick) 
 
Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, 
observar os seus ensinos, nas promessas descansar! 
 
Cristo! Cristo! Eu confio em teu nome e em teu poder. 
Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer! 
 
Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão! 
Receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação! 
 
Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador! 
Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. 
 
Oração de intercessão 
 
Interlúdio, instrumental 
 
Mensagens:  
(9h) Nós somos do céu. (João 17. 1-19) 
(11h) Se aconteceu com Elias. (1 Reis 19) 
           Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
Canto 580 HCC  Céu, Lindo Céu! (Richard D. Torrans) 
 

Este  mundo jamais  poderá me afastar  
dos tesouros celestiais que eu vou receber. 
Minha firme esperança está no meu novo lar; 
sou herdeiro com Cristo, vou com ele morar. 

 
Céu, lindo céu! Céu, lindo céu! 
Há mansões celestiais, todas feitas por 
Deus. 
Céu, lindo céu! Céu, lindo céu! 
Eu vou pro céu, lindo céu, 
com Cristo vou morar no lindo céu. 

 
Ao passar pelo rio, nada mais temerei;  
nem pecados, nem tristezas eu ali sofrerei. 
Oh, que glória tão sublime quando eu subir 
para os céus! 
Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. 

 
Oração e benção 
 
Poslúdio,  instrumental 
 
Recessional, instrumental 
 

 
 



 JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 

 
Módulo 30 – Profetas ao Norte, 1 
“Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e 
disse: - Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me 
respondeu; do ventre do abismo, gritei, e Tu ouvistes a minha 
voz.”              (Jonas 2.1 e 2) - NVI. 
 
Segunda (17) 
Leitura bíblica: Amós 1 a 2 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 
Terça (18)  
Leitura bíblica: Amós 3 a 4 
Motivo de oração: Por nossos enfermos. 
 
Quarta (19) 
Leitura bíblica: Amós 5 a 6 
Motivo de oração: Por nossas autoridades. 
 
Quinta (20)  
Leitura bíblica: Amós 7 a 8 
Motivo de oração: Pela Diretoria da Igreja 
 
Sexta (21) 
Leitura bíblica: Amós 9 
Motivo de oração: Por nossas crianças. 
 
Sábado (22) 
Leitura bíblica: Jonas 1 a 2 
Motivo de oração: Por nossos idosos. 
 
Domingo (23) 
Leitura bíblica: Jonas 3 a 4 
Motivo de oração: Por nossos cultos, hoje. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           PARABENIZAMOS OS NOSSOS 

 
ANIVERSARIANTES! 

 
                                         

Dia 17 
Marilene Correia Ribeiro da Silva 
Zeilma da Cunha 
 
Dia 18 
Carla de Souza Lobo 
Helcio de Souza Pinguelli 
Helio dos Santos 
José Izaias Alcântara Lima 
Sonia Cristina F. C. Almeida 
 
Dia 19 
Anelise Freitas Pereira Gondar 
Antonia Leite Gomes 
Cristiane de Moura C. Oliveira 
Dominique dos Santos B. Cardozo 
Margareth Ferreira Catalão 
Renata da S. Eugênio do Souto 
Solange M. Glória da Silveira 
Sorahya Barros Bellard 
 
Dia 20 
Anne Caroline Amburget Garcia 
Carla de Marins Gonçalves 
Débora Cortes de Novais Lima 
Lucas de Faria Villar de Jesus 
Lucas Nunes Melo 
Luis Cesar da Silva Queiroz 
Marcia Barboza Vieira 
Maria de Fátima Lopes de Araújo 
Soraia Coelho Bruno 
 
Dia 21 
Douglas de Luna Montovaneli 
Eduardo Daniel Aguiar Paes da Silva 
Guilherme Amendola dos Santos 
Pedro Henrique Ferreira da Silva 
Ricardo Pereira das Neves Júnior 
William Pereira Guerra 
Wilson Guilherme S. Cockrane  
 
Dia 22 
Alex Ribeiro Franco 
Anaolivia Souza Linhares 
Augusto Miguel Soares Porto 
Marcello Bernardo B. P. Malafaia 
Nazaré Chipolechi Rabaça 
 
Dia 23 
Carla Dias Teixeira Pollazzon 
Maria Luiza Cavalcanti Pinto Ruiz 
 
 
 

 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Igreja Batista Itacuruçá, Humberto Martuscello, no 

uso de suas atribuições, nos termos do Estatuto, no seu  Capítulo IV, 

artigo 10, Inciso II, alínea b, Capítulo VI, no seu Art 21, e do seu 

Regimento Interno, CONVOCA todos os membros da igreja para 

reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no 

dia 25 de Janeiro de 2022, 3ª feira, às 20 horas, em 1ª Convocação, 

com 51% dos membros da igreja; não sendo atingido o quórum, em 

2ª Convocação no dia 1º de Fevereiro de 2022, às 20 horas, com 

20% dos membros da igreja, e em 3ª e última convocação, no dia 08 

de Fevereiro de 2022, às 20h, com 10% dos membros da Igreja, 

respeitados o intervalo de 7 dias estatutário entre cada etapa, em 

caráter excepcional, pela plataforma mídia ZOOM, em função da 

pandemia – Covid 19, conforme prevê a lei 14010/20, em seu artigo 

5 e parágrafo único, e demais legislações posteriores vigentes, para 

tratar dos seguintes assuntos: 

1. Instalação da Assembleia (verificação de quórum e aprovação da 
pauta) 

2. Comissão Eleitoral – COMEL 

2.1. Recomposição da Diretoria, por renúncia do 1º Tesoureiro 

3. Encerramento. 

Rio de Janeiro, 09 de Janeiro de 2022 

Humberto Martuscello O. Lima 

Presidente 

 


