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Cesar e Denise Queiroz – Equador 
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Domingo, 24/10/2021 

O amor é maior - Paráfrase de 1Coríntios 13 

Se não for por amor, 

Posso falar bonito 

E passar o dia inteiro orando, 

Que vou fazer apenas barulho, nada mais. 

Se não for por amor, 

Posso conhecer profundamente a Bíblia, 

Saber muito, ter muitos títulos acadêmicos 

E fazer milagres incríveis, 

Que nada disto terá valor real. 

Se não for por amor, 

Posso doar todos os meus bens 

E me tornar um mártir da fé, 

Que isto não me tornará melhor que ninguém. 

O amor é tolerante e generoso. 

Quem ama não se consome em ciúmes, 

Não fica esperando reconhecimento, 

Não se acha o máximo, 

Não age com indelicadeza,  

Não pensa apenas em si, 

Não grita, 

Não se vinga. 

Quem ama não aceita a injustiça 

Porque só a verdade lhe interessa. 

Quem ama protege sempre, 

Sempre confia, 

Espera sempre 

Sempre persevera. 

 

 

 

Tudo pode acabar, menos o amor. 

As experiências espirituais desaparecerão. 

Os milagres serão esquecidos. 

Os títulos acadêmicos perderão seu brilho. 

Essas coisas não têm valor em si mesmas. 

Tudo o que somos e sabemos não é duradouro. 

A plenitude virá. 

Quando ela chegar, 

Tudo aqui vai desaparecer. 

Lembro que, no passado, 

Eu discutia coisas sem importância 

Por pura imaturidade, 

Mas eu cresci  

E desisti dessas coisas. 

Entendi que o nosso conhecimento de Cristo é limitado, 

Mas chegará o dia em que o verei face a face. 

Meu conhecimento dele agora é incompleto, 

Mas quando eu estiver com Ele, conhecerei de modo perfeito. 

Então, enquanto aqui vivemos, 

Três sentimentos permanecem: 

A fé, esperança e o amor, 

Mas, lembremos, o maior é o amor. 

 

 

                                                   Israel Belo de Azevedo 
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Culto Matutino 1 
 

Boas vindas 

Prelúdio, instrumental 
 

Cantem a Deus, cantem louvores a ele. Que fique alegre o 
coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor! Senhor, 

meu Deus, eu te louvarei com todo o coração.  
Como é grande o teu amor por mim! 

 (Salmo 105.2-3; 86.12-13) 
 

Canto 417 HCC    Que  Segurança! Sou de Jesus!   
                (F. J. Crosby|P. P.Knapp) 
 

Que segurança! Sou de Jesus! 
Eu já desfruto das bênçãos da luz. 
Sou, por Jesus, herdeiro de Deus, 
Ele me leva à glória dos céus. 

 

Canta, minha alma, canta ao Senhor! 
Rende-lhe, sempre, ardente louvor! 

 

Ao seu amor eu me submeti 
e extasiado, então, me senti. 
Anjos cantando nos altos céus, 
louvam a excelsa graça de Deus. 

 

Sempre vivendo em seu grande amor, 
me regozijo em meu Salvador. 
Esperançoso, vivo na luz, 
pela bondade do meu Jesus. 

 

Canto 17 HCC   Fonte És Tu de Toda Bênção   
                   (R. Robinson|Hinário americano, 1813) 
 

Fonte és tu de toda bênção; vem o canto me inspirar; 
a misericórdia tua quero, em alto som, louvar. 
Oh, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus 

ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. 
 

Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu 

e, por sua graça, um dia, vai levar-me para o céu. 
Eu, perdido, procurou-me, longe do meu Deus,  sem luz; 
dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus! 
 

Devedor à tua graça, a cada dia e hora, sou. 
Teu cuidado, sempre, faça com que eu ame a ti,  Senhor. 
O meu ser é vacilante; toma-o, prende-o, com amor, 
para que eu, a todo instante, glorifique a ti, Senhor. 
 

Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, 
não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara 

e o teu cajado me protegem. Guardemos firmemente a 
esperança da fé que professamos, pois podemos confiar 

que Deus cumprirá as suas promessas. Mesmo quando eu 
andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo 

algum. (Salmo 23.4; Hebreus 10. 23) 
 

Canto                Seguir com Fé    (Kleber Lucas) 
  

O meu Deus é maior que os meus problemas, 
eu não temerei, com Jesus eu vou além. 
Ainda que a figueira não floresça 

e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. 

  
Pois sei que, para além das nuvens, 
o sol não deixou de brilhar só porque a Terra 
escureceu. 
A minha vida está em Deus, eu sei que tudo 
posso em Deus: 
é Ele quem me fortalece. 
Eu vou seguir com fé: com meu Deus, eu vou 

para a rocha mais alta que eu. 
Eu sei pra onde vou, como águia vou, 
nas alturas, sou filho de Deus. 
  
O meu Deus sabe tudo o que eu preciso 

pra sentir a paz dentro do meu coração. 
Ainda que a lua adormeça 

e não haja o brilho das estrelas, eu não 
temerei, não. 

 

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

Canto Te Louvarei (Michael Smith) 
      
Perto quero estar, junto aos Teus pés, 
pois prazer maior não há que me render e Te adorar. 
Tudo o que há em mim quero Te ofertar, 
mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que 
ganhei. 
Não sou apenas servo: teu amigo me tornei. 
 

Te louvarei, não importam as circunstâncias. 
Adorarei somente a Ti, Jesus. 
 

Oração de intercessão 

Interlúdio, instrumental 
Mensagem: O evangelho do poeta João: as três 
missões do Espírito Santo, 2. (João 14.15-30) 
Pr. Israel Belo de Azevedo 

 

Canto   Salvador Maravilhoso  
 (Rodges|Wyse) 
 

Salvador maravilhoso, 
Deus que tomou meu lugar, 
Cordeiro entregue ao Calvário, 
morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. 

 

Consolador, Conselheiro, 
Deus que me vem abraçar, 
na noite escura da alma, 
tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. 

 

Por isso, nós te adoramos, por isso, vamos louvar, 
pois desta graça que sara só tu nos podes dar,  
só tu nos podes dar. 
 

Pai poderoso e infinito, 
Deus que não cansa de amar, 
em meio às nossas fraquezas, 
nós vamos te buscar,nós vamos te buscar. 

 

Oração e benção 

 

Poslúdio,  instrumental 

 



Culto Matutino 2 
Processional, instrumental 
Prelúdio, instrumental 

 
Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos 
que descem ao silêncio. Mas nós  bendiremos o nome do 

Senhor, desde agora e para sempre! 
(Salmo 115.17-18) 

 

Canto 126 CC   Louvai   (F. Crosby|C. G. 
Allen) 
  

Louvai, louvai Cristo, o bom Mestre divino! 
Por nós, na cruz, Ele sofreu, morreu; 
perdão, perdão, hoje, aos contritos outorga, 
pois precioso sangue, na cruz, verteu. 
Sim, louvai-O; ei-lo tão exaltado, 
Mediador que nunca nos faltará. 
  

Louvai, louvai, falai da sua grandeza, 
do perdão, da graça que a todos dá. 

  
Louvai, louvai Cristo, o bom Mestre divino! 
Conselhos bons dá Ele ao pecador; 
anunciai as bênçãos maravilhosas, 
concedidas por esse Salvador. 
Ide todos servos de Jesus Cristo, 
Ele nunca vos abandonará. 
  
Louvai, louvai Cristo, o bom Mestre divino! 
Cantai, cantai, seu grande amor cantai; 
 fiéis, cantai de coração, bem unidos, 
seu poder e glória louvai, louvai! 
Qual pastor que cuida do seu rebanho, 
Cristo, assim, os crentes protegerá. 

 

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? 

 

Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o 
evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo 

com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa 
herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, 

para o louvor da sua glória. (Efésios 1. 13-14) 
 

Canto   Aleluia, Hosana!  (Davi Sacer) 
 

Glória, majestade, força, honra e poder 
sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. 
Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, 
com seu sangue nos comprou, 
nossa dívida pagou. 

 

Aleluia, Hosana! 

Glórias ao Cordeiro! 
Nós Te adoramos 

e a Ti celebramos, 
com ações de graça, 
danças e alegria, 
pois convém louvar-Te, ó Senhor! 

 

Das trevas, trouxe-nos pra Sua luz, 
para contigo reinar. 
Livre acesso nós temos ao pai, 
por Teu sangue, ó Jesus. 

 

Oração de louvor 
 

Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 

 

Celebração de batismos 

Interlúdio, instrumental 
 

Mensagem: Salomão: glória e fracasso. Pr. Israel Belo 
de Azevedo 

 

Canto   Tua graça me basta  (Rachel 
Novaes) 
 

Nas noites mais sombrias, 
na escuridão da alma, 
tua graça me basta. 
Nas madrugadas frias, 
na solidão da estrada, 
tua graça me basta. 
No vento incessante, 
toda hora e a cada instante, 
tua graça me basta. 
Na imensidão do mundo, 
no abismo mais profundo, 
tua graça me basta. 

 

Aperfeiçoa-me, molda meu coração. 
Ouça o som que flui da minha adoração. 
Suba perante ti este sincero amor. 
Seja a expressão de todo o meu louvor. 

 

Momento de intercessão 

 

Canto  Doce Nome (Gláucia Carvalho) 
 

Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, 
só de pronunciar o teu nome, 
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, 
pois de paz tu inundas meu ser. 

 

Jesus, que doce nome, 
que transforma em alegria o meu triste 
coração. 
Jesus, só o teu nome  
é capaz de dar ao homem salvação. 

 

Oração de intercessão 

 

Oração e benção  
 
Poslúdio 

 



Cultos Vespertinos 
 
Processional, instrumental 
 
Prelúdio, instrumental 

 
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! (Lamentações 3.22-23) 

 

Canto 25 CC  Amor 
 (Boswell|McGranahan) 
 

Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou! 
Pra se tornar o Salvador a vida não negou. 

 

Louvemos tão grande amor, sim, 
tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. 
Que maravilha de amor, que nos trouxe para 
Deus! 

 

Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, 
mas todos devem aceitar o amor do Salvador. 

 

O que esse amor de nós fará é nos vedado ver; 
mas Cristo em breve voltará, e nos fará saber. 

 

Canto        Nas Estrelas                  (Ralph Carmichael) 
  

Nas estrelas, vejo a Sua mão 

e no vento, ouço a Sua voz. 
Deus domina sobre terra e mar. 
O que Ele é pra mim? 

  
Eu sei o sentido do Natal, 
pois na história tem o seu lugar: 
Cristo veio para nos salvar. 
O que Ele é pra mim? 

  
‘té que um dia o Seu amor senti. 
Sua imensa graça recebi. 
Descobri, então, que Deus não vive 

longe, lá no céu, sem se importar comigo. 
Mas, agora, ao meu lado está; 
cada dia sinto Seu cuidar, 
ajudando-me a caminhar. 
Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. 
Tudo é Jesus pra mim. 

 

Canto Se Eu Fosse Contar      (Ralph Carmichael) 
 

Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, 
poderia um detalhe esquecer, 
pois quando se conta algo que não se viu, 
muita gente talvez não vá crer. 
Mas o que senti com o toque da fé, 
e até com os olhos da alma eu vi. 
Dê um tempo e escute, verás afinal 
que o Deus que eu achei é real. 

 

O Deus que o mundo tão lindo criou, 
muito amou a você e a mim. 
Por isso, seu filho ao mundo mandou 

nos trazer salvação que é sem fim. 
Mas o que senti com o toque da fé, 
e até com os olhos da alma eu vi, 
deixa claro ele vive em meu coração. 
Encontrei seu perdão e a paz sem igual, 
digo, então, que meu Deus é real. 
Sim, Deus é real. Deus é real. 

 

Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos 
outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a 

lei. Façam todo o esforço para conservar a unidade do 
Espírito pelo vínculo da paz. Amados, amemo-nos uns aos 
outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é 
nascido de Deus e conhece a Deus. Assim, permanecem 

agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, 
porém, é o amor.  

(Romanos 13.8, Efésios 4.3, 1 João 4.7, 1 Coríntios 13.13) 
 

Canto  Ame ao Senhor  (G. Kerr|S. Pimenta) 
 

Ame ao Senhor, com todo o seu coração, 
com toda a força e razão, com todo o seu desejar. 
 

Ame ao seu próximo como se fosse você, 
como se a dor que ele sente, fosse a que sente você. 
 

Ame ao seu próximo como se fosse você,como se a dor que 
ele sente, doesse mais em você. 
 

Oração de louvor 
 

Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 

 

Oração de intercessão 

 

Interlúdio, instrumental 
 

Canto  Tua Palavra  (Israel Belo|Adriano Souza) 
 

Vem, Senhor, nos abençoar, neste dia, 
com a Tua palavra aos nossos corações. 
Que ela nos conforte e console, 
nos desafie, nos incomode. 

 

Para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações. 
Sabemos que ela não volta vazia: 
que ela nos encha da plena alegria. 
 

Mensagens:  
(17h30) Como vejo a vida: Rute Salviano - Mulheres na 
Reforma 

(19h30) Bíblia: atual ou ultrapassada? (Filemom) 
 

Canto  Sonda-me       (A.Barros|E. Feitosa|A. Feitosa) 
 

Sonda-me, Senhor, e me conhece, 
quebranta o meu coração, 
transforma-me conforme a Tua palavra, 
e enche-me até que em mim se ache só a Ti. 
Então, usa-me, Senhor! Usa-me! 
 

Como um farol que brilha à noite, 
como ponte sobre as águas, 
como abrigo no deserto, 
como flecha que acerta o alvo, 
eu quero ser usado da maneira que Te 
agrade, 
em qualquer hora e em qualquer lugar. 
Eis aqui a minha vida: 
usa-me, Senhor! Usa-me!  

 

Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,  
enche-me, e usa-me, Senhor. 
 

Oração e benção 
 

Poslúdio,  instrumental 

 

 



 

 

JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
____________________________________________ 
Módulo 21 – Israel ainda unido, Salomão, 2 
 
“Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão 
atentos à oração que se fizer neste lugar”.    
                             (2Crônicas 7.15) - NVI. 
 
Segunda (25) 
Leitura bíblica: 2Crônicas 1 a 2 
Motivo de oração: Por nossa Pátria. 
 
 
Terça (26) 
Leitura bíblica: 2Crônicas 3 a 4 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 
 
Quarta (27) 
Leitura bíblica: 2Crônicas 5 
Motivo de oração: Por nossa Diretoria. 
 
 
Quinta (28)  
Leitura bíblica: 2Crônicas 6 
Motivo de oração: Por nossos Pastores. 
 
 
Sexta (29) 
Leitura bíblica: 2Crônicas 7 
Motivo de oração: Por nossos adolescentes. 
 
 
Sábado (30) 
Leitura bíblica: 2Crônicas 8 
Motivo de oração: Por nossos enfermos. 
 
 
Domingo (32) 
Leitura bíblica: 2Crônicas 9 
Motivo de oração: Por nossos desempregados. 
 
 
 
                   
   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 
Os pagamentos devem ser feitos até o dia 10 de 

cada mês 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
PARABENIZAMOS OS 

NOSSOS  
ANIVERSARIANTES! 

 
“Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde 

no coração os meus mandamentos, pois eles 
prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão 

prosperidade e paz”.        
 Provérbios 3:1,2 

 
 
Dia 25 
Alessandra Ronis Queiroz Barboza 
Viviane Prodonoff Lally 
 
Dia 26 
Cintia da Silva Telles Nichele 
Gustavo Rocha Lacerda 
Marli Ronis 
 
Dia 27 
Amaro Francisco Codá dos Santos 
Angela Maria da Silva do Nascimento 
Cristina Ramalho Monteiro Peraso 
Lucas Yatudo Fraiha 
Marcia Azeredo Ramos da Silva 
 
Dia 28 
Alyne Freitas Pereira Gondar 
Anna Clara Franca Veloso 
Ary Ferreira de Arruda 
Carolina Emilio da Silva de Melo 
Claudia Curvacho Malvezzi Simões 
Leila Lydia de Mendonça Nascimento 
Marcus Vinicius Brandino Eleodoro 
Pérola de Oliveira Rosa Nascimento 
Rinaldo de Souza Coelho 
 
Dia 29 
Alex Sandro dos S. Machado 
Arthur Teixeira Viégas 
Creuza Costa Sales 
Gabriel Rodrigues Buys 
Hebe Jorge Nogueira 
João Gabriel S. Pinheiro da Silva 
Riva Marques Fontes dos Reis 
Rosana dos Santos Negreiros 
Sandra Alice Fonseca Peçanha 
 
Dia 30 
Bruno Palermo 
Cristina Oliveira Barbosa 
Eugênia Rosa Antunes de Oliveira 
Giovanna Ercole Camara 
Jovana de Souza Nunes da Silva 
Paulo Henrique Queiroz Aguiar 
 
Dia 31 
Josué Alves Gouvea 
Marcelo Eduardo de Carvalho Farias 
Maria Elizabete dos S. Branquinho Cardozo 
Mirhelen Mendes de Abreu 
Rosimarie Moraes de Sá da Silva 
 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/3/1,2+

