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Domingo, 05/09/2021 

DOIS TIPOS DE CEGUEIRA, 4  

(9.24-34) 

“O que eu sei é que eu era cego e agora enxergo”. 

Os fariseus voltaram a interrogar o ex-cego. 

Um dos deles foi bem incisivo: 

— Jure falar a verdade em nome do Deus Eterno. Não se deixe enganar por Jesus; ele é um pecador. 

O ex-cego respondeu: 

— Se ele é pecador, isto eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora enxergo. 

Um dos fariseus insistiu: 

— Como foi que ele fez? O que aconteceu exatamente? 

O ex-cego, já um pouco irritado, falou: 

— Eu já disse! Vocês não querem ouvir!! Por que perguntam de novo a mesma coisa?  

Depois de uma pausa, ele ironizou: 

— Parece que vocês  querem se tornar seguidores dele. 

Os fariseus ficaram furiosos: 

— Está ficando doido, rapaz! Pare com esta bobagem! Você é que se tornou um seguidor dele. Nós continuamos fiéis a Moisés. 
Temos certeza que a autoridade de Moisés vem do Deus Eterno, mas quanto a este Jesus não temos a menor ideia de onde vem. 

O ex-cego respondeu: 

— Este é um problema de vocês. Para mim, o que importa é que Ele me curou e agora vejo. 

Depois acrescentou: 

— Vocês sabem que o Deus Eterno não ouve as orações dos pecadores. Aprendemos há muito tempo que o Deus Eterno atende aos 
pedidos daqueles que conhecem e praticam a vontade dele.  

Antes que fosse interrompido, o homem continuou: 

— Não há em nossa história um caso sequer de algum cego de nascença passar a ver, como aconteceu comigo. Se não fosse um 
homem de Deus, Jesus não poderia ter me curado. Para mim, é simples assim. 

Eles ficaram ainda mais furiosos: 

— Agora, você quer nos ensinar. Sem comentários. Sua cegueira é uma prova que você é um grande pecador. Fora daqui! 

E o expulsaram dali.   

                                                                                                                                                                                                                                  (Israel Belo de Azevedo)                                                      

 
                                                                                                                                                           Israel Belo de Azevedo
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Culto Matutino 1 
 
Abertura 

Prelúdio, órgão 

    
Mas, Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso 
favor, quando ainda éramos pecadores. Nisto conhecemos o que 
é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós. 
(Romanos 5.8; 1 João 3.16) 
 
Canto   É de Coração    
                (G. Moore|S. C. Chapman) 
 
Como descrever, como explicar 
um amor que vai de leste a oeste 
e nunca mais vai terminar? 
Tu me conheces bem 
e sabes quem eu sou. 
Não há como me esconder de ti; 
tu sempre sabes onde estou. 
 
É de coração 
tudo que eu disser, 
num hino de louvor 
a Jesus de Nazaré. 
Se as palavras não mostrarem 
como é grande a minha gratidão, 
mesmo assim, Senhor,  
receba o meu louvor: 
é de coração! 
 
Não vou esquecer, não vou desprezar 
o amor que tu me revelaste ali, 
pra me resgatar. 
Tu me conheces bem, 
sabes quem eu sou. 
Não há como me esconder de ti; 
tu sempre sabes onde estou. 
 
 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mensagem para crianças  
 
Ofertório, órgão 
 
Momento de intercessão 
 
O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e 
cheio de amor. Não nos trata conforme os nossos pecados 
nem nos retribui conforme as nossas iniquidades.    
(Salmo 103.8, 10) 
 
Canto 352 HCC   Cristo Te Estende Sua Forte Mão  
                    (R. R. Carmichael) 
 
Tens na tua vida mil problemas a enfrentar? 
Tens desconfiança, já perdeste a esperança, 
sem nenhum amigo que te ajude a caminhar? 
Cristo te estende sua forte mão. 
   
Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo, o Senhor; 
não te deixará, nunca falhará seu grande amor. 
Lembra que, nas horas de tristeza e aflição, 
Cristo te estende sua forte mão. 
  
Tens só desespero, amarguras e temor? 
Andas inseguro, temeroso do futuro? 
Sentes o cansaço de lutar em meio a dor? 
Cristo te estende sua forte mão. 
 
Oração de intercessão 
 
Interlúdio, órgão 
 
Mensagem: O evangelho do poeta João, 23. 
Amor até o fim, 1.  (João 13.1). 
Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
Canto  Digno É o Senhor  (D. Zschech)  
 
Graças eu te dou, Pai, 
pelo preço que pagou: 
sacrifício de amor 
que me comprou, Ungido do Senhor! 
  
Pelos cravos em suas mãos, 
graças eu te dou, ó meu Senhor! 
Lavou minha mente e coração, 
me deu perdão, restaurou-me a comunhão. 
  
Digno é o Senhor, sobre o trono está. 
Soberano Criador, vou sempre te adorar. 
Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. 
Cordeiro de Deus morreu por mim, 
mas ressuscitou. 
Digno é o Senhor! 

 
Oração e bênção 

 

Poslúdio, instrumental 

 

 

 



 
Culto Matutino 2 
Prelúdio, instrumental 
Abertura 
Oração 

 
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu 
libertador.  O meu Deus é uma rocha em que me escondo. 
Ele me protege como um escudo; ele é o meu abrigo, e com 
ele estou seguro. Deus é o meu Salvador [...] Este Deus faz 
tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um 
escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o 
único Deus; somente Deus é a nossa rocha. O Senhor Deus 
vive. Louvem aquele que é a minha rocha, anunciem a 
grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida.  

(2 Samuel 22. 2-3, 31-32, 47) 
 
Canto   Santo, Justo e Digno          
(desconhecido) 
 

Santo, santo, santo é o Senhor;  
santo é o Senhor, Deus Poderoso; 
que era, que é e que há de vir. 
Santo, santo, santo é o Senhor. 

 
Justo, justo, justo é o Senhor;  
justo é o Senhor, Deus Poderoso; 
que era, que é e que há de vir.  
Justo, justo, justo é o Senhor. 
  
Digno, digno, digno é o Senhor;  
digno é o Senhor, Deus Poderoso; 
que era, que é e que há de vir.  
Santo, justo, digno é o Senhor. 

 
Canto 25 HCC   Tu és Fiel, Senhor    
                       (T. Chisholm|W. Runyam) 
 

Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. 
Pleno poder aos teus filhos darás. 
Nunca mudaste, tu nunca faltaste; 
tal como eras, tu sempre serás. 

 
Tu és fiel , Senhor, tu és fiel , Senhor, 
dia após dia, com bênçãos sem fim. 
Tua mercê me sustenta e me guarda; 
tu és fiel, Senhor, fiel a mim. 

 
Flores e frutos, montanhas e mares, 
sol, lua, estrelas no céu a brilhar: 
tudo criaste na terra e nos ares. 
Todo o universo vem, pois, te louvar! 

 
Pleno perdão tu dás, paz, segurança; 
cada momento me guias,  Senhor. 
E, no porvir — oh, que doce esperança! —   
desfrutarei do teu rico favor. 

 
 
 
 

 
 
Momento de intercessão 
 
Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele 

agirá. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, 
porque ele tem cuidado de vocês. Descanse no 

Senhor e aguarde por ele, com paciência.  
(Salmo 37.5;  1 Pedro 5.7; Salmo 37.7) 

 
Canto               Não Tenhas Sobre Ti    
         (J. Ferreira|F. Junior) 
 
Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que 
seja; 
pois um, somente um, seria muito para ti. 

  
É meu, somente meu, todo o trabalho, 
e o teu trabalho é descansar em mim. 
  

Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. 
Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. 
 
Oração de intercessão 
 
Interlúdio, instrumental 
 
Mensagem: Assuma seu posto de rei  
(1 Samuel 10.17-27).  
Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
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 Bênção  

 
Poslúdio, instrumental 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cultos Vespertinos 
 
Prelúdio, instrumental 
 
Abertura e Oração 

 
Busco ao Senhor através do louvor 

 
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  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. 
 
 
Canto       Alguém Como Eu     (Stênio Marcius) 
 
Entra Mestre, descansa um pouco 
Estás cansado, estás sedento e rouco 
Dorme Mestre, a casa é Tua 
Já fechei porta e janela pra rua 
 
Deixou-me falando só 
Dormiu tão pesado, fazia dó 
Como será, Mestre, este sonho Teu 
Sonhas como homem, sonhas como Deus 
Sonhas com a Glória que tinhas com o Pai na Luz 
Ou sonhas com a cruz? 
 
Perdoa, Mestre, mas já é hora 
Uma multidão Te espera lá fora 
 
Estás decidido, não Te detenho 
Vais curando até chegar ao lenho 
 
Partiu, fica a Paz em mim 
Fica a sala com cheiro de jasmim 
Vai verter a vida do corpo seu 
Pra levar a culpa de alguém como eu 
Pra lavar o sujo do meu próprio eu 
Levar-me puro a Deus 
 
Momento de intercessão 
 

Busco ao Senhor através da oração 
 
Atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó 
Senhor, meu Deus.  
Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua 
presença.       (1 Reis 8.28) 
 
 
 
 
 
 
 

Canto     Acalma meu coração (Anderson Freire) 
 
Não quero interromper o teu silêncio, oh, Pai, 
mas é só orando que eu encontro paz. 
O vento da aflição quer apagar a chama 
da minha adoração.      
  
O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, 
minha vida é um barquinho buscando direção. 
Descansa em minh’alma 
e acalme a tempestade que agita o meu coração. 
  
Acalma o meu coração! Acalma o meu coração! 
O vento está soprando, mas é te adorando, 
que venço o mar da aflição. 
  
Acalma o meu coração! Acalma o meu coração! 
Só venço esse mundo se for em tua presença. 
Acalma o meu coração!  
  
O barulho do mar vem pra me confundir. 
Oh, Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. 
Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio 
não estivesse aqui. 
  
Viver na superfície sem poder respirar 
é o mesmo que morrer por não te adorar! 
És meu  oxigênio. 
Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. 
 
Oração de intercessão 
 

Busco ao Senhor através do meu modo de  viver 
 
Interlúdio, instrumental 
 
Mensagens:  
(17h30) Como vejo o mundo, com Zenilda Reggiani Cintra. 
(19h30) Que diremos ao mundo? Todas as formas do 
amor (1 Coríntios 13) Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
Canto 194 HCC    O Rei da Glória, o Rei dos Reis           
(G. Kerr Neto|J. Camargo Filho) 
 
O Rei da glória, o Rei dos reis, 
Senhor dos senhores, Soberano Deus, 
é Jesus, é Jesus, é Jesus. 
 
Desceu da glória e homem se fez, 
varão de dores, servo sofredor. 
Padeceu, sim, Jesus padeceu. 
  
Sim, Cristo entregou sua vida, 
de forma espontânea Ele a deu. 
Ninguém poderia obrigá-lo:   
foi seu próprio amor que o moveu. 
  
Por isso, reina acima dos céus 
e tem o Nome capaz de nos salvar:     
é Jesus, só Jesus, só Jesus.         
  
Virá em breve o Rei dos reis, 
vestido em glória, com todo seu poder. 
Voltará, sim, Jesus voltará.   
 
Oração e bênção 
Poslúdio, instrumental 
 
 
 

 



JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
 

 
Módulo 18 – Os primeiros reis de Israel, 1: Davi 1 
“Então eles disseram a Davi: - Hoje é o dia do qual o Senhor 
lhe falou: Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e 
você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou 

e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul”.  
 (1Samuel 24.4) - NVI. 

 
Segunda (06) 
Leitura bíblica: 1Samuel 16 a 17 
Motivo de oração: Por nossos diáconos. 
 
Terça (07) 
Leitura bíblica: 1Samuel 18 a 19 
Motivo de oração: Por nossa Pátria. 
 
Quarta (08) 
Leitura bíblica: 1Samuel 20 a 21 
Motivo de oração: Por nossos desempregados. 
 
Quinta (09)  
Leitura bíblica: 1Samuel 22 a 23 
Motivo de oração: Por nossos enfermos. 
 
Sexta (10) 
Leitura bíblica: 1Samuel 24 a 25 
Motivo de oração: Pelo Pr. Samir. 
 
Sábado (11) 
Leitura bíblica: 1Samuel 26 a 27 
Motivo de oração: Por paz no mundo. 
 
Domingo (12) 
Leitura bíblica: 1Samuel 29 a 30 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARABENIZAMOS OS NOSSOS 
ANIVERSARIANTES! 

 
“Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará 

continuamente na minha boca”.  
Salmos 34.1 

                                             
Dia 06  
Alci de Menezes Carvalho de Souza 
Bianca Souza e Souza 
Carla Maria Rangel da S. Neves 
Christine Lallemand de Medeiros 
Cleber Pereira Escobar 
Josué Andrade de Godoi 
Marília Cardoso Gomes 
Milena Feitosa de Melo 
 
Dia 07 
(Não há) 
 
Dia 08 
Daniela Cristina Zuliani Nogueira 
Evanderson Feliciano do E. S. da Silva 
Helia Giordani Hespanhol 
Jairo Henrique de Jesus 
Lucas Ramos Zumpichiatte 
Luiz Claudio Simões 
Werbena Aguiar dos Santos 
 
Dia 09 
Andréa Paula Ferreira Bruder 
Diana L. C. Gurgel de Oliveira 
Marly Mello Moreira 
Pollianny Dorine Pelegrina 
Priscilla Gioia Borges 
Silas Renan Alves Silva 
Suely Maia Pereira da Silva 
 
Dia 10 
Denise Gelard Reis 
Eric Esteves Aderne 
Jonathas Angelo do Nascimento 
Lenir Maria Roque B. Pereira 
Marucia Ujakova Corrêa 
 
Dia 11 
Adriana de M. Malta Nascimento 
Francisco Cruz Junior 
Jorge Ricardo Bastos Ferreira 
Maria Aparecida Conrado 
Paula Marçal Pinto de Almeida 
Pedro Henrique C. Beyssac 
Ruth França da S. Veloso 
 
Dia 12 
Gilson Gonçalves de Matos 
Lucia Helena Vilela da R. Lacerda 
Noemia Marcelino 

*NOTA DE ESCLARECIMENTO* 
 

Desde 1936, quando surgiu, a Igreja Batista 
Itacuruçá é independente do Colégio Batista 
Shepard e do Seminário Teológico Batista do 
Sul do Brasil. Todas estas instituições têm 
personalidades jurídicas e direções executivas 
próprias, sem nenhum tipo de subordinação ou 
ingerência. A cada uma cabe suas 
responsabilidades. 
 
Foi nestas condições que em 2011 a Igreja 
Batista Itacuruçá comprou com as ofertas dos 
seus membros, pagando preço de mercado, uma 
pequena fração do terreno que era compartilhado 
pelas três organizações. Essa propriedade é 
usada desde então como estacionamento para 
os que frequentam os cultos e atividades sociais 
da igreja. 
 
Não tem, portanto, a Igreja Batista Itacuruçá 
qualquer responsabilidade sobre as decisões 
tomadas pelas outras instituições, com relação 
às suas propriedades ou atividades. 

 
Rio de Janeiro, 3/9/2021 
*Humberto Martuscello* 

Presidente da Igreja Batista Itacuruçá 


