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Domingo, 19/09/2021 

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 
 
Processional, instrumental 
 
Abertura 
 
Prelúdio, instrumental 
    
De manhã, ouves a minha voz; quando o sol nasce, eu faço 

a minha oração e espero a tua resposta. O meu coração 
está firme, ó Deus, bem firme; eu cantarei hinos em teu 

louvor. (Salmos 5.3; 108.1) 
 
Canto 401 HCC         Logo de Manhã                    
                              (Aristeu Pires Junior) 
  

Logo de manhã,  quero te buscar, 
tua voz ouvir, teu amor sentir, 
e estender as mãos para te louvar, 
derramar meu coração sobre teu altar. 
  
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim; 
que vou te seguir e te amar até o fim. 
  
E, no fim do dia, quando o sol se for, 
te adorarei, te darei louvor; 
mesmo escura a noite, brilha a tua luz 
e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. 

 
'O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti; todos 

cantam hinos em tua honra.' 
Eu louvo a Deus porque ele não deixou de ouvir a minha 
oração e nunca me negou o seu amor. (Salmo 66. 4, 20) 

 
Canto    Ele É Exaltado           (T. Paris) 
 
 Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, 
 eu o louvarei. 
 Ele é exaltado, pra sempre exaltado, 
 seu nome louvarei. 
 
 Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. 
 Terra e céu glorifiquem seu santo nome. 
 Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. 

  
 
Mensagem para crianças  
 
Momento de intercessão 
 

Eu amo a Deus, o Senhor, porque ele me ouve; ele escuta 
as minhas orações.  

Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro.  
Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, 
pois ele tem sido bom para mim! O Senhor é bondoso e 

fiel; o nosso Deus tem compaixão de nós.  
(Salmo 116.1-2,7, 5) 

 
 
 
 
 
 

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. 
As 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.  

 
Oração de intercessão 
 
Interlúdio, instrumental 
 
Mensagem: O evangelho do poeta João, 24.  
Amar apesar da decepção. (João 13.21-30) 
 
Canto   Teu Amor Não Falha   
     (A. Skinner e C. McClarney|versão N. Soares) 
 

Nada vai me separar 
mesmo se eu me abalar. 
Teu amor não falha. 
Mesmo sem merecer 
tua graça se derrama sobre mim. 
Teu amor não falha. 

 
Tu és o mesmo pra sempre. 
Teu amor não muda. 
Se o choro dura uma noite, 
a alegria vem pela manhã. 
Se o mar se enfurecer, 
eu não tenho o que temer 
porque eu sei que me amas. 
Teu amor não falha. 

 
Se o vento é forte e profundo o mar 
tua presença vem me amparar. 
Teu amor não falha. 
Difícil é o caminhar... 
Nunca pensei que eu fosse alcançar... 
Mas teu amor não falha. 

 
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. 

 
Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 
 
Encerramento 
 
Oração e benção 
 
Poslúdio,  instrumental 

 

 



Culto Matutino 2 
 
Processional, instrumental 
 
Abertura 
 
Prelúdio, instrumental 
 
Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor; e os teus 

fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e 
falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus 
feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. 

(Salmo 145.10-12) 
 
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. 

 
O meu coração exulta no Senhor [...] porquanto me 

regozijo na tua salvação. 
(1 Samuel 2.1) 

 
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. 

 
 
 

 
 
 
Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 
 
Mensagem: A Bíblia e os animais (2 Samuel 5.6-10) 
 
Canto    Teus Altares    
                (G. Kerr e J. Camargo|J. Camargo)  
  

Quão amáveis são os teus tabernáculos, 
Senhor dos Exércitos! 
A minha alma suspira e desfalece 
pelos seus átrios. 
 
O pardal encontrou casa, 
e a andorinha ninho para si. 
Eu encontrei teus altares, Senhor, 
Rei meu e Deus meu. 
 
Bem aventurados aqueles que habitam 
em tua casa, 
pois um só dia nos teus átrios 
valem mais do que mil. 
 
Pois o Senhor é sol e escudo. 
Dá graça e glória; 
não negará bem algum 
aos que vivem corretamente. 

 
Momento de intercessão 
 
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 
 
Encerramento 
 
Oração e bênção 
 
Poslúdio, instrumental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cultos Vespertinos 
 
Processional, instrumental 
Abertura 
Prelúdio,  instrumental 
 

O amor divino triunfou sobre a ira divina mediante o divino 
autossacrifício. 

(John Stoot) 
"— Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!" 

(João 1.29) 
Canto   Cristo Jesus o Cristo  (Cláudio Claro) 
 

Cristo Jesus o Cristo 
O filho de Deus 
Que se manifestou ao mundo 
Cristo Jesus o Cristo 
Libertador autor da eterna salvação 
Foi Deus que iluminou 
Em nossos corações 
Sua glória e seu amor 
Na face de Jesus 
E nos predestinou pra o seu louvor 
Em Jesus 

 
Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. 

Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por 
meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como 

sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o 
meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela 

fé nele.  (Romanos 3. 23-26) 
 
Canto   Jesus, Tu és meu grande bem   
                               (Paulo Renato) 
 

Jesus, Tu és meu grande bem 
como tu não há ninguém 
que me faça tão feliz 
Na cruz tu venceste todo mal 
Teu triunfo foi total 
Minha alma sabe muito bem 

 
Não temerei maior é aquele que habita em mim 
Meu Senhor Jesus, meu Senhor 
Meu coração está firmado em ti 

 
Jesus, teu poder é sem igual 
Teu amor é tão real 
minha alma sabe muito bem 

 
Jesus, Jesus. 

 
Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 
Canto   O Senhor é o meu pastor  (Josué Rodrigues) 
 

O Senhor é o meu Pastor 
E nada, nada, nada   
Me faltará 
Deitar-me faz 
Em verdes pastos  
E guia-me pra junto  
Das águas tranquilas 
Refrigera minha alma    
E  guia-me   pelas veredas  
Da justiça por amor do seu nome  
Por amor do seu nome  
Ainda que eu ande      
Pelo vale da sombra    
Da morte nada temerei. 

Momento de intercessão 
 
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do 

Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: "Tu és o meu refúgio e a 
minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio".  

(Salmo 91.1-2) 
 
Canto   Olho o mar  (Josué Rodrigues) 
 

Olho o mar, imenso é o mar, 
O homem não consegue dominar 
Mas para Senhor ele é 
Como uma simples gota de orvalho 

 
Olho o céu, infinito azul, 
O homem não conhece os seus limites 
Mas o Senhor pode abrangê-lo 
Com um só relance de seu olhar 

 
Olho para o sol, 
Quando despontando vem 
Com sua luz aquecendo o dia 
Mas o seu brilho não tem 
O fulgor da glória do meu Senhor 

 
Olho as estrelas, incontáveis são, 
Assim também o Senhor 
Tem bênçãos para ofertar, 
Àqueles que com fé o buscam. 

 
Oração de intercessão 
Interlúdio, instrumental 
Mensagem: Que diremos ao mundo? 
"O verdadeiro sucesso." (Filipenses 2.5-11) 
Celebração da Ceia do Senhor 
 

Porque assim como a morte veio por um homem, 
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 

Porque, assim como todos morrem em Adão, 
 assim também todos serão vivificados em Cristo. 

(1 Coríntios 15.21-22) 
 
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 
Encerramento 
Oração e bênção 
Poslúdio, instrumental 
 



JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
 

 
Módulo 18 – Os primeiros reis de Israel, 1: Davi 3 
“Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi (Davi) 
rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul”.  

 (2Samuel 12.7b) - NVI. 
 
Segunda (20) 
Leitura bíblica: 2Samuel 11 a 12 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 
Terça (21) 
Leitura bíblica: 2Samuel 13 a 14 
Motivo de oração: Por nossos coristas. 
 
Quarta (22) 
Leitura bíblica: 2Samuel 15 a 16 
Motivo de oração: Por nossos enfermos, em geral. 
 
Quinta (23)  
Leitura bíblica: 2Samuel 17 a 18 
Motivo de oração: Por nossos empregos com COVID. 
 
Sexta (24) 
Leitura bíblica: 2Samuel 19 a 20 
Motivo de oração: Por nossos adolescentes. 
 
Sábado (25) 
Leitura bíblica: 2Samuel 21 a 22 
Motivo de oração: Pelo Pr. David Matheus. 
 
Domingo (26) 
Leitura bíblica: 2Samuel 23 a 24 
Motivo de oração: Por nossos cultos presenciais. 
 
                   
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! 
 

“Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração nem 
afastou de mim o seu amor”.  

Salmos 66.20 
                                             

Dia 20 
Anny Oliveira Flor 
Fernanda Couto Guimarães Junqueira 
Guilherme Renan de Menezes 
Helena Malta Nascimento 
Luan Lemos Salgado 
Sonia Maria Jatobá Amorim 
 
Dia 21 
Celia Monteiro Maia 
Evaldo de Paiva Lima 
Israel Bron Simplicio 
Jefferson de Souza Santos 
Lecy Consuelo Rocha Neves 
Maria de Jesus Evangelista 
Mario Pinto 
Yumara Kellen Melo S. de Andrade 
 
Dia 22 
Anemir Melo Guimarães 
Gabriel Gusmão Santino 
Luis Felipe Losada C. M. de Souza 
Marcelo dos Santos Cruz Júnior 
Oziléa Clen Gomes Serafim 
 
Dia 23 
Gustavo Rybarczyk Gomes 
Matheus E. Carvalho Nogueira Lima 
 
Dia 24 
Aurenita Santina Sant’Ana 
Laila Monte Neto Donni 
Leonardo Cézar Rocha Neves 
Nura de Oliveira Cravo 
Tamilla Guimarães Alves Coelho 
 
Dia 25 
Ana Carolina Giordani Duarte 
Hélida Monteiro da Costa 
Jeanne Barros Antunes 
Maria José de Cezar Mignot de Carvalho 
 
Dia 26 
Flora Barreto Souza 
Haroldo de Mendonça Miceli 
Margaret Pereira de Souza Borges 
Rogério Vieira de Castro 

 
CULTOS PRESENCIAIS 

Em horários especiais, aos domingos, às 9h e 11h,  
estamos celebrando nossos cultos presenciais em 
nosso templo, numa retomada gradual. 

Para participar é necessário agendamento, através 
de link específico, que é disponibilizado a cada 
semana. 

                    Pr. Israel Belo de Azevedo                                        


