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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 

 

Domingo, 02/01/2022 

HISTÓRIAS DE JESUS, SEGUNDO JOÃO – João 4 

 

(16-26) 

 

“Não importa onde uma pessoa adora, mas como ela adora”. 

Neste ponto, Jesus mudou o tom da conversa e fez um pedido à mulher: 

— Por favor, vá se encontrar com seu marido. Traga-o traga aqui. 

A resposta veio de imediato: 

— Eu não tenho marido. 

Jesus lhe respondeu: 

— É verdade. A senhora já teve cinco maridos e esse com quem a senhora vive não é seu marido.  

Impressionada, a samaritana exclamou: 

— O senhor é um profeta.  

Em seguida, acrescentou: 

— O senhor é um profeta, mas um profeta judeu. Acontece que nossos ancestrais adoravam na Samaria, aqui perto, no antigo templo 

sobre o monte Gerizim. E vocês continuam dizendo que todos têm que ir a Jerusalém para adorar no monte Sião. 

Jesus lhe respondeu: 

— Minha senhora, eu lhe garanto que, daqui a algum tempo, vai ficar claro que não importa onde uma pessoa adora, mas como ela 

adora. Vocês não adorarão o Eterno Pai no templo de Gerizim, nem nós em Jerusalém. Para os judeus, por intermédio de quem a 

salvação veio, para os samaritanos e para todos os que amam o Eterno Pai, chegou o tempo da verdadeira adoração, aquela que é 

feita com o coração sincero e puro. É assim que Ele quer ser adorado. Ele é Espírito e deve ser adorado de um modo espiritual e 

profundo.  

Então, a mulher respondeu: 

— Sim, eu sei que será assim quando Messias chegar. Ele vai nos explicar tudo isto. 

Então Jesus lhe declarou: 

— Olhe bem para mim: eu sou o Messias de que você está falando. 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                   Israel Belo de Azevedo                      
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Cultos Matutinos  

 
Processional, instrumental 
 
Boas vindas 
 
Prelúdio, instrumental 

 
Canto 388 HCC   Santifica Tua Igreja        
(Wright|Williams) 
  

Santifica tua igreja, ó bendito Salvador! 
Dá-lhe tua plena graça; vem, renova seu vigor. 
Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor! 
Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor! Amém. 

 
"Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas! 
Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva; 

ele é o Senhor, o Senhor nosso, que nos livra da morte. 
Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações, cantem 

louvores ao Senhor!"  
(Salmo 68. 19-20, 32) 

 
Canto   Ajuntamento    
                                           (J. Camargo) 
 

Vem e sopra sobre nós teu sopro, 
reunidos neste ajuntamento. 
Honra e santifica este momento, 
com a tua igreja que é teu povo. 

 
Faz teu rio de paz correr no meio 
destes que, por fé, vêm bendizer-te, 
e, a uma voz, oferecer-te 
seus louvores, súplicas e anseios. 

 
Tu és o Senhor de toda glória, 
hoje e sempre, como foste outrora, 
no correr da história, revelando teu amor, 
Deus, bendito Rei e Salvador, 
Deus, bendito Rei e Salvador. 

 
Oração de louvor 
 
Mensagem para as crianças 
 
Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 
 
Leitura bíblica: Mateus 6.6; Filipenses 4.19 
 

Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche 
a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, 
que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. O 
meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem 
para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que 
vocês precisam. 
 
 
 
 
 
  

 
 
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, instrumental 
 
Mensagens:  
(9h) A vitória de Jesus, parte 2. (João 16. 16-33) 
(11h) História das tentações. (Lucas 4.1-13) 
           Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
 
Canto 497 HCC             Cristo Amado                     
                                (Souza | Scholfield) 
 

Cristo amado, sei que, na força do mal, 
Tu, meu Mestre, sempre serás protetor. 
Tu me guardas, dando-me paz divinal. 
Eu contigo sempre serei vencedor. 

 
Cristo, Mestre, sei que, contigo, sou vencedor. 
Dá-me graça, dá-me do teu poder, Redentor! 

 
Que alegria tenho no meu Salvador! 
Tenho graça, vida e amor paternal. 
Tudo posso, tudo, por ti, meu Senhor; 
deste mundo sou vencedor afinal. 

 
Oh, que bênção ter a certeza do bem, 
ter na vida paz e perdão do Senhor! 
Vivo alegre, busco essa pátria de além, 
onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. 

 
Oração e benção 
 
Poslúdio  
 
Recessional, instrumental 
 

 

 
 



Cultos Vespertinos 
 
Processional, instrumental 
 
Boas vindas 
 
Prelúdio, instrumental 
 

"Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do 
seu trono. 

 O Senhor Deus é santo." (Salmo 99.5) 
 
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. 

 
"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 nossa rocha. Ele é 
o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu 

vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas 
montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa 

usar os arcos mais fortes." (Salmo 18. 30-34) 
 
Canto    Sê Engrandecido  (Genésio de Souza) 
 

Sê engrandecido! Oh, Deus da minha vida! 
Tu és o Deus da minha salvação!  
És a minha rocha, a minha segurança, 
meus lábios sempre te exaltarão. 

 
Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. 
Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. 

 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Louvemos ao Senhor. 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Louvemos ao Senhor. 

 
Oração de louvor 
 
Momento de gratidão e fidelidade 
E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam 
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 

(Colossenses 3.17) 
 
 
 
 
 
 

 
Canto   Dê Graças   (H. Smith) 
 
 Dê graças de coração ao Deus da criação. 
 Dê graças por seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor. 
 
 E, agora, na fraqueza somos fortes, 
 na pobreza somos ricos, 
 por tudo o que o Senhor já fez por nós. 
 
 Dê graças, dê graças! 
 
Entrega dos dízimos e ofertas, instrumental 
 

"Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu 
futuro está nas tuas mãos; tu diriges a minha vida. 
Como são boas as bênçãos que me dás! Como são 

maravilhosas!"  
(Salmo 16. 5-6) 

 
Canto   Tu És Soberano  (A. Perez) 
 

Tu és soberano sobre a terra,  
sobre o céu tu és Senhor absoluto. 
Tudo o que existe e acontece  
Tu o sabes muito bem. Tu és tremendo! 

 
E, apesar dessa glória que tens, 
Tu te importas comigo também; 
e este amor tão grande 
eleva-me e amarra-me a Ti; 
Tu és tremendo! 

 
Oração de intercessão 
 
Interlúdio, instrumental 
 
Mensagens:  
(17h) Jesus diante dos historiadores, 2. 
(19h) O teste da família e do trabalho, 2.  
          (Efésios 5.21-6.10) 
          Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
Canto   Tua Vida em Minha Vida   
                       (Lieza Coelho Silva) 
 

Vem em mim reinar, em tudo o que eu sou; 
te convido já a governar a minha vida. 
Que meus atos e palavras possam expressar 
amor, 
que haja sempre em minha boca 
um contínuo louvor, em gratidão 
por tua vida em minha vida, 
por tua vida em minha vida. 

 
Oração e benção 
 
Poslúdio,  instrumental 
 
Recessional, instrumental 
 
 
 
 
 



 

       JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
 

 

Módulo 28 – O Evangelho segundo Lucas, 2 
“Mas Jesus dizia: - Pai, perdoa-lhes, porque 
não sabem o que fazem. Então, para repartir 
as roupas dEle, lançaram sortes”.      
(Lucas 23.34) 
 
Segunda (03) 
Leitura bíblica: Lucas 14 a 15 
Motivo de oração: Pelo Novo Ano, que se inicia. 
 
Terça (04)  
Leitura bíblica: Lucas 16 a 17 
Motivo de oração: Por nossa Igreja. 
 
Quarta (05) 
Leitura bíblica: Lucas 18 a 19 
Motivo de oração: Pelos projetos da nossa Igreja. 
 
Quinta (06)  
Leitura bíblica: Lucas 20 a 21 
Motivo de oração: Pelas Visões Ministeriais da 
nossa Igreja. 
 
Sexta (07) 
Leitura bíblica: Lucas 22 
Motivo de oração: Pela Diretoria da Igreja. 
 
Sábado (08) 
Leitura bíblica: Lucas 23 
Motivo de oração: Por nossas autoridades. 
 
Domingo (09) 
Leitura bíblica: Lucas 24 
Motivo de oração: Pelos cultos da nossa Igreja 
hoje. 
 
 
 
 

   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! 

 
“O Senhor te abençoe e te guarde; O Senhor faça 

resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; 
O Senhor sobre ti levante o seu rosto  e te dê a paz”.   

                            (Números 6.24-26) 
                                             
Dia 03 
Andrea Luisa Assis da Silva 
Larissa Ferreira da Silva 
Nilzete Ribeiro de Matos 
Vania Emerich Bucco de Campos 
Vera Maria de Paula Leocádio 
 
Dia 04 
Daniel Pereira da Silva Tinoco 
Magali Watson Gomes Tavares 
 
Dia 05 
Lídia Scheydegger 
Margareth Pereira Neves 
Matheus Ferreira Carneiro 
 
Dia 06 
Elza Maria de Paula Vieira 
Lilian Agueda de Abreu Furtado 
Milena Emerich Ferreira 
 
Dia 07 
Elton Charles Galgoul 
Lêda M. Gurgel Mainhard 
Roberson Siqueira da Silva 
Silvana Gondim Martins de Moraes 
Thiago de Souza Bruno 
 
Dia 08 
Angela Moura Fernandes 
Caio Pereira Inácio 
Cristina Mª Marques da Veiga Martins 
Demison Correia Motta 
Flavio Araújo de Mattos 
Gilson de Almeida 
Nadima Emidio de Araujo Motta 
Priscilla Valim Daiello 
 
Dia 09 
David Milheiros Matheus 
 
 


