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Domingo, 05/12/2021 

HISTÓRIAS DE JESUS, SEGUNDO JOÃO – João 2 

 

(13-17) 

“Jesus entrou no templo e se deparou com o caos”. 

 

Foi em Jerusalém, um pouco mais à frente no tempo, perto dos seus dias finais de vida, que Jesus fez algo incomum. 

Numa de suas idas a Jerusalém, Jesus entrou no templo e se deparou com o caos. A área reservada para os não-judeus foi transformada num 

mercado cheio de barracas e de mesas de cambistas. Os vendedores ofereciam, a preços elevados, bezerros, ovelhas e pombas, necessários nos 

sacrifícios. Os cambistas trocavam as moedas romanas, com imagens dos imperadores, por moedas aceitas em Israel. Além disto, fixavam o câmbio 

que quisessem, porque eram os únicos permitidos. Muito triste com o que estava vendo, Jesus trançou um chicote com cordas e pôs os animais para 

correr e repreendeu duramente os vendedores e cambistas: 

— Tirem estas coisas daqui porque a casa de Deus não pode ser uma casa de exploração do povo. 

Perplexos, os discípulos pensaram em Jesus quando se lembraram do que o salmista escrevera:  

“Será sincero e intenso o meu amor pela casa de Deus”. 

 

(18-25) 

“Muitas pessoas que creram nele por causa dos milagres que fazia”. 

 

Os líderes religiosos, que controlavam os negócios do templo, não gostaram. Eles perguntaram a Jesus: 

— Quem você acha que é, para nos ofender desse modo? 

Jesus respondeu de um modo que eles não entenderam. 

— Olhem! Derrubem este templo, que eu o levanto em três dias. 

Os religiosos ironizaram: 

— Para com isto! Sabe há quanto anos este templo vem sendo construído? Há 46 anos, meu amigo. Agora você vem e diz que pode construí-lo em 

três dias. 

Eles não perceberam que Jesus se referia ao seu próprio corpo, o verdadeiro templo de Deus. Quanto aos discípulos, eles só compreenderam sua 

resposta quando ressuscitou, dali a alguns anos. 

O fato é que muitas pessoas que estavam em Jerusalém nessa época creram nele por causa dos milagres que fazia. Mas Jesus, profundo conhecedor 

da natureza humana, sabia que aquela era uma fé superficial, dependente de milagres. Eles não eram realmente seus seguidores. 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   Israel Belo de Azevedo                      
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Culto Matutino 1 
Processional, instrumental 
Boas vindas e Prelúdio, instrumental 
 

Dai Glória a Deus! Virá, em breve, Emanuel! 
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será 

chamado Emanuel, que traduzido é: Deus conosco.”  
(Mateus 1.23) 

 
Canto 85 HCC Oh, Vem, Oh, Vem, Emanuel!     
                             (Faustini|melodia gregoriana, séc XV) 
  

Oh, vem, oh, vem, Emanuel! 
Redime o povo de Israel, 
que geme em triste exílio e dor 
e aguarda o grande Redentor! 
  

Dai glória a Deus, ó Israel! 
Virá em breve Emanuel! 
  

Oh, vem aqui nos animar 
e nossas almas despertar! 
Dispersa as sombras do temor 
e as densas nuvens do terror. 

 
Oh, vem, rebento de Jessé, 
e aos filhos teus renova a fé! 
Que a morte possam dominar 
e a vida eterna alcançar. 

 
Vem, Filho de Davi, oh, vem! 
Descerra o céu de todo bem 
e ali, na porta que abrirás, 
suprema glória nos darás.  

 
Leitura bíblica: Gálatas 4.4 - 6 
“Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher,  nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim 
de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou ao 
nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai.”  
 
Canto 33 CC              Nasce Jesus           (Moreton|Lowry) 
  

"Nasce Jesus, fonte de luz!", descem os anjos cantando. 
Nasce Jesus; é nossa luz; trevas vem, pois, dissipando. 
Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte; 
raia o dia da salvação. Triunfante, vem! 
Salve, Jesus! Oh, firma teu justo império! 
Grato louvor os homens e os anjos deem! 

  
Nasce Jesus, fonte de luz! Oh, glória a Deus nas alturas! 
Paz na terra aos homens, a quem quer ele bem. 

  
Deus nos amou, e nos mandou Cristo, seu Filho querido. 
Deus nos amou, Deus encarnou! Vede o menino nascido! 
"Deus nos amou! Deus nos amou!" digam-no todos os povos. 
Gozam paz e salvação todos os que creem. 
Reino bendito! Reino de amor divino! 
Eis que as nações resgate por Cristo têm! 

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

O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da 
sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. (Isaías 9.2) 

 
Coro Novo Canto  Nasce Jesus (A Glória da 
Estrela|Cross|Landon|Port.: J. Sutton) 
 

Vinde, adoremos! Vinde, adoremos! 
A Jesus, Senhor! 
Deus em seu trono eterno, 
vive e reina com favor! 
Cristo nos oferece, vida, graça, paz e amor. 
Seu nome exaltaremos, com fervoroso afã. 
Ele é o Rei da glória, 
a Estrela da manhã. 
O mundo inteiro cantará louvores ao Senhor. 
Por toda parte se ouvirá um canto ao Rei de amor. 
  
Tua é a glória, Senhor Jesus! 
Tua é a glória, ó Rei de luz! 
  
Louvores ao Senhor! 
Um canto ao Rei de amor! 
  

Glória e louvor rendei; nasce Jesus! 
A voz bem alto erguei; nasce Jesus! 
Vossos cuidados deixai, ao Santo Infante adorai! 
Ao nosso Rei saudai; nasce Jesus! 
Vinde, adoremos, ao nosso Rei Senhor. 
Nasce Jesus! 

 
Leitura bíblica:  João 1. 2,4,11-12; 1 João 4.9 
“Desde o princípio, a Palavra estava com Deus. A Palavra era a fonte da 
vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Aquele que é a Palavra 
veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns 
creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos 
de Deus. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós: ele mandou o seu 
único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele.” 
 
Coro Novo Canto  Cristo Dá Salvação  
                                (Cottrell|Moffitt|Port.: Rollo Jr.)         
 

Novo dia de alegria, liberdade e poder, 
vem raiando, proclamando vida nova a quem crer: salvação. 
  
Lá do céu ressoa o canto: “Cristo dá salvação”. 
Ele é puro justo e santo, “Cristo dá salvação”. 
Anjos rendem seu louvor ao nascer o Redentor. 
Ele vem anunciando: salvação. 
Nasce a fim de renascermos, “Cristo dá salvação”, 
Vive para revivermos, “Cristo dá salvação”. 
Terra e céu em esplendor cantam glórias ao Senhor, 
Ele vem para oferecer-nos salvação. 
  
Com amor que nos alcança, “Cristo dá salvação”. 
Ele é nossa esperança, “Cristo dá salvação”. 
Lá na cruz nos redimiu, vivo está pois ressurgiu 
pra trazer com segurança salvação. 
  
Novo dia de alegria, liberdade e poder, 
vem raiando, proclamando vida nova a quem crer. 
      
Sua graça recebemos,”Cristo dá salvação”. 
Seu louvor oferecemos, “Cristo dá salvação”. 
Transformados pelo amor para a glória do Senhor,         
redimidos cantaremos: “Salvação”. 
Salvação. 

 
Interlúdio, instrumental 
Mensagem: A vitória de Jesus (João 16.16-33). 
Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
Coro Novo Canto Uma Noite de Paz, Santa 
 (Entzminger|Fettke|port.: I. de Paula) 
 

Tudo é paz! Tudo é amor! Dormem todos em redor. 
Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz, da terra e céu. 
Nosso Salvador é Jesus, Senhor! 
  
"Glória a Deus! Glória a Deus!" Cantam anjos lá dos céus. 
Trazem novas de perdão, graça eterna, salvação. 
Prova deste amor é Jesus, Senhor! 

 
Rei da paz, Rei de amor é Jesus, o Salvador 
Vinde todos lhe rogar que nos venha abençoar. 
Deste mundo a luz é o Senhor Jesus. 
  
Tudo é paz! Tudo é amor! Luz perfeita do Senhor 
de sua face brilha, sua graça irradia. 
Sol de eterno fulgor é Jesus, Senhor. 
É Jesus Senhor! 

 
Canto 94 HCC   Falai Pelas Montanhas   
                           (John Wesley|negro spiritual) 
 

Falai pelas montanhas, 
nos montes e por todo lugar; 
falai pelas montanhas 
que Cristo já nasceu! 

 
Nasceu na estrebaria o grande Rei dos céus, 
o eterno prometido, Jesus, menino Deus. 

 
Nos campos os pastores ouviram com temor 
os anjos que cantavam em glória e resplendor. 

 
E nós que conhecemos, devemos proclamar 
que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. 

 
Oração e benção 
Poslúdio e  Recessional, instrumental 

 



Culto Matutino 2 
 
Processional, instrumental 
 

Boas vindas 

 

Prelúdio, instrumental 
 

“Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso 
Senhor Jesus Cristo. Pois, por meio da cruz, o mundo 

está morto para mim, e eu estou morto para o 
mundo.”  

(Gálatas 6.14) 
 

Canto 15 CC  Exultação   
(Crosby|Doane) 
   

A Deus demos glória, com grande fervor; 
seu Filho bendito por nós todos deu. 
A graça concede ao mais vil pecador, 
abrindo-lhe a porta de entrada no céu. 

 

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar 
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor; 
A Deus demos glória, porquanto do céu 

seu Filho bendito por nós todos deu. 
 

Oh! Graça real, foi assim que Jesus, 
morrendo, seu sangue por nós derramou! 
Herança nos céus, com os santos em luz, 
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. 

 

A crer nos convida tal rasgo de amor, 
nos merecimentos do Filho de Deus; 
E quem, pois, confia no seu Salvador, 
vai vê-lo sentado na glória dos céus. 

 

“Cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. 
Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará 

na sua salvação. 
Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele 

seja a glória para sempre! Amém.” 

(Salmo 7.17; 35.9; Romanos 11.36) 
 

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. 
 

Oração de louvor 
 

Celebração de batismos 

 

Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 

 

"Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo 
deu a sua vida por nós."  

(1 João 3.16) 
 

Canto 168 HCC  Quanto Nos Ama Jesus! 
 (Kurt F. Kaiser) 
 

Quanto nos ama Jesus! 
Quanto nos ama Jesus! 
Por nós sofreu, na cruz morreu. 
Cristo te ama. Cristo me ama. 
Quanto nos ama Jesus! 

 

Foi ao Calvário por mim. 
Quem pode amar tanto assim? 

O que ele fez, ao mal desfez. 
Cristo te ama. Cristo me ama. 
Quanto nos ama Jesus! 

 

Interlúdio, instrumental 
 

Mensagem: Porque batizamos e ceiamos (Lucas 
3.21-22) Pr. Israel Belo de Azevedo 

 

Celebração da Ceia do Senhor 
 

Momento de intercessão 

 

Canto 340 HCC         Salvador Bendito  (H. M. 
Wright | A. S. Sullivan) 
  

Salvador bendito, terno e bom Senhor, 
só em ti confio, grande Salvador. 
Sobre a cruz morreste para me salvar, 
tudo padeceste para me livrar. 

  
Ó Jesus bendito, terno e bom 
Senhor, 
só em ti confio, grande Salvador. 

  
Só em ti confio; grande é teu amor. 
Nunca desprezaste um só pecador. 
Todo o que contrito já te procurou, 
pela tua graça, salvação achou. 

  
Sim, em ti confio, Salvador fiel. 
Nunca abandonaste o teu Israel. 
Tua excelsa graça nunca faltará. 
O que em ti confia não perecerá. 

 

Oração de intercessão 

 

Oração e benção 

 

Poslúdio,  instrumental 
 

Recessional, instrumental 
 



Cultos Vespertinos 
 
Processional, instrumental 
Boas vindas e Prelúdio, instrumental 
 

“Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. 
Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti; tu és o Rei, o 

supremo governador de tudo”.  
(1Crônicas 29.11)  

 
Canto  Jesus é o Senhor  (Alan Vieira) 
  

Estamos aqui, ó Senhor, 
pra declarar o que tu és para nós. 
Estamos aqui pra te agradecer 
pelo que tens feito por nós. 
  
Tu és o todo Poderoso Deus. 
Aquele que era, é e sempre será. 
Ergo as minhas mãos para te adorar 
e declarar que Jesus é o Senhor. 
  
Te oferecemos nossas vidas. 
Entregamos a ti os nossos corações. 
Te agradecemos pelo teu grande amor 
que nos alcançou, que nos libertou. 
  

Canto            Meu Protetor  (Darlene Zschech) 
 

Bendirei ao Senhor pra sempre. 
Confiarei a Ele todo o meu ser. 
Foi Ele quem cessou com meus temores 
e, numa rocha, os meus pés Ele firmou. 
Não me abalarei. Do Senhor direi: 

 
meu Protetor, 
minha Força, 
minha Vida És, 
eu me rendo a Ti; 
meu Abrigo, 
Torre Forte, 
meu Ajudador. 
Já não estou mais só. 

 
Não há ninguém além de Ti, Deus. 
Não há ninguém que eu deseje mais. 
Porque me faz feliz, do Senhor direi: 

 
"Se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 
passaram; eis que se fizeram novas. [...] já não existe nenhuma 
condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do 
Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e 

da morte." 
(2 Coríntios 5. 17; Romanos 8.1, 2) 

 
Canto    Nenhuma Condenação Há (Armando Filho) 
 
De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, 
a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. 
Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, 
ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. 
 
E quase parando sem força e vigor a gente lê a Palavra 
e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada. 
E vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já 
venceu, 
e saber que dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de 
Deus! 
 

Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, 
cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. 
É certo que provas virão, investidas do vil tentador,  
mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, 
querido Jesus. 
 
Oração de louvor 
Momento de gratidão e fidelidade, ofertório 
 
"Como é feliz o homem que teme o Senhor [...] Não temerá 
más notícias; seu coração está firme, confiante no Senhor. 

O seu coração está seguro e nada temerá."  
(Salmo 112.1-7,8) 

Canto      O Meu Louvor (Asaph Borba) 
 

O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, 
de lábios que confessam o teu nome; 
é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti 
e do teu Espírito, que habita em mim, que habita 
em mim. 

 
Ainda que as trevas venham me cercar, 
ainda que os montes desabem sobre mim, 
meus lábios não se fecharão, 
pra sempre hei de te louvar. 
 
Ainda que cadeias venham me prender, 
ainda que os homens se levantem contra mim, 
meus lábios não se fecharão, 
pra sempre hei de te louvar. 

 
Oração de intercessão 
Interlúdio, instrumental 
Mensagens:  
(17h) Como vejo a vida: Os vários protestantismos 
brasileiros, 6. 
(19h) A diferença (Efésios 4.17-24). 
Pr. Israel Belo de Azevedo 
 
Canto 123 CC  Bendito Cordeiro 
  (E. R. Latta | H. S. Perkins) 
  
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu! 
Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu! 
Eis, nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, 
os pecadores remidos, que perante seu Deus, hoje, estão! 

  
Alvo mais que a neve! Alvo mais que a neve! 
Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei! 

  
Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou! 
Oh! Quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele 
amou! 
Eis, nessas chagas pureza, para o mais torpe pecador! 
Pois que, mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, 
Senhor! 

  
Se nós a ti confessarmos, e seguirmos na tua luz, 
Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus; 
sim, e de todo pecado! Que maravilha desse amor! 
Pois que, mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, 
Senhor! 
 
Oração e benção 
 
Poslúdio   
 
Recessional, instrumental 
 
 



       JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA 
 

 
Módulo 25 – Louvores de Sabedoria 
“O Senhor é compassivo e bondoso; tardio em irar-se e rico em 
bondade!”                     (Salmo 103.8) - NVI. 
 
Segunda (06) 
Leitura bíblica: Salmos 1, 12 
Motivo de oração: Por nossos enfermos, em geral. 
 
Terça (07)  
Leitura bíblica: Salmos 14 
Motivo de oração: Pelo Pr. Israel. 
 
Quarta (08) 
Leitura bíblica: Salmos 49 
Motivo de oração: Por nossos desempregados. 
 
Quinta (09)  
Leitura bíblica: Salmos 103 
Motivo de oração: Por nossa Diretoria. 
 
Sexta (10) 
Leitura bíblica: Salmos 112 
Motivo de oração: Por nossos adolescentes em culto hoje. 
 
Sábado (11) 
Leitura bíblica: Salmos 127 
Motivo de oração: Por nossos jovens. 
 
Domingo (12) 
Leitura bíblica: Salmos 128 
Motivo de oração: Por nossos cultos hoje. 

 

 
 

 
         

PARABENIZAMOS OS NOSSOS 
 

ANIVERSARIANTES! 
 

“Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a Sua 
misericórdia dura para sempre”.   (Salmos 107.1) 

 
                                             

Dia 06 
Ana Regina Silva Wanderley 
André Ribeiro Queiroz 
Deise Simão Gomes 
Helena Araújo Nery 
Heliete Colli Pollastri 
Veronica Martins Rabelo 
 
Dia 07 
Allan Leal Vieira da Cruz 
Douglas Emanuel de Melo Alves 
Elza da Conceição de Souza Almeida 
Fellipe Augusto Durães Gomes Ramos 
Fernanda Melo Freixo 
Ivye Soares Muniz 
 
Dia 08 
Henrique Simões Gouvêa 
Maria da Conceição Câmara Manso 
 
Dia 09 
Edgar Gimenez Martinez 
Eduardo Patriota de Lima 
Ely de Barros Gomes Júnior 
Isabela Defáveri de O. Chácara 
Jonathas Argueira Halas Ancora 
Julia Young de Lima e Silva 
Mariana Borges Pereira de Sá 
 
Dia 10 
Alessandra Balbueno Orrico Peixoto 
Alessandro de Mendonça Teixeira 
Ronaldo Saunders Monteiro 
Valdete Felix Dantas 
 
Dia 11 
Isadora Fiaux Lessa 
Lucas de Lacerda Strucchi 
Maria do Socorro Pereira Ramos 
Veronica Fidélis de Souza 
 
Dia 12 
Aulus Fiaux 
Marcia Rejane Patriota de Lima 
Maria Eduarda Rangel da S. Neves 
Rafael Accioly Albuquerque Alves 
 
 

CONVOCAÇÃO - AGO 
 

O Presidente da Igreja Batista Itacuruçá, Humberto Martuscello, 
no uso de suas atribuições, nos termos do Estatuto, no seu o 
Capítulo IV, artigo 10, parágrafo 1º, Item I, letra c e do Capítulo IV, 
item I do Estatuto e do Regimento Interno, convoca todos os 
membros da Igreja para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 14 de Dezembro de 2021, 3ª feira, 
às 20 horas, em caráter excepcional, através da  plataforma 
digital  ZOOM, em função da pandemia – Covid 19, conforme 
prevê a Lei 14.010/20,  em seu artigo 5º e Parágrafo Único, e toda 
legislação posterior pertinente, para tratar dos seguintes assuntos:  
 
1. Instalação da Assembleia (verificação de quorum  e 
aprovação da pauta)  
1.1. Informes da Presidência  
1.1.1. Aprovação da Ata da Assembleia anterior (31/08/2021)  
1.1.2. Recuperação área externa e Jardim  
1.1.3. Reorganização Administrativa  
1.1.4. Plano de Retomada das Atividades presenciais e 
cenário externo 
1.2. COMEL – Comissão Eleitoral: Processo Eleitoral 2022 e 
Conselho Fiscal eleito Triênio 2022/2024 
 
2. Informes do Ministério Pastoral  
2.1. Movimento de Membros  
2.2. Visões Ministeriais - Projetos 
2.2.1. Relatórios Ministérios   
 
3. Relatórios:  
3.1. Conselho Fiscal – Apresentação e Aprovação 
3.2. Comissão de Orçamento e Finanças – COF - 
Apresentação 
3.3. Financeiros e Contábeis – Tesouraria / Aplicação Planilha 
Master 2022 
3.4. COJUR – Comissão Jurídica e Contratos 
 
4. Encerramento.  
 
Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2021  
 

Humberto Martuscello O. Lima 
Presidente 

Presidente 

 


