
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domingos 
EBD - 8h 

Cultos - 9h15, 19h30 
Segundas 

Reunião de Oração - 14h 
Encontro de Jovens e Adolescentes - 19h30 

Encontro de Homens - 19:30h 
Encontro da MCA - 19:30h 

Terças 
Congregaçãoem Portodas Barcas- 19h30 

Quartas 
Culto de Oração 19h30 

Ensaio do Coro Vozes Celestes 
Quintas 

Congregaçãoem Batatal - 19h30 
Ensaio Ministério de Louvor - 20:00h 

Coro Vozes Celestes 

Os ensaios quartas-feiras após 

os cultos de oração 

e domingos as 18:30h. 

Não faltem, coristas. 

Cor o I nfantil 

Ensaios domingos, durante os 

cultos da manhã. 

Celebração da 

Ceia do Senhor 

Domingo, 29 de março no 

culto da noite. 

Logo após o culto café da 
comunhão. 

  Comunicados  Serviços 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATISMO 

Todos que desejam o batismo devem se 

reunir com o pastor dia 15 de março no 

horário da EBD 

  Calendário Março/Abril 
27 - Culto no Lar - Ministério de Evangelismo e Missões 
28 - Encontro de Casais - Ministério da Família 
29 - Ceia do Senhor - Diáconos 
ABRIL 
10 - Feriado 
12  - Páscoa 
19 - Reunião de Obreiros 
21 - Feriado 
22 - Dia Mundial de Oração e Testemunho do Homem Batista 
24 - Culto no Lar 
Ministério de Evangelismo e Missões 
25 - Encontro de Casais 
Ministério da Família 
26 - Assembleia Ordinária / Dia da Escola Bíblica Dominical 

“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem- 
se! Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto 

está o Senhor.” (Filipenses 4.4,5) 
 

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a 
sua alegria somente em Deus, não em coisas, pessoas ou 

relacionamentos. Essas fontes podem gerar alegria, mas será 
sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e fiel. Jamais irá lhe decepcionar. 
Sua alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda 
de assunto, passando a falar sobre amabilidade: “seja a ama- 
bilidade de vocês conhecida por todos”. Amabilidade, ou mo- 
deração como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar 
com os outros. Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria 
precisa transparecer no meu relacionamento. E como é que 
ela transparece? Em forma de amor ao próximo, iniciando pelo 
trato com os outros, amabilidade. 

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. 
Há duas ideias nisso. A primeira é a intimidade de Deus 
conosco. É por causa de sua proximidade em relação a nós 
que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de 
retorno. Precisamos ser amáveis para que as pessoas vejam  
a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas 
de diversas formas, como por meio de ações sociais. Mas se  
o principal não for levado, que é Jesus Cristo, estas vidas 
serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria 
que terão sem receber a Cristo será passageira e não terão a 
transformação que resulta em alegria eterna. Porque só quem 
transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos refletir a alegria e o amor do Salvador, a fim 
de que as  pessoas possam conhecer a Cristo e, 
consequentemente, estarem com Ele na eternidade usufruin- 
do da verdadeira alegria. 

PRIMEIRA IGREJ A BAT ISTA 

EM ITAOCARA 
AMANDO DEUS E ABENÇOANDO VIDAS! 

Pr. Saury Alvarenga dos Santos 
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  Comunicados 
Reunião de Obreiros dia 08 
Assembleia Ordinária dia 15 

 
Culto no lar 
Dia, 27 de março 

Casa dos irmãos Alceo e Dilene 
 

  

Atenção Famílias, no sábado 
21 de março estaremos 

retornando às nossas atividades, 

com a comemoração de aniver- 

sário de casamento dos meses de 
janeiro a março: Gildo e Amélia, 

Helón e Izabel, Ricardo e Lígia. 

Em 2020 alternaremos as come- 

morações de aniversário de casa- 
mento com nossas reuniões de es- 

tudo, oração e compartilhamento. 
 

Participe desse momento de oração, estudo da 

Palavra e compartilhamento. 
Sábado, 28 de março, à partir das 14h na casa da 

irmã Eleny 

Relização Mulher Cristã em Missão 

  Aniversariantes Março 

  Manhã 
Abertura Escola Bíblica Dominical 

Divisão em Classes 

Encerramento  

Momento de Fidelidade 

Tema: Ampliando espaços 

Divisa: Isaías 54.2 
“Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas 

habitações se estendam; não o impeças; alonga as tuas 
cordas, e firma bem as tuas estacas.” 

Hino 456 CC O estandarte Congregação 

Oração 

Assembleia Extraordinária 

Intervalo 

Assembleia Ordinaria 

Comunicações 

Oração 

Poslúdio 

  Noite 
Processional 

Boas Vindas 

Comunicações 

Prelúdio 

“Cantarei para sempre o amor do Senhor;  
com a minha boca anunciarei a tua fidelidade 

por todas as gerações.” 
Salmo 148.13 

Cântico de louvor 

Oração 

Mensagem Musical Valéria Ambrósio 

Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus 
“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: 

alegrem-se! Seja a amabilidade de vocês conhecida 
por todos. Perto está o Senhor.” 

(Filipenses 4.4.5) 

Momento de Fidelidade 

Hino 541 HCC As boas Novas Anunciai Congregação 

Oração 

Leitura bíblica: Salmos 16.8; 145.18; Hebreus 10.22 
Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha 

direita, não serei abalado. O Senhor está perto de 
todos os que o invocam, de todos os que o invocam com 
sinceridade. Aproximemo-nos de Deus com um coração 

sincero e com plena convicção de fé. 

Momento de Intercessão 

Est e é 

o dia que 

f ez o 

Senhor. 

Receba o 

abraço 

de sua 

Igreja 

02 - Renata Ribeiro Melo Silva Py 

03 - Miguel Melo 

04 - Ana Clara Alves 

09 - Fernanda Tardivo 

15 - Paulo Peixoto Olmi 

20 - Sara Domingues Mariano 

22 - Djalmo Alves de Oliveira 

25 - Joyce dos Santos Sanches 

29 - Vitor de Souza Mello 

30 - Priscila Monteiro Alvarenga Araújo 

Cânticos de Louvor 

Oração 

Mensagem Bíblica Pr. Saury Alvarenga 

Oração 

Poslúdio 

Recessional 


