
ANO LII  I  Nº 42  I  16 de outubro de 2016.

Presidente:  
Pr Ivan Xavier         

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h – Uniões de Treinamento (confirmar)
19h – Culto Vespertino
TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração /MCA
15 às 20h - Gabinete Pastoral 
QUARTA-FEIRA 
15 às 18h - Gabinete Pastoral
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
QUINTA-FEIRA 
15 às 20h - Visita Pastoral
18h30min - Oração das Déboras

Atividades Semanais

SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Reunião do Cons. Adm. Eclesiástico
3ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
3º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo - 10h30min

Ministério com Casais
Domingo - 18h  (confirmar)

Jovens e Adolescentes
Domingo - 18h (confirmar)

Mulheres Cristãs em Ação
3º Domingo - 18h
Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

Atividades Mensais

Missionários entre os Refugiados na Europa: 
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

A nossa Igreja é filiada à 
Convenção Batista Brasileira
Rua José Higino, 416 
Prédio 28 - Tijuca
CEP: 20510-412
Tel.: 2157-5557 
www.batistas.org.br

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos á casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Boletim Informativo
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, 

tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna” 
- Romanos 6:22 -

Semeando ensino, colhendo Vidas
“...E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar?...”  At  8.31a

Wellington Amorim viveu 
no mundo das drogas e após ser 
tratado pela Cristolândia, projeto 
sustentado pelos batistas brasileiros, foi 
transformado por Cristo Jesus. Hoje, um 
ministro da Palavra e instrumento de 
Deus para resgatar vidas!

Vindo de uma família humilde, 
Wellington  sempre teve a mãe como 
exemplo de trabalho e esforço para 
ter do bom e do melhor.

Aos 17 anos, com pouco 
tempo de formado em tecnologia 
de usinagem, ele ingressou em uma 
multinacional. Usufruindo de sua 
independência financeira, começou 
a frequentar baladas e muitas festas. 
Foi então que começou o vício de 
álcool e de maconha.

Após receber conselhos de 
que a cocaína tiraria o efeito do 
álcool, Wellington começou a fazer 
uso dessa droga. ”Quando entrei 
no mundo da cocaína, comecei a 
perder a vontade de viver, a minha 
dignidade e o esforço que eu tinha 
para o trabalho”, relata. A cocaína, 
a maconha e o álcool não faziam 
mais efeito e então veio a procura 
por algo mais forte: o crack. A partir 
daí, Wellington também começou a 
perder bens materiais, a confiança 
dos amigos e família.

Após ter passado uma noite 

bebendo e se drogando em uma 
das baladas, foi ao médico dizendo 
sentir dores, no peito para obter 
um atestado médico e não ir ao 
trabalho. Foi aí que descobriu um 
nódulo no pulmão. Ao procurar 
o especialista, foi constatado um 
câncer no pulmão esquerdo. Ele 
conta que fez a cirurgia para a 
retirada do nódulo, usando drogas 
antes e depois dos procedimentos. 
“ Me afundei ainda mais no mundo 
do crack” revela.

Sem emprego, sem família, 
sem amigos, dormindo em um 
papelão dentro da própria casa, 
ele foi salvo da morte mais uma 
vez. Após passar a noite na casa 
de uma tia que ainda abria as 
portas para ele, voltou para casa e 
viu paredes incendiadas. Naquela 
noite, traficantes queriam fazer uma 
acerto de contas porque Wellington 
estava consumindo as drogas ao 
invés de vendê-las.

Mudou-se para São Paulo 
com apenas R$10,00, dados pela 
mãe. Ao chegar na capital procurou 
um lugar para comprar o crack e 
foi aí que conheceu a  cracolândia. 
Fome, Frio, roubos, prostituição, 
vício... Ali ele viu crianças, idosos 
humilhados para alimentarem o 
consumo das drogas. Mas foi em 
meio toda essa escuridão, ódio 

Acaso pode vir algo bom das cracolândias do  Brasil?

e morte, que Wellington conheceu 
a Missão Batista Cristolândia. “ Eu 
frequentava a Missão por causa do 
café, do prato de comida, de um 
banho, de um corte de cabelo, mais 
um dia algo me envolveu. Entrei na 
Missão Batista Cristolândia cansado, 
com apenas 46 quilos, não acreditava 
mais em mim, quando eu vi um banner 
escrito: “ E conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará.” Naquele mesmo 
momento eu aceitei a JESUS”.

A partir daí, Wellington passa 
a escrever uma nova história. 
Reconciliou-se com a família, foi 
batizado, começou a estudar teologia, 
e casou-se com Alessandra, que era 
voluntária no projeto.

Trabalhando integralmente na 
Missão, ele e Alessandra foram 
chamados para trabalhar na 
cracolândia e estudar no Rio de 
Janeiro. Já  exercendo a função de 
auxiliar de coordenação dessa unidade, 
em dezembro de 2015, Wellington 
formou-se pelo CIEM e no mesmo dia 
foi ordenado ao ministério pastoral, 
sendo primeiro aluno resgatado pela 
Cristolândia a se tornar um pastor  
Batista. “ Deus me tirou das trevas para 
sua maravilhosa luz!’

Extraído da Revista de JMN

HOJE  19H 
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 3 anos)    
M- Irene e Alice
N - Silvana
Áudio: 
M/N: Daniel / Luciano
Data-Show:  
M/N: Pablo
Contagem de Numerários:
M: Lúcia e Telma
N: Marilza e vera Cunha
Escala da Recepção:
M: Vandete/ N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador / Jairo
N: Saturnino/ Claudir
Escala de Diáconos:
M: Judith / N: Osmar
Dirigentes:
M: Juliane Lopes N: Osmar

     Pedidos de Oração

”E eu vos digo a vós: Pedi, e 
dar-se-vos-á; buscai, e achareis; 
batei, e abrir-se-vos-á; Porque 
qualquer que pede recebe; e 
quem busca acha; e a quem bate 

abrir-se-lhe-á.” 
Lucas 11:9-10

Pelo despertamento espiritual na 
igreja; pelo pastor Ivan e família; 
pelos membros afastados da 
igreja; pelos adolescentes e jovens;  
Welington (filho irmão Alayr);  
Messias e Alacir Motta (pais da 
ir. Magaly); Pedro Marcolino 
da Silva  (pai do ir. Claudir); 
Cícero Galdino dos Santos 
(pai da ir. Raquel); José Maria 
e Zelma; Everaldo (esposo 
Alizete);  Pastor Clóvis; Tereza 
Jussara; Adeilton; José Maria 
Regadas; Rejane Paulino; Julia 
Cristina Marques; Flávia Rocha.

Parabéns pra você... 
Neisil da Rocha                   16/out
Edna Fraga Freire                 18/out
Alexandra Oliveira R. Jorge   20/out
Cândida de Souza Santos    20/out
Timothy Robert M. Tavares 20/out

Gabinete Pastoral

Gabinete:
3ª Feira: 15h às 20h.
4ª Feira: 15 às 18h.

Visita Pastoral:
5ª Feira: 15h às 20h.

Em destaque

É HORA DE AVANÇAR...

Prelúdio

Boas vindas                                                                      Juliane Lopes

Celebrando as Bênçãos de Deus!

Oração de Louvor

Leitura bíblica:                                                               Neemias 5.1-12

Cânticos 

MOMENTO MISSIONÁRIO

Tema: É tempo de avançar multiplicando o amor de Deus!

Divisa: “Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de cora-
gem para a realização desse bom projeto.” (Neemias 2.18 NVI)

TESTEMUNHO MISSIONÁRIO

Orando Em Todo O Tempo

Campanha de 40 dias de oração pelas crianças brasileiras.

Leitura Bíblica Neemias 1.8; 2.4,5; 4.8; 6.9

Oração Intercessora

Cultivando O Amor E A Justiça

Dedicação de Ofertas e Vidas

Mensagem Bíblica -                                                    Neemias 2: 17-20

Dinâmica                                                                Caixas Embrulhadas

Pósludio

O Cristo Crucificado
Prelúdio

Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para 
levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado 
pelo Espírito (1 Pedro 3.18).

 Oração de adoração

Amor e fidelidade de Deus
Canto                                                       124 HCC Morri na cruz por ti  
Leitura bíblica                                                               Lucas 23. 33-47
Batismos
Oração
Cânticos                                                                         Ministério Elion 
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração Consagratória

Graça e Misericórdia de Deus

Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós 
manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento.

(2 Coríntios 2.14)

 Hino                                                            183 HCC “Cada momento”

Poder e sabedoria de Deus

Mensagem 

Ceia do Senhor (Rude Cruz  HCC 132)

Oração

Poslúdio

MINISTÉRIO INFANTIL 
EBD Maternal (3 a 4 anos): 
Pâmela, Juliane Lopes e Nita
EBD Caminhando (5 a 8 anos): 
Anderson e Orni 
EBD Vivendo (9 a 12 anos): 
Anderson 

CULTO INFANTIL:    
M/N: Anderson

[Hoje]09:00 EBD
10:15 Encerramento da EBD
10:30 Culto Matutino 
19:00 Culto Vespertino (Batismo e 
Ceia do Senhor)
[17I10] 19:00 Ensaio da Orquestra 
IBG
[18I10]15:00 Reunião de Oração 
da MCA
[19I10]18:30 Desperta Déboras
19:30 Culto de Oração e Estudo 
Bíblico (Direção MCA)
[20I10] 19:30 Reunião do Conselho 
e Ministérios - Apresentação do 
Planejamento p/ 2017
[23I10] 19:30 Ensaios do Coro Elos

A nossa Igreja estará promovendo aulas 
de apoio de Matemática, Física e Química 
para o concurso do ENEM 2016 e demais 
concursos.
Os interessados devem dar seus nomes na 
secretaria da Igreja – 2463-1166.
Data prevista das aulas: 16, 22, 23 e 29 
de outubro.
Instrutores:  Tiago Simões (Aluno do IME), 
Rodrigo Vidal, Andressa Lourenço e Eli 
Valentim.

Hoje, após o culto da manhã, 
haverá uma reunião com os 
professores e interessados para o 
acerto dos horários das aulas. 

Vigília de Oração para toda a 
Igreja: 21/10/2016, de 22:00 
às 05:00h - Direção:  Ministério 
de Intercessão, com as Jornadas 
de Oração sendo conduzidas pelos 
seguintes ministérios:  MCA, SHB, 
Infantil, Diáconos, EBD, Jovens 
e Adolescentes, Ministério com 
Famílias.
“Aqueles que deixaram a mais 
pro funda marca nes ta  te r ra 
amaldiçoada pelo pecado foram 
homens e mulheres de oração.  
Você descobrirá que a oração é 
a força poderosa que tem movido 
não somente a mão de Deus, mas 
também o homem.“ 

D.L. Moody (1837-1899)
Nasceu e morreu em Massachusetts, 

Estados Unidos

A reunião prevista para o dia 11/10 
foi adiada para 18/10, às 19:30h.
Nessa reunião, os candidatos ao 
ministério diaconal também deverão 
estar presentes.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO

INSTALAÇÃO DO 
ELEVADOR

Na terça-feira (04/10), tivemos 
o 9º encontro do Pequeno Grupo 
Multiplicador Protótipo (PGMP), 
quando estudamos o 4º princípio da 
Igreja Multiplicadora.
A próxima reunião será na terça-
feira (25/10), às 19:30h, para a 
continuidade dos estudos. 

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Todos  o s  l i de re s  e l e i t o s  na 
última assembleia administrativa 
(25/09), deverão entregar os 
seus planejamentos para 2017 às 
irmãs Talita e Adriana, até o dia 
18/10/2016.
E s s e s  p l a n e j a m e n t o s  s e r ã o 
consolidados para evitar choque de 
programações e serão incluídos em 
nossa agenda 2017.
- Comissão de Ação Social; Corpo 
Diaconal; Corais e Ministério de 
Louvor; EBD; SHB; MCA; Juventude 
e Adolescentes; MR; Culto das 
Mulheres; Minst. Com Famílias; 
Eventos Especiais; Minist. Infantil; 
Minst. 3ª Idade; Minst. Intercessão.

AGENDAPEQUENO GRUPO 
MULTIPLICADOR  

PROTÓTIPO (PGMP)

PLANEJAMENTO 2017

AULAS DE APOIO

Para a conclusão das obras, precisamos 
das ofertas dos irmãos, que poderão 
ser feitas por intermédio dos envelopes 
disponíveis no santuário. 
Seja um colaborador desta obra, pois ela 
vai abençoar os mais idosos e otimizar o 
uso do nosso Templo.

As reuniões até o final do ano serão 
dirigidas pelos seguintes casais:  
23/10 - Saturnino e Lúcia; 06/11 - 
Sérgio Adriano e Nair Bastos; 20/11 
- Carlos Tavares e Dalva e 12/12 - 
Confraternização das Famílias. As 
reuniões acontecerão às 18 horas 
na Sala do Ministério com Famílias 
e não são necessariamente só para 
casais, podendo participar também 
as famílias únicas. Os temas dos 
assuntos das reuniões serão 
definidos pelo casal coordenador 
(Pr Ivan e Talita). 

MINIST. FAMÍLIAS 

CORPO DIACONAL


