
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 “ Escondi a tua palavra, no meu coração, para não pecar 
contra ti, a tua palavra escondi...”  

 
Os alunos da Escola Bíblica Dominical, hoje veteranos, 

devem guardar na lembrança esse cântico que entoávamos nas 
manhãs de domingo na abertura da EBD. 

Como faz diferença em nossas vidas termos a Palavra de 
Deus escondida como um tesouro em nossos corações, “porque 
dele procedem as fontes da vida” Prov.4.23. 

Mas... Por que mesmo estudar a Bíblia? 
É a Palavra de Deus! Isso já bastaria como justificativa 

para dedicarmos, não apenas alguns minutos do domingo, mas 
toda a nossa vida, a fim de conhecer qual a vontade do nosso 
Deus, o Senhor de nossas vidas. 

É a nossa regra de conduta e fé! “Lâmpada para os 
meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho.” Salmos 
119.105. Em todos os momentos de nossa vida, ali está uma 
palavra adequada que direciona os passos, para que os pés não 
se desviem nem para a esquerda nem para a direita, na 
caminhada para o centro da vontade de Deus. 

É um privilégio! Temos condições de ter um exemplar da 
Bíblia e liberdade religiosa para lê-la quando e onde quisermos. 
Quantos irmãos em Cristo não têm essa mesma oportunidade. 
Na China, há cinqüenta milhões de cristãos que anseiam por ter 
o primeiro exemplar da Palavra de Deus. E podemos imaginar 
com que avidez vão lê-la e estudá-la, assim que a tiverem nas 
mãos, para guardarem os ensinos no seus corações. 

É questão de obediência! “Amarás, pois, o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as 
tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu 
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 2. Culto  

O culto a Deus, pessoal ou 
coletivo, é a expressão mais 
elevada da fé e devoção cristã. É 
supremo tanto em privilégio' 
quanto em dever. Os batistas 
enfrentam urna necessidade 
urgente de melhorar a qualidade 
do seu culto, a fim de 
experimentarem coletivamente 
uma renovação de fé, esperança e 
amor, como resultado da 
comunhão com o Deus supremo. 
O culto deve ser coerente com a 
natureza de Deus, na sua 
santidade: uma experiência, 
portanto, de adoração e confissão 
que se expressa com temor e 
humildade. O culto não é mera 
forma e ritual, mas uma 
experiência com o Deus vivo, 
através da meditação e da entrega 
pessoal. Não é simplesmente um 
serviço religioso, mas comunhão 
com Deus na realidade do louvor, 
na sinceridade do amor e na 
beleza da santidade. O culto 
torna-se significativo quando se 
combinam, com reverência e 
ordem, a inspiração da presença 
de Deus, a proclamação do 
evangelho, a liberdade e a atuação 
do Espírito. O resultado de tal 
culto será uma consciência mais 
profunda da 'santidade, majestade 
e graça de Deus, maior devoção e 
mais completa dedicação à 
vontade de Deus. O culto - que 
envolve uma experiência de 
comunhão com o Deus vivo e santo 
- exige uma apreciação maior 
sobre a reverência e a ordem, a 
confissão e a humildade, a 
consciência da santidade,  majes- 
tade, graça e propósito de Deus.  
 

Continua na proxima edição... 

  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 

KIDS                 
Respond if you 
know the 
answer: 

 
 

 
 

1. What are the divisions of the 
Bible? 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
2. How many men wrote the 
Bible? 
 
_______________________ 
 
 
3. How long did take to write 
the Bible? 
________________________ 
 
4. What can you write about 
the Bible? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

Profa. Jerusa Soares



coração; E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado 
em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e 
levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te 
serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos 
umbrais de tua casa, e nas tuas portas.” Deut. 6.5-9. Estudar a 
Bíblia é uma questão de obediência, pois o próprio Deus nos 
chama a ouvir a multidão de conselhos que a Sua Palavra tem 
para nós. E nos ordena a transmissão às gerações futuras, para 
que também possam ser abençoadas por conhecerem o 
verdadeiro Deus. 

Como Josué falou, também hoje pedimos: “Chegai-vos 
para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus” Josué 3.9. 
Venha fazer parte da Escola Bíblica Dominical. 

Que o Senhor a todos abençoe! 
MER Silvana Rego 

 

C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  
Prelúdio......................................................................................... Teclado 

Hino Congregacional............................................................. Congregação 

Oração................................. .......................................................Dirigente 

Palavra de Boas Vindas.............. .................................................Dirigente 

Momento de Celebração........... ........................................ Grupo de Louvor 

Dedicação de Dízimos e Ofertas ............................................Congregação 

Interlúdio.....................................................................................Teclado 

Momento da Educação Religiosa ....................................MER. Silvana Rego 

Mensagem ...............................................................  Pr. Luiz Paulo Dunham 

Momento para Reflexão .........................................................Congregação 

Oração Final e Bênção ............................................ Pr.  Luiz Paulo Dunham 

Poslúdio....................................................................................... Teclado 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes. Estamos estudando o livro de Romanos. Não deixe de 
participar.  
 
Motivos de Oração: 

-     Pela Diretoria da Igreja. 
- Pela Unidade da Igreja. 
- Por Soraya Dunham e familia. 
- Pelo Pr. Levy Penido. 
- Pelos enfermos . 

Escola Bíblica  Dominical  – Todos os domingos às 10:00h. Abril - Aniversário 
da EBD – 225 no mundo – 150 no Brasil – 3 meses na Liber. Será você o aluno 
exemplar da EBD durante esse mês? 
 

                Ensaios Grupo de Louvor -  sábados às 3:00 PM. Se você faz parte desse   
grupo,  não deixe de participar. 

  

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde.”    Num. 6.24. 
 
06 – Luiz Mauro Machado Junior 
13 - Ana Conceição 
14 - Sandoval Carvalho 
25 - Jorge Luces e Elizânia Garcia  
26 - Maria de Fátima Lacerda 
 

 
LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-se a 

Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar 
e que maneja corretamente a palavra da verdade. (2 Timoteo 
2.15). Pegue a tabela da leitura na recepção. 

 

ESCALA DE SERVIÇO 
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, 
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, 

servis.” Colossenses 3:23 e 24 

 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto         João Rubens Soares             Jerusa Soares           
Cozinha                         Wine e Bene Solenir,Neuza, Sebastião 
Som                               Hélio e Kevin S Hélio e Kevin S 
Projeção                        Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                        David e Evanise David e Evanise 

 

 ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular 
ligado durante a realização de qualquer atividade na Igreja. 
 
 

IRMÃOS -  O envelope de dízimo tem um novo item: FUNDO PRÓ 
TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não 
com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com 
alegria.”  II Corintios 9.7.  Os valores desse fundo não 
serão utilizado para nenhuma outra finalidade, a não ser a 
compra do templo. 

Querido visitante – Sua presença e muito importante. Volte Sempre! 
“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”  Salmo 122:1  


