
Está nos visitando hoje o Pr. Marcus Jaccoud da Costa. 
Ele é formado pelo STBSB, casado com Fabiane de Carvalho 
da Costa, membros da Igreja Batista Central em Santo 
Amaro –São Paulo onde exerceu o Ministério Pastoral com 
Jovens e Adolescentes. Trabalhou também com lider da 
Juventude da PIB  de  Campo Grande, Rio de Jnaeiro e, 

Ministro dos adolescentes da Igreja Batista da Liberdade – São Paulo.  
É um prazer muito grande te-lo conosco nestes dias semanas. Que  Deus o 
abençoe grandemente juntamente com sua família. 

  
Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda! 

 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João R. Soares            João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Siqueira             Kevin Chan                      
Projeção           Anthony Soares           Anthony Soares               
Recepção           Pollyanna Soares                             
Contagem/Hoje                  Fatima, Jerusa, Sotiris   
Contagem/Proximo Dom   Fatima, Jerusa, Sotiris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          Quantas vezes planejamos algo na expectativa de que as 
coisas irão acontecer da maneira que sonhamos. Gostaria de lhe 
dizer que o sonhar faz parte da vida, aliás, o que seria a vida sem os 
sonhos? Os sonhos, ou planos, são o combustível da alma, a 
locomotiva que puxa os vagões de nossa existência, é a mola que 
nos impulsiona a olhar para a frente com a perspectiva diferente.  
Mas gostaria de lhe perguntar: O que voce faria se Deus intervisse 
nos seus sonhos? 
          Primeiro, é sempre bom , enxergamos o que Deus fez na vida 
de outras pessoas. Na vida de José, Deus permitiu que a trajetória 
fosse diferente, mas que o conteúdo do sonho se concretizasse. Há 
sempre um preço a pagar, e essa intervenção divina é que nos 
conduz a enxergar possiblidades entre o sonho e a concretização do 
mesmo.  
Segundo, que Deus sabe o que é melhor para nós. Queremos, via de 
regra, que as coisas, até mesmo em nossos sonhos, aconteçam em 
um ritmo que nós o ditamos. Há tempo para todo propósito debaixo 
do céu: O tempo de sonhar e o tempo da concretização do sonho. A 
intervenção divina nos conscientiza que o “kairós”de Deus é 
diferente do nosso “chronos”.  
          Finalmente, porque os sonhos de Deus são melhores que os 
nossos sonhos. Quantas vezes, como Jonas, queremos comprar 
passagem para o lugar errado? Queremos os lugares da facilidade, 
do prazer, da acomodação, e Deus nos quer levar ao compromisso, 
ao testemunho e a dedicação. Por isso é que Ele diz: Eu sei os 
sonhos que tenho para ti. Se Deus sabe, entregue confie e descanse, 
porque Ele esta trabalhando nas alturas a favor daqueles que O 
buscam. 
          Sonhe, planeje e  louve a Deus pelas intervenções D’Ele. 
 

Forte abraço,  
Pr. Aloisio Campanha 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
 
Culto Dominical – 07:00 pm 
 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.” 

2 Coríntios 3.17 



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

Música Inicial                                                            Trio Instrumental 
Oração                                                                  João Rubens Soares 
Boas-Vindas                                                          João Rubens Soares 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Vinde, Cristãos, Cantai - 235 HCC 
 

Campanha Do Ano De 2008                                             Jerusa Soares 
TEMA 

“Vivendo os planos de Deus” 
 

DIVISA 
“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; 
planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.” 

Jeremias 29:11 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC (1ª estrofe) 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                       Jerusa Soares 
Oração de Gratidão e Consagração 
Cânticos                                              Liber NY Worshio & Praise Team 

 
Above All 

Do Senhor É A Glória 
Bendito Seja Deus 

Coração Igual Ao Teu 
 

Apresentação do Pr. Visitante                                  João Rubens Soares 
Mensagem                                                Pr. Marcus Jaccoud da Costa 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 
 

Faz-me Um Servo 
 

Palavras Finais                                                Maria de Fátima Lacerda 
Oração e Benção                                        Pr. Marcus Jaccoud da Costa 
Música Final                                                              Trio Instrumental   
 
 

 
Trio  Instrumental: Pollyanna Soares (piano), Kevin Siqueira (violino), 

Caroline Soares (violoncelo) 
Worship & Praise Team: M.M. Jocilene Malas (piano e vocal), Caroline 

Soares (baixo e guitarra), Kevin Chan (bateria),  
Pollyanna Soares (vocal) 
Regência: Jerusa Soares 

COMUNICAÇÕES 

                                    INTERCESSÃO 
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que 
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.” Daniel 10:12 
Oremos: 
*Pelo Pr Aloisio Campnha nosso pastor e sua família.  
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz, 
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,  
*Matheus (os pais Gitane e Gilson),  
*Lindaura Soares Lacerda (mãe  da  Fatima) 
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque) 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
*Pelo Pr. Julio Quirino e família missionários no Quênia 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 
 “Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos 
corações sábios”. Salmo 90:12 
Dia 19 -  Pr. Aloisio Campanha 
Dia 24 – Pr. Eli Fernandes de Oliveira 
Dia 26 – Maria de Fátima Lacerda 
Dia 29 – Daniel Olintho Canhedo 
 
 
 

TRIO INSTRUMENTAL: Ensaio com a M.M. Jocilene Malas na 
próxima sexta-feira, 02 de maiol, às 8:00 PM na casa da Carol e 
Pollyanna. 
GRUPO DE LOUVOR: Ensaio no próximo domingo, 04 de maiol, 
às 5:30 PM na igreja. As partituras serão enviadas via e-mail no 
início da semana para que sejam estudadas.   
 
 

AJUDA MISSIONÁRIA 
Meu irmão, a qualquer tempo você pode participar desta ajuda, ela é 
destinada ao  sustento do Pr. Dominic Jacobs. O valor mínimo mensal 
sugerido é de $25.00 e até quanto o seu coração desejar. Não podemos 
deixar de orar também, afim de que o trabalho que ele realiza junto aos 
muçulmanos, seja frutífero para a honra e glória do nosso Deus. Para 
sua meditação:  “Cada um contribua segundo propôs no seu 
coração; não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama 
ao que dá com alegria.” 2 Coríntios 9:7 


