
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER 
 

 
Conversando com um velho homem, um jovem 

desabafou:  " Há tanto tempo venho querendo conhecer uma 
garota e hoje, conseguindo falar-lhe por telefone, fiquei 
decepcionado "  " Mas por quê? ", indagou o velho homem.  " Eu 
lhe perguntei timidamente como ela era  e ela - rindo! - 
respondeu: sou verde.  " E por que a resposta o chocou? "  Ora, 
amigo, ela estava debochando de mim! "  Ouvindo isso, o velho 
homem pôs-se a falar: " Meu jovem, você não entendeu que ela 
 estava se comparando a uma árvore "  " Árvore? Como assim?!?  

“Menino, as mulheres são como as árvores: Elas fincam 
raízes no solo dos nossos corações; têm paciência e capricho 
com o próprio crescimento; seus braços são poderosos e, ao 
abraçá-las, nossos vidas recebem renovadas energias; elas 
amam e cuidam dos seus frutos, mesmo sabendo que um dia o 
mundo os levará para longe delas. Outras - aquelas que não dão 
frutos - oferecem sua sombra àqueles que necessitam de 
descanso; quando açoitadas por fortes ventos da vida, elas 
emanam o perfume da força e da fé, acalmando-nos, por mais 
assustadora que seja a noite; sua seiva são as lágrimas de dor 
ou de alegria quando em presença do machado ofensor ou do 
regador daqueles que as amam; seus corações voam alto o 
suficiente para escutarem mais de perto os recados do céu; elas 
reverdecem as florestas dos homens, as ruas das cidades, as 
avenidas, os acostamentos de estradas e as beiras de rios; elas 
entendem o canto dos passarinhos e, mais do que ninguém, elas 
valorizam e protegem seus ninhos. Suportam melhor a solidão e 
as vicissitudes que a vida às vezes as impõe; no mundo, elas 
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PRINCÍPIOS BATISTAS 

IV - A Igreja 

5. Sua Relação Para com o 
Estado 
Tanto a igreja como o estado são 
ordenados por Deus e responsáveis 
perante ele. Cada um é distinto; cada 
um tem um propósito divino; nenhum 
deve transgredir os direitos do outro. 
Devem permanecer separados, mas 
igualmente manter a devida relação 
entre si e para com Deus. Cabe ao 
estado o exercício da autoridade civil, 
a manutenção da ordem e a promoção 
do bem-estar público.  
A igreja é uma comunhão voluntária 
de cristãos, unidos sob o domínio de 
Cristo para o culto e serviço em seu 
nome. O estado não pode ignorar a 
soberania de Deus nem rejeitar suas 
leis como a base da ordem moral e da 
justiça social. Os cristãos devem 
aceitar suas responsabilidades de 
sustentar o estado e obedecer ao 
poder civil, de acordo com os 
princípios cristãos. O estado deve à 
igreja a proteção da lei e a liberdade 
plena, no exercício do seu ministério 
espiritual. A igreja deve ao estado o 
reforço moral e espiritual para a lei e 
a ordem, bem como a proclamação 
clara das verdades que fundamentam 
a justiça e a paz. A igreja tem a 
responsabilidade tanto de orar pelo 
estado quanto de declarar o juízo 
divino em relação ao governo, às 
responsabilidades de uma soberania 
autêntica e consciente, e aos direitos 
de todas as pessoas ' A igreja deve 
praticar coerentemente os princípios 
que sustenta e que devem governar a 
relação entre ela e o estado. 
 A igreja e o estado são 
constituídos por Deus e sitio 
perante ele responsáveis. Devem 

permanecer distintos, mas têm a 
obrigação do reconhecimento e 
reforço mútuos, no propósito de 
cumprir-se a função divina.   
 
Continua na próxima edição... 

É tempo de  
Missões Mundiais 

Missão: 
"Viabilizar a cooperação entre as 
igrejas batistas no cumprimento de 
sua missão como comunidade 
local"               
 
Tema: 
“Missões em um mundo sem 
fronteiras”  
 
Divisa: 
"E vindo, ele evangelizou paz a vós 
que estáveis longe, e paz aos que 
estavam perto; porque por ele ambos 
temos acesso ao Pai em um mesmo 
Espírito". 
Ef 2.17-18  
 
Hino Oficial: 
“Levante a Tua Voz e Anuncia” (536  
HCC) 
Letra: Myrtes Mathias e Música: 
Marcos Bernardes Gatz 
 

Missionária da Semana: 
 

 
Rosa Lúcia de 
Freitas Silva  
Campo: Portugal 
Cidade: Angra do 
Heroísmo 
 
 

E-mail: 
rosaluciasilva@hotmail.com 
 
Motivos de Oração 
• Agradecendo a Deus pelos irmãos 
comprometidos com Missões, e que 
envolvam outros na obra.  
• Para que Deus dê vitórias, à 
missionária, nas lutas contra as 
potestades que enfrenta nos campos.  
• Para que Deus continue abençoando 
a Igreja Batista de Praia da Vitória.  
• Pelo trabalho que a missionária 
realiza com crianças carentes as quais 
freqüentam a igreja.  
Pela saúde física, emocional e 
espiritual da missionária. 

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



nascem em maior número para que o verde  da esperança 
jamais empalideça.  

 Meu menino, todas as mulheres são árvores, todas as 
mulheres são verdes.” 
                                  Autor Desconhecido  

 
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 

Palavra do Ministério de Missões ........................... Carlota, Fatima e David 

Hino de Missoes.....................................................................Congregação                                                          

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

Momento de Adoração...................................................... Grupo de Louvor 

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 Filipenses. Não deixe de participar.  
Motivos de Oração: 
- Pela Diretoria da Igreja. 
- Pela unidade da Igreja. 
- Por Soraya Dunham e a cirurgia que irá  se submeter dia 08/03 , também   por     
sua  família.  
- Pelo Pr. Levy Penido e sua saúde. 
- Escola Bíblica Dominical – Todos os domingos às 10:00h.  

Grupo de Louvor – Ensaios 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. 
 

  Março,03 - Neusa Vieira       Março,04 - Daniella Ludwig 
  Março,18 - Jerusa Soares     Março,20 - Vania Ludwig 

Março,31 – Ivan Ludwig 
 

 
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  Evanise Chan 
Cozinha                            Bia, Mara e Suzi                 Wine e Bene 
Som                                   Hélio e Kevin S  Hélio e Kevin S 
Projeção                           Caroline e Kevin C              Caroline e Kevin C 
Recepção                          Evanise e David                   Evanise e David 
 

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

 

        
 

Answer: In who should we have total trust? 
-------------------------------- 

 

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. 

 

PROCURAM-SE - Dois voluntários! 
 

A função deles será comunicar todas as atividades da igreja aos 
membros e amigos, inf ormando-lhes os detalhes das 
atividades. Muitos irmãos não possuem e-mail e ficam sem 
receber as  comunicações durante a semana. Se você pode 
exercer esse ministério, procure a Jerusa ou a Silvana para 
receber o material necessário e dar início ao seu trabalho. 


