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PREDESTINAÇÃO E MISSÔES: COMO CONCILIAR?
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Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

O que a Bíblia fala sobre predestinação? 1. A Bíblia deixa claro que
as pessoas que se convertem foram as que Ele escolheu ou elegeu previamente:
“Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrario, eu que escolhi a vós” (Jo
15.6); “Muitos são chamados mas poucos escolhidos” (Mt 20.16); “enquanto
isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos” (At 2.47). 2.
A Bíblia também declara que o Deus que escolhe executa um plano eterno para
os escolhidos. O Deus que escolhe também chama. Até aqui tudo bem, nada de
novo, nenhum problema! A questão começa quando deixamos de atentar para
o fato de que Deus não só tem um plano, mas também tem um método. E mais,
Ele o revelou nas Escrituras.
Qual o método de Deus para chamar os eleitos? Segundo o texto
de Rm 8.30, Deus não só escolheu um povo para si, mas também o chamou.
Sem sombra de dúvidas, o método de Deus para chamar os eleitos é a pregação.
E a proclamação do Evangelho, as Boas Notícias. “A fé vem pelo ouvir e ouvir a
Palavra de Deus” (Rm 10.17). Por isso mesmo o apóstolo Paulo, em Rm 10, ao
apresentar e resumir todos os passos da atividade missionária, clama dizendo
“Como ouvirão se não há quem pregue?”. Fora da proclamação das Boas Novas
não há como os eleitos virem a Cristo. O Espírito Santo é quem, pela palavra,
convence o mundo do pecado da justiça e do juízo, e os conduz a Cristo.
Firmeza e fervor
fervor: quando olhamos para o livro de Atos, percebemos
como os discípulos eram conscientes da doutrina bíblica, sem que isso os levasse
a um “descanso” espiritual. O fato de saberem que Deus tinha um plano para a
conversão dos eleitos não os impediu de também perceber que Deus só tinha
um método para chamá-los. Lucas nos diz que eles perseveravam na doutrina e
na comunhão e, enquanto isso, o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de
ser salvos (At 2.47). O Apóstolo Paulo foi um dos escritores do N.T. que mais
apresentou a doutrina da eleição, no entanto, foi um apaixonado por missões.
Depois de mais de vinte anos de ministério desde Jerusalém até o Ilírico, ainda
desejou chegar até a Espanha. No final de sua vida, deu um conselho ao jovem
pastor Timóteo: “Prega a Palavra, quer seja oportuno quer não...” (II Tim 4.2).
Concluindo: a doutrina da predestinação não pode ser usada como
desculpa para não se fazer missões. Primeiro porque é tarefa incumbida à Igreja
a oferta gratuita do Evangelho a todos os povos. Segundo, porque o método de
Deus, a proclamação da Palavra, é um mandamento divino. Finalmente, porque
a predestinação nos motiva a proclamar, sabendo que em todas as partes da terra,
em todos os tempos, Deus escolheu um povo para si e que os eleitos responderão
de fato ao chamado do Evangelho!
Extraído e Adaptado do site da APMT
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Cíntia Helena Coury Saraceni
Dia 29 – P
ucas 14.25-33 (v
.27)
Prrecisamos Tomar a C
Crr uz – L
Lucas
(v.27)
Por Tomarmos a cruz já não viveremos com as nossas próprias forças, mas seremos sustentados pela força
e pelo amor de Jesus (Gl 2.20). Mas o que significa e o que é necessário para Tomarmos a cruz? O vs. 27
egue-se a si mesmo! A renúncia ou o “negar-se a si
traz uma sequência de atitudes imprescindíveis: 1.N
1.Negue-se
mesmo” como parte do “carregar a cruz” é um ensino difícil, porque envolverá sofrimento e perseverança,
atitude essencial para o verdadeiro cristão. Renunciar é sufocar o egoísmo e dizer “não” ao pecado, por
ome a sua cr
uz! Tomar a nossa cruz, significa colocar de lado as nossas preocupações
amor a Cristo. 2.T
2.Tome
cruz!
e nos entregarmos a Deus e ao serviço do Seu Reino. 3.Siga-me! Seguir a Jesus implica em Obediência;
Arrependimento; Submissão; Compromisso; Perseverança. Precisamos Tomar a cruz!
Dia 30 – O
logios do SSenhor
enhor – L
ucas 16.1-12 (v
.8)
Oss E
Elogios
Lucas
(v.8)
É certo que Jesus não aprovou a desonestidade do administrador. Mas apontou para a sua atitude de
pensar no futuro, de ter aliviado os devedores de suas dívidas para que eles se tornassem seus amigos em
tempos de necessidade. Algumas lições dessa parábola: 1. Mesmo considerado filho deste mundo, ele foi
prudente, preocupando-se com o dia de amanhã. Nós, filhos da Luz, devemos, portanto trabalhar pelo
dia de amanhã, para a vida eterna. 2. O dinheiro não deve ser usado apenas em benefício próprio, mas sim
para conquistar amigos, em favor dos outros, para o bem. 3. Se provarmos ser fiéis no trato dos bens deste
mundo, na eternidade Deus nos confiará as “verdadeiras riquezas” (v. 11). 4. Nada nos pertence. Somos
apenas administradores. Que sejamos administradores dignos de receber elogios do Nosso Senhor!
Dia 31 – A
umenta-nos a Fé – L
ucas 17.5-10 (v
.5)
Aumenta-nos
Lucas
(v.5)
Jesus afirma que se tivermos fé como um grão de mostarda... Interessante que Ele não pede uma fé do
tamanho do oceano! O que Jesus queria ensinar é que nossa fé não é medida pelo tamanho. Para mover
montes é preciso simplesmente “ter fé”. Isso não quer dizer que devamos estar satisfeitos em ter uma
pequena fé, mas talvez seja mais importante nos preocuparmos com a qualidade e a maturidade dela. A
ideia é nos mostrar que muitas vezes nos vemos diante de problemas e acreditamos que temos uma fé tão
pequena que não será suficiente para solucionar a situação. E, assim, desanimamos ou pedimos que nossa
fé aumente. Jesus mostra que a fé que remove montanhas é singela e verdadeira, firmada na obra consumada
do Senhor, baseada não naquilo que sentimos, mas naquilo que sabemos! Uma fé do tamanho do grão de
mostarda, mas inabalável!
Dia 01/06 – IIngratidão
ngratidão – L
ucas 17.11-19 (v
.17)
Lucas
(v.17)
Se fizermos um balanço do quanto recebemos, do quanto agradecemos e do quanto murmuramos, como
ficará essa proporção? Será que Deus tem recebido de nós gratidão na mesma medida com que nos
abençoa? O filósofo Aristóteles disse que “a gratidão é a memória do coração.” De maneira oposta, então,
a ingratidão seria o esquecimento do favor recebido. No texto referido, 90% dos abençoados não voltaram
para agradecer. Será que essa proporção se repete nos dias atuais? Quantos se achegam a Deus em busca de
bênçãos e quando as recebem, viram as costas? Jesus sofreu com os “esquecidos” daquele tempo e ainda
sofre com os de hoje. Sua Palavra nos exorta a dar graças em tudo, a nos alegrarmos no Senhor! Que sempre
façamos parte daqueles que guardam as bênçãos recebidas no coração e que sejamos gratos por elas!
ucas 18.9-14 (v
.11)
Dia 2 – Louv
ando a SSii M
esmo – L
Louvando
Mesmo
Lucas
(v.11)
Nossa religiosidade não significa nada para Deus se não brotar de um coração sincero e contrito. Algumas
eligioso pode nos afastar de D
eus: O fariseu, “o religioso”, mostrou
lições desse texto: 1. O orgulho rreligioso
Deus:
o quanto estava distante de Deus quando por meio de uma oração vazia, se auto-exaltou, como se seus
ara agradarmos a D
eus
grandes feitos fossem o motivo de Deus o “aceitar” em Sua presença. 2. P
Para
Deus
pr
ecisamos nos rreconhecer
econhecer pecador
es, arr
ependidos e humildes
precisamos
pecadores,
arrependidos
humildes. O publicano, “o não religioso”,
visto como indigno de se achegar a Deus, prostrou-se de cabeça baixa, batendo no peito e clamando por
misericórdia e, por isso, sua oração agradou a Deus. 3. Aparências enganam: O fariseu, “o que se dizia
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religioso”, tinha um coração hipócrita e o publicano, visto como o pior dos pecadores, se tornou o justo
da história!
Dia 3 – A D
isposição de JJesus
esus para SSua
ua M
issão – L
ucas 18.31-34 (v
.31)
Disposição
Missão
Lucas
(v.31)
Apesar de Sua missão ser extremamente difícil e sofrida, Jesus estava disposto a cumpri-la. No
cumprimento de Sua missão, Ele nos deixou ensinamentos preciosos de humildade, obediência, retidão
e nos permitiu conhecer o Pai e a Sua vontade. Quando, depois de sua ressurreição, apareceu aos
discípulos, Ele deixou uma missão: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações...ensinando-os a
guardar todas as cousas que vos tenho ordenado.” (Mt 28. O quanto estamos dispostos para realizar a
nossa missão? Será que temos tido a mesma disposição de Jesus? Talvez estejamos nos perguntando:
como fazer isso? Tenho que viajar o mundo? Que tal pensarmos que podemos começar com quem está
ao nosso lado nos ambientes em que convivemos? Que sejamos fortes e dispostos a cumprirmos nossa
missão! Ele prometeu: estará conosco todos os dias!!!
ucas 19.41-44 (v
.42)
eus A
dv
er
te SSem
em Cessar – L
Dia 4 – D
erte
Lucas
(v.42)
Deus
Adv
dver
Jesus chorou sobre Jerusalém, quando viu que desperdiçaram a oportunidade de reconhecer Sua presença
entre eles; quando viu a cegueira espiritual do Seu povo; quando viu que havia religiosidade, mas não
conhecimento de Deus. E chorou pelo julgamento que havia de vir. Ele advertia pela conversão enquanto
era tempo. Jesus lamentou pela perda da paz, pela perda da alegria, pela perda da oportunidade de
conhecê-lo na intimidade. Assim como naqueles dias, hoje Ele também chora e lamenta e pelos mesmos
motivos! Deus nos adverte incessantemente à verdadeira conversão! Que estejamos preparados para Sua
volta. Que quando Ele voltar, haja regozijo! Que Ele nos encontre santificados! Que Ele se alegre em nós
e conosco!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Filipe Ambrico de Souza, Gustavo Alencar Farrath,
Hoje:
Jefferson Macedo dos Santos, Nilse Thereza Panaia Bentes, Ruth Ebenezer Cabral Ribeiro, Sandra
Regina Boletti Vargas; Dia 29: Renê Reis; Dia 31
31: Alberto Emílio Fischer, Messias Ramos Ullmann
Filho; Dia 01/06
01/06: Angélica Boletti Vargas, Diác. Décio Faria de Aguiar; Dia 22: Branca Neve de
Oliveira Almeida; Dia 3: Diác. Paulo Sérgio Ramalho.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 29: Diác. Ricardo de Moura Martins e Vanessa Diniz Simões Martins
07 anos
Dia 30: Diác. Décio Faria de Aguiar e Daniela Miller Aguiar
30 anos
Dia 31: Sandro José Batista e Sonia Maria Alves Batista
09 anos
Dia 31: Fagner Lima Nunes Cavinato e Andréa Duarte Ferreira Cavinato
03 anos
Dia 01/06: Germano Manuel Correira e Tânia Miranda Correira
45 anos
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo, Edson, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo. Próximo
domingo - dia 04/06 - Felipe, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Mirian; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
- dia 04/06 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Deus fala a Samuel". O versículo chave é "João 5.24" e Culto Noturno: "Sansão". O
versículo chave é "I Timóteo 5.22". Pais tragam seus filhos!
ATENÇÃO JO
VENS - Quer entrar para o Coral Jovem? É necessário apenas disposição! Participe dos
JOVENS
ensaios, que ocorrem todos os sábados, às 10h. Em caso de dúvida, procure Lilian Boga (Regente) ou
pela diretoria, Angélica Vargas e Giovana Maria. Não deixe de participar!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Alvaro Cardoso Caldas, Adelmo Silvestre da Silva, Sócrates Spyros Patseas, André Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha),
Antonio Leandro Silva, Jorge Alexandre D. Camargo (Amigo do Almir), Allan Augusto
Antonio, Leonor Evangelista de Souza, Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e
Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes.
02. SOCIEDADE –
(a) Sociedade Brasileira: oremos por nossa sociedade que tem sido cada vez mais dominada
pela onda de corrupção, trazendo tantos males à nação brasileira. O cenário político encontrase temeroso, cheio de incertezas e o desemprego tem aumentado vertiginosamente. Mas,
acima de tudo, clamemos por uma nação que tema ao Senhor!
(b) Problema da Cracolândia: o problema das ‘drogas’ na sociedade paulista, principalmente
na região de Campos Elíseos, batizada de Cracolândia, é notadamente problemática.
Oremos para que a prefeitura junto com os órgãos competentes consigam um plano social
mais efetivo aos dependentes químicos. Oremos também, pelos missionários que atuam
nessa área tão desafiadora.
03. CENÁRIO MUNDIAL –
(a) Inglaterra: oremos pelas vítimas do ataque terrorista na cidade de Manchester, na Inglaterra,
ocorrida nessa segunda-feira p.p., onde um homem bomba levou 22 pessoas à morte e mais
de 50 pessoas ficaram feridas.
(b) Coréia do Norte: oremos pela paz sobre os norte-coreanos devido ao conflito em torno
de armas nucleares naquela região, liderada por Kim Jong-U, líder norte coreano. Nesse clima
de tensão, outros países estão envolvidos, como: Estados Unidos e China.
PR
OGRAMAÇÃO DA SAF P
ARA O MÊS DE MAIO – 1) Reunião de Oração dia 30 de maio
PROGRAMAÇÃO
PARA
p.f
., às 14h
.f.,
14h, na Capela da Igreja. Todos estão convidados para este momento de consagração. A reunião
será dirigida pelo departamento Dorcas.
2) A SAF está liderando, neste mês de
maio, uma campanha em prol da Casa de Repouso Otoniel Mota
Mota, dos seguintes itens: leite em pó ,
hidratante corporal, desodorante spray, creme dental, escova de dente e sabonete. Aqueles que desejarem
colaborar poderão entregar a diretoria da SAF e desde já agradecemos sua contribuição.
DIA DA FAMÍLIA NO HEBROM - No próximo sábado, dia 03/06
03/06, realizaremos o tradicional
encontro de famílias no Acampamento Hebrom, a partir das 09h. Lá teremos um delicioso churrasco,
arroz, salada, frutas, refrigerantes e etc. Aqueles que fizeram sua reserva, o onibus sairá às 07h30, aqui da
Igreja. Valores: até 7 anos, não paga; de 8 a 12 anos R$ 10,00; acima de 13 anos R$ 25,00. Pagamento
no local.
PROGRAMAÇÃO DA UNIJOVEM – No dia 10/06 p.f. teremos a nossa segunda edição do Master
Chef Unijovem – Caldos e sopas. Todos os jovens que quiserem participar devem dar os nomes aos
líderes da Unijovem. Preparem a melhor sopa, pois os jurados serão rigorosos e somente uma equipe
levará o título de Master Chef! Venha participar conosco desse evento e traga sua família e amigos.
Inscrições até o dia 21/05 e venda de ingressos a partir do dia 21/05.
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja realizará
CAMPANHA
ALIMENTOS
durante todo o mês de junho a Campanha de Arrecadação de Alimentos para a AEB (Associação
Evangélica Beneficente). A meta é arrecadar “02” toneladas de alimentos não perecíveis. Desde já,
contamos com a participação de todos os irmãos. E, lembre-se: “enquanto tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos” (Gl 6.10).
DEMONSTRA
TIV
OS FINANCEIR
OS - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja
DEMONSTRATIV
TIVOS
FINANCEIROS
através dos gráficos em percentuais do mês de abril (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6). Outras
informações com o tesoureiro Presb. Esdras.

4

5

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Deficit 25,5%

Despesas 103,0%

Receitas 77,4%

Recetas X Despesas
Abril 2017

10,4%

Assistenciais

Literatura/Impressos

1,0%

1,5%

2,5%

2,6%

Evang. e Missões
Patrimoniais

3,4%

6,0%

Cong.Caucaia do Alto

Acamp. Hebrom

Depto.de Música

9,3%

16,7%

Pastorais
Despesas
Compromissadas

17,2%

Causas Externas

Administração

28,5%

Distribuição das Despesas - Abril 2017

6

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Despesas Compromissadas

Despesas 30,8%

Soc.Internas

10,2%

15,8%

18,1%

22,4%

Escola Dominical
Assistenciais

23,2%

Literatura/Impressos

Acamp. Hebrom

Patrimoniais

Deficit 0,6%

0,9%

32,2%

Administração

31,9%

32,0%

32,9%

Pastorais

39,5%

41,4%

36,0%

Causas Externas

Evang. e Missões

Depto.de Música

Cong.Caucaia do Alto

Despesas - Acumulado até Abril/17
(porcentagens em relação ao orçado para cada ítem em 2017)

Receitas 30,3%

Receitas X Despesas
Acumulado até
Abril 2017

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA - Foi realizada no último domingo 21 de maio, Assembléia
Extraordinária para eleição de diáconos. A Assembléia contou com a presença de 176 membros
comungantes do total de 521 membros. Foram reeleitos os Diác. Getúlio Bernardo de Senna, Ricardo de
Moura Martins e Saulo Saraiva Brust e eleitos os irmãos Adilson Modesto, Diác. Eduardo Rogério
Prevelato, Marcos Lazarini Ribeiro e Rodrigo da Silva Pretti. Na congregação de Caucaia do Alto foram
eleitos os irmãos Adelço da Paixão Lima Santana, Adelmo Silvestre da Silva e Lourival de Souza Bezerra.
Que Deus os abençõe neste ministério.
CUL
TO DE ORDENAÇÃO E INST
AL
AÇÃO – No próximo dia 04/06 pp.f
.f
CULT
INSTAL
ALAÇÃO
.f.. por ocasião do culto
noturno
noturno, estaremos realizando a ordenação e a instalação dos presbíteros e diáconos eleitos pela igreja em
suas assembléias extraordinárias. Será uma momento de edificação e fortalecimento para nossa igreja.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - A nossa Escola Bíblica de Férias vai acontecer na primeira semana
de julho, para isto, estamos precisando de pessoas dispostas a ajudar neste importante trabalho. Os
interessados devem procurar Marcia Zaccaro (99341-0772/99862-9373) ou a administração da igreja.
Estejamos desde já orando por este trabalho.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO – Compartilhamos com a igreja a benção que foi a 11ª
EV
ANGELIZAÇÃO
Distribuição de Folhetos na Praça da República. Aproximadamente foram distribuidos mil folhetos e
várias abordagens com pessoas que utilizam a praça. Em especial o testemunho do Sr. Eduardo, setenta
anos longe de Deus. Aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Experiência emocionante que
compartilhamos com os irmãos. Fruto de muita oração por parte da igreja. Agradecemos e pedimos para
continuarem orando pela evangelização em nossa igreja. Retire seu folheto nas laterais da porta do templo.
Ore e participe!
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
01. TESTEMUNHO MISSIONÁRIO – “Outra experiência marcante que tivemos foi de um jovem
aqui do Oriente Médio que se converteu através da Internet. Esse jovem ficou quase três anos em
comunhão com irmãos através da Internet. No entanto, um dia Deus providenciou um encontro entre
nós. Quando nos encontramos, sem muitas palavras, aquele jovem com um choro compulsivo me abraçou
por 20 minutos, dizendo no meu ouvido – ‘você é o primeiro irmão que encontro pessoalmente’. Quanta
emoção! Por quase três anos ele esperou por esse momento” (Rev Osni).
02. TRABALHO SOCIAL E E
VANGELISTICO NA ALBÂNIA – Foi realizada pela Fundação
EV
Presbiteriana Albanesa a 3ª edição do projeto “Saúde Alegre para Albânia”, sob a coordenação do Rev.
Benilton dos Santos. Participaram não só dentistas, mas também médicos, fisioterapeutas e enfermeiras!
Foram dias abençoados na cidade de Shkodra, Burrel, Tirana e Korça. Através dos atendimentos, foi
possível também testemunhar do amor de Deus e a salvação em Cristo!
ARA MISSÕES – O Centro de Formação Missiológica da APMT (Agência
03. OPOR
TUNIDADE P
OPORTUNIDADE
PARA
Presbiteriana de Missões Transculturais), que tem funcionado nas dependências de nossa igreja, durante
o ano de 2017, disponibilizou “05” bolsas integrais para aqueles irmãos da I.P. Unida que desejam se
aperfeiçoar no chamado à obra missionária. Basta apenas se inscrever no site da APMT: www.apmt.org.br
AO Q
UE ESTÁ SENT
ADO
QUE
SENTADO
Ao que está sentado no Trono e ao Cordeiro
Seja o louvor
E a honra, e a glória, e o domínio
Pelos séculos dos séculos, amém.
(2x)
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 8
Hino 27 – “Um Hino ao Senhor”
* Oração
Coro Jovem - " Grandioso É o Senhor"
arr. coral Ricardo Russo
Contrição
* Isaías 53. 4-7
* Oração Silenciosa
Hino 130 - "Oração ao Senhor"
* Oração
Ação de Graças
* Apocalipse 5. 6-14
* Oração
Cântico - "Ao que Está Sentado" (pag.7)
* Oração com as crianças
Edificação
ovo de D
eus"
Coro Jovem - "P
"Po
Deus"
* Leitura Bíblica
Mensagem- Diác. David Urbat
Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
Cântico - "Estrela da Manhã"
* Salmo 138. 1-5
Hino 16 - "Louvor a Deus"
* Oração
Coro Jovem - " Grandioso É o Senhor"
arr. coral Ricardo Russo
Contrição
* Salmo 138. 6-8
* Oração Silenciosa
Cântico - "Doce Nome"
* Oração
Ação de Graças
* Efésios 5. 15-21
* Oração
Cânticos - "Graças Dou"
* Oração com as crianças
Edificação
ovo de D
eus"
Coro Jovem - "P
"Po
Deus"
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
Cântico - "Aclame ao Senhor"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio
Saudação aos visitantes
visos
Avisos
A

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS NAS LITUR
GIAS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
atutino - Cleverson Pereira de Almeida e Culto N
oturno - Wilson Roberto Munhoz Lisboa.
Culto M
Matutino
Noturno
MENSAGEM GIDEÔNICA – A IP Unida agradece a presença dos irmãos gideônico em nossa igreja,
principalmente ao irmão Diác. David Urbat, vice-presidente dos Gideões Internacionais no Brasil e
membro da Igreja Batista Borda do Campo em São Bernardo do Campo – SP., pregador, hoje, por ocasião
do culto das 11h. Nossa gratidão também aos gideões do campo Higienópolis.
RE
V. CÉLIO NA CONGREGAÇÃO – O Rev Célio está hoje em nossa congregação de Caucaia do
REV
Alto – SP, ministrando a Ceia do Senhor aos nossos queridos irmãos, por ocasião do culto matutino. Deus
o abençoe!
PREGADOR VISIT
ANTE – Estará conosco no dia 04 de junho pp.f
.f
., por ocasião do culto matutino
VISITANTE
.f.,
das 11h o Rev. Rosther Guimarães Lopes , pastor da IP Guará II.
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