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104 ANOS DO CORO GERAL
"Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus,
enquanto eu viver"
Salmo 146.2

Pastor
es
astores
Efetivos

Rev. Ademir Aguiar
Rev. Célio G. de Azevedo

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Diáconos
Adilson Modesto
Daniel Costa Lima
Eduardo Rogério Prevelato
Felipe Roberto Pires
Getúlio Bernardo de Senna
Leandro Ferreira Rossignoli
Lester Marques Rezende
Luiz Carlos de Oliveira
Marcos Lazarini Ribeiro
Mauro Ferreira Rossignoli
Paulo Sérgio Ramalho
Rafael de Toledo Cintra
Ricardo de Moura Martins
Ricardo Deguti de B. Silva
Ricardo Lunghin C. Regiani
Rodrigo Costa Abreu
Rodrigo da Silva Pretti

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

Reuniões de Oração
2ª a 6ª - 12 h
sábado - 07 h

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

É grande a nossa gratidão a Deus pelos 104 anos do coro geral em nossa
amada igreja. Quanta história! Quantos desafios! Quantas lutas! Quantas vitórias!
A música sacra é uma sublime vocação. É um ministério num espírito de
consagração e de devoção. A música sacra eficaz exige o melhor que cada musicista
pode dar. Requer dedicação de talento, tempo e treinamento. Ela pode tomar o
seu lugar acertado como um grande meio de ensino, tendo como alvo
engrandecer ao Senhor, ganhar almas e edificar os redimidos.
Através das vozes e talentos de homens e mulheres, Deus anuncia Sua
mensagem de esperança e luz. Que todos dêem suas aptidões a Ele, em serviço
amoroso e dedicado. Que ninguém seja culpado de enterrar seus dons dados
por Deus.
Cante todo o povo! Através dos séculos, os cristãos têm usado o canto
para expressar a alegria de Sua salvação. Gerações sucessivas têm chegado a
compreender o verdadeiro valor intrínseco da música.
Numa compilação datada de 1588, ligeiras razões são expostas para
persuadir cada um a aprender a cantar:
1. É um conhecimento facilmente ensinado e rapidamente aprendido,
onde houver um bom mestre e um aluno capacitado.
2. O exercício de cantar é deleitoso para a natureza e bom para preservar
a saúde.
3. Fortalece todas as partes do peito e desenvolve as cordas vocais.
4. É um bom e singular remédio para a gagueira e o titubeio no discurso.
5. É a melhor maneira de se obter uma pronúncia perfeita e fazer um
bom orador.
6. Nenhuma música instrumental é comparável à de vozes humanas,
quando as vozes são boas, bem variadas e bem ordenadas.
7. Quanto melhor a voz, tanto mais concorre para se honrar e servir a
Deus por meio dela: e a finalidade da voz humana é, principalmente, a de ser
empregada para esse fim.
Omnis spiritus laudet Dominum
Rev
omes de A
edo
ev.. Célio G
Gomes
Azzev
evedo
(Extraído e adaptado do livro: A Música na Bíblia de Paul McCommon)
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 18 – A SSer
er
vidão do P
ecado – Gálatas 1.1-5 (v
.4)
ervidão
Pecado
(v.4)
A força e o poder do pecado são muito aumentados por estas palavras (v.4). Pouco nos importamos com
o pecado e o menosprezamos como sendo coisa de nada. Mesmo sobrevindo o remorso da consciência,
achamos que o pecado não é grave, que podemos removê-lo através de qualquer pequena obra ou mérito.
Pensando na magnitude e imensidade do resgate despendido por ele, fica evidente que a força e o poder
do pecado são tão grandes que nenhum poder poderia destruí-lo, mas era necessário que o Filho de Deus
fosse entregue. Assim compreendemos que o termo pecado encerra a ira de Deus e o reino de satanás e que
o pecado não é banal. Esse texto conclui afirmando que todos os seres humanos são cativos do pecado, são
vendidos à escravidão do pecado (Romanos 7.14), e que o pecado é um tirano muito cruel e poderoso
sobre todas as pessoas em todo o mundo, que não pode ser vencido por nenhuma força ou poder de
criatura angélica ou humana, mas somente pelo poder infinito e superior de Jesus Cristo, o Filho de Deus,
entregue por causa dele (Lutero).
Dia 19 – SSer
er
risto JJesus
esus – Gálatas 1.10-14 (v
.10)
ervvo de C
Cristo
(v.10)
Penso que é suficientemente claro a partir de todos os meus sermões e tantas aflições, se sirvo a homens ou
a Deus. Tenho mostrado claramente com a minha pregação, não procuro o favor e a aprovação dos
homens, mas a graça e a glória de Deus. Ensino a Palavra e prego somente a graça, misericória, obra e a
glória de Deus. Como diz Jesus, aquele que fala o que seu Senhor e Mestre lhe ordenou, não glorifica a si
mesmo, é enviado. Ensino somente o que me foi ordenado por Deus e não glorifico a mim, mas aquele que
me enviou. Minha doutrina é verdadeira, pura e divina. Por isso qualquer outra doutrina que não ensina
que todos os homens são pecadores e justificados somente pela fé em Jesus, é falsa, ímpia, blasfema,
maldita e diabólica. Assim são aqueles que a ensinam e os que a aceitam. Juntamente com Paulo, segura e
mui acertadamente, chamamos de maldita toda a doutrina diferente da nossa. De forma nenhuma
procuramos o aplauso dos homens ou o favor dos bispos, mas somente o que favorece a Deus. Pregamos
a Sua graça e dom, calcando com os pés tudo o que é nosso. Afirmamos confiantemente: aquele que ensina
algo diferente ou contrário, é anátema (Lutero).
Dia 20 – Lei e G
raça – Gálatas 2.15-21 (v
.17)
Graça
(v.17)
Quem diz que a fé em Jesus não justifica, a não ser que a lei seja observada, faz de Jesus ministro do pecado,
um doutor da lei como Moisés. Porém o Evangelho é a proclamação de Jesus, que perdoa o pecado,
concede a graça, justifica e salva os pecadores. A Bíblia diz: Jesus não é ministro do pecado, mas doador da
justiça e da vida eterna. Por isso a distância entre Jesus e Moisés é enorme. O Mestre dos crentes é Jesus que
aboliu a lei, venceu e destruiu o pecado, a ira e a morte. Então, nem o pecado, nem a morte podem mais
prejudicar-nos, porque Jesus, nosso Mestre, é Senhor da lei, do pecado e da morte; todo aquele que nele
crê está livre de todos esses inimigos. O ofício próprio de Jesus é libertar do pecado e da morte. Pela lei
somos condenados a morte, por Jesus somos justificados e vivificados. A lei nos amedronta e afasta de
Deus. Cristo, porém, nos reconcilia com Deus e faz com que tenhamos acesso a Ele. Jesus é o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo. Logo, crendo em Jesus temos Aquele que tira nosso pecado, morte,
condenação e de sob a ira (Lutero).
ristã – Gálatas 3.23-29 (v
.28)
Dia 21 – U
nidade C
Unidade
Cristã
(v.28)
Podemos acrescentar muitas outras ocupações: Não pode haver magistrado nem súdito, mestre nem
discípulo, professor nem aluno, dona de cada nem empregada, pois em Jesus todas as posições sociais nada
são. Homem, mulher, escravo, livre, judeu, gentio, rei e súdito são, na verdade, boas criaturas de Deus,
mas em Jesus, isto é, na esfera da salvação, com toda a sua sabedoria, justiça e poder, nada são. Pois onde
alguém se torna uma nova pessoa e se reveste de Jesus, não há judeu nem grego. Em Jesus não há distinção
de pessoas, todos são um, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da vocação de todos, um só
e o mesmo Evangelho, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, um só Cristo e Senhor de
todos. O mesmo Jesus que têm Pedro, Paulo e todos os santos, temos também nós, eu, você e todos os que
creem; e o mesmo também têm todas as crianças batizadas. Ali a consciência não tem noção da lei, mas tem
perante os olhos, apenas a Jesus. Por isso Paulo sempre costuma acrescentar: em Cristo Jesus. Se Ele for
perdido de vista, tudo estará perdido (Lutero).
Dia 22 – A P
lenitude do Tempo – Gálatas 4.1-7 (v
.4)
Plenitude
(v.4)
Uma vez que a lei não nos pode dar a justificação nem a fé, e a natureza com toda as suas obras não nos
ganha méritos, Paulo passa a falar daquele que nos conquitou essa fé e é Mestre em justificação. A
justificação custou caro, custou a morte do próprio Filho de Deus. Vindo a plenitude do tempo, ou o
tempo de nossa servidão chegou ao fim. O tempo atingiu sua plenitude com a vinda de Jesus na carne,
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ela ainda hoje é alcançada quando pessoas são ilumindas pela fé, de sorte que termina sua escravidão e
cessam as obras da lei. A vinda Cristo na carne foi para tornar possível essa vinda espiritual. Pois Cristo
veio para todos os que, ante e depois dele, creram nessa Sua vinda na carne, Logo, por causa dessa fé, a
vinda foi realidade presente também na vida dos patriarcas. Do começo ao fim do mundo tudo gira em
torno dessa vinda na carne. É apegando-se a essa vinda que a servidão termina, quando, onde e na vida
daquele que recebe essa fé. Por isso o tempo de cada um atinge sua plenitude quando passa a crer em Jesus
como aquele que estava para vir e agora veio (Lutero).
Dia 23 – Liber
dade C
ristã – Gálatas 5.13-15 (v
.13) 27/10
Liberdade
Cristã
(v.13)
Esta é a liberdade cristã: todas as coisas exteriores são livres perante Deus e que um cristão pode fazer uso
delas como quiser, isto é, aceitá-las ou rejeitá-las. Não presta serviço a Deus casando, sendo solteiro,
escravo, livre, tornando-se seja o que for; também não O aborrece nem peca se renuncia a uma dessas
coisas. Enfim, nada deves a Deus exceto fé confessada. Em relação a todas as demais coisas, Ele lhe dá
inteira liberdade, podendo proceder como quiser sem nenhum perigo para a consciência. Como está
comprometido com teu próximo, cujo escravo se tornou, Deus não quer privar ninguém do que é seu por
meio da liberdade, mas deseja que seja cumprido em relação ao próximo. Distingue corretamente esta
liberdade, a relação entre Deus e você não é a mesma que entre você e seu próximo. Deus concede esta
liberdade somente no que se refere ao que é seu, não no que diz respeito ao próximo. Resumindo: nada
devemos a ninguém exceto amar e servir ao próximo com amor. Onde há amor não há perigo para a
consciência e nem pecado perante Deus (Lutero).
Dia 24 – Andar no Espírito – Gálatas 5.16-18 (v
.16)
(v.16)
A carne de nenhum santo é tão boa que, quando ofendida, não quisesse de bom grado, morder e devorar
ou omitir o preceito do amor. Por essa razão foi estabelecida esta regra para os santos: que sirvam uns aos
outros, pelo amor, que carreguem mutuamente suas cargas, que perdoem uns aos outros as ofensas. Pois
é impossível não sermos ofendido e, por nossa vez, não ofendamos. Você vê em mim coisas que o ofende
e eu, por minha vez, vejo em você algo que me desagrada. Se um não cede ao outro pelo amor, não há fim
das discódias. Por isso temos de andar no Espírito, a fim de que não satisfaçamos à concupiscência da
carne. É como se dissesse: Ainda que provocado para a ira contra alguém que faz algo hostil contra você,
resisti-lhe e reprimi esse mal pelo Espírito. Tolera e ame como a ti mesmo; pois não cessa de ser seu
próximo, mas ele tem a maior precisão do seu amor. A exigência do mandamento é que não obedeças à
carne, mas lute no Espírito e persevere através do Espírito, no amor para com o próximo, ainda que nada
encontres nele digno de amor (Lutero).
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 24/09 - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 24/09- Cultos Matutino e Noturno: Mirian.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje
Hoje: Diác. Leopoldo Costa Lima Campos Montes, Osmar
Záccaro Martins; Dia 19
19: Manoela da Fonseca; Dia 20: Carolina Lopes Haenni, Ireni de Lurdes dos
Santos; Dia 21: Daniel Bellucci Módolo, Douglas Souza Palomares, Fábio Marcelo Biaty; Fernando
Ferreira Rossignoli, Presb. José Rogélio Mondejas, Odeth Caetano Reli; Dia 22: Neli Coelho Giolito.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: Gerson Greccofi e Suely de Paula Nuno Greccofi
23 anos
Dia 19: Presb. Oscar da Cunha Garcia Neto e Elizabeth Carolyn Beaman Garcia
36 anos
Dia 21: Presb. Samuel Macarenco Beloti e Liliane Pardini Marino Beloti
21 anos
Dia 22: Presb. Paulo Sérgio dos Santos e Eliana Rey dos Santos
27 anos
Dia 23: Diác. Jairo Morais Pereira e Valdecir Azevedo de Faria Pereira
39 anos
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Pedro anda sobre as águas". O versículo chave é "Salmo 46.1-2" e Culto Noturno:
"A cura de um coxo". O versículo chave é "Apocalipse 4.11" . Pais tragam seus filhos!
REUNIÃO DA JUNT
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem,
JUNTA
DIACONAL
20h, na Sala do Conselho.
amanhã, segunda-feira, dia 18/09 às 20h
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS: Eduardo Rodrigues Deguti Barros, Marcel Thomé,
Rev.Fernando Hamilton Costa, André Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha), Manoela da Fonseca,
Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes, Leonardo
Cardoso Ferreira, Ingrid Teixeira dos Santos, Celso Queiroz (amigo Presb. Marcel).
02. ORANDO POR NOSSA PÁTRIA: oremos por nossos governantes a fim de que não sejam
omissos ou indiferentes com a realidade da pobreza, desemprego, violência, criminalidade, tráfico de
drogas e crimes ambientais. Roguemos urgentemente pela nação brasileira.
03. No próximo sábado, dia 23/09, às 7h, a ênfase da reunião de oração será a intercessão pela JMN
- Junta de Missões Nacionais.
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
NOVOS OBREIROS ENTRE OS POVOS ÁRABES
ÁRABES: “No dia 25 de Agosto tivemos um dia muito
especial. Em uma cerimônia pequena com aproximadamente 80 pessoas presentes, tivemos a graduação
de 10 pastores árabes que completaram seu curso de Teologia. No mesmo dia foi consagrada 2 mulheres
para a obra missionária. Alguns dias depois, no dia 29 de Agosto em uma cerimônia menor ainda, com
apenas 12 pessoas, tivemos a graduação de 4 pastores ex-muçulmanos, que por motivo de segurança não
puderem participar da cerimônia do dia 25 [...]. Que alegria ver Deus levantando pessoas para dar
continuidade ao ministério dos missionários. Esse é o nosso alvo e propósito de estarmos aqui, para que
um dia os árabes assumam a liderança completa. (As 2 missionárias vão se unir a outros 25 obreiros que já
servem em campos não alcançados) [...]. Eu chorei muito ao ouvir cada nome sendo chamado para
receber o diploma. Imagino a festa nos céus nesse dia. Deus continua plantando Seu Reino em locais mais
inesperados. Aleluia!”. (Fonte não informada por questões de segurança).
***
ENCONTR
O PRIMA
VERA – Será realizado na próxima, terça-feira, dia 19/09 às 14h
ENCONTRO
PRIMAVERA
14h, a reunião
departamental da SAF. Tema – Encontro Primavera, sob a direção do departamento Dorcas.
REFORMA E MISSÕES – Na próxima,, 5ª feira, dia 21/09, às 20h, teremos a presença do Rev.
issões. O Rev. Lidório é pastor, teólogo,
Ronaldo Lidório falando em nossa igreja sobre Reforma e M
Missões.
missionário e escritor. Atuou quase dez anos na África com plantio de igrejas e tradução bíblica. Atualmente,
lidera uma equipe missionária na Amazônia. Reserve essa data e participe!
UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS - A reunião plenária da UPH será no próximo sábado,
dia 23/09 às 9h na Capela.
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - No próximo sábado, dia 23/09 teremos nossa
reunião às 15h aqui na Igreja. No dia 30/09 iremos na Igreja Presbiteriana do Tatuapé conhecer o Maior
de todos os amigos com Maurão e seus bonecos, em breve maiores informações.
MARA
TONA BÍBLICA – A Federação de Mocidades do Presbitério Unido realizará a Maratona
MARAT
Bíblica, no dia 23/09, às 18h
18h, em nossa igreja.
JANT
AR DE CASAIS – No dia 30 de SSetembr
etembr
o pp.f
.f
JANTAR
etembro
.f.. , teremos um delicioso jantar de casais aqui em
nossa igreja, às 19h30. Venha, participe e convide outros casais pra esse momento social e oportuno para
refletirmos sobre a vida conjugal. Faça suas inscrições com Marina ou Andréa Mondejas (ou ainda pela
secretaria da igreja).
CONGREGAÇÃO DE CA
UCAIA DO AL
TO - Foram organizadas com a aprovação do Conselho
CAUCAIA
ALT
as sociedades internas da Congregação com a eleição de suas respectivas diretorias para o período de 12/
09/2017 a 31/12/2018 que ficaram assim compostas: SAF - Presidente - Rosineide Nascimento e Silva,
H - PresidenteSecretária - Gisleine Pereira de Andrade e Tesoureira - Adriana Teodoro da Silva Prates. UP
UPH
Diác.Lourival de Souza Bezerra, Secretário - Diác. Adelmo Silvestre da Silva e Tesoureiro - Diác. Adelço da
Paixão Lima Santana. UMP - Presidente - Jefferson Aparecido Pereira Andrade, Secretária - Iara Silvestre
da Silva e Tesoureiro - Igor Silvestre da Silva. Que Deus abençoe as lideranças eleitas.
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Presbíteros
Considerando que no próximo dia 28 de outubro vence o mandato dos Presbíteros Cleverson Pereira de
Almeida, Décio de Oliveira Bernini, Ernesto de Jesus Herrera e Marcel Mendes, o Conselho resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 17 de setembro de 2017, em
o (04) pr
esbíter
nosso Templo, às 9h para eleição de até quatr
quatro
presbíter
esbíteros
os, em turno único, com encerramento no
final do culto noturno. Segue-se a ordem do pleito:
2 - Horário da Votação: Das 9h até às 11h (e mais 30 minutos após o término do culto matutino); e
das 18h30 às 19h. O encerramento do processo eleitoral se dará após o término do culto noturno,
servindo o mesmo como exercício devocional e com o anúncio do resultado do processo eleitoral.
3 - Os candidatos av
aliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer, são:
avaliados
Cleverson Pereira de Almeida, Décio de Oliveira Bernini, Ernesto de Jesus Herrera, João Francisco Simões,
Samuel Macarenco Beloti e Saulo Saraiva Brust.
4 - A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos de acordo com sorteio
realizado:
a. Saulo Saraiva Brust
d. Samuel Macarenco Beloti
b.Cleverson Pereira de Almeida
e. João Francisco Simões
c. Ernesto de Jesus Herrera
f. Décio de Oliveira Bernini
5 - Dentre os candidatos acima citados, cada eleitor poderá votar em até “4” (quatro) nomes, sendo
considerada nula a cédula com mais indicações.
6 - Só poderão votar os membros comungantes da igreja, constantes na lista de presença da assembléia.
7 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: Pb. Esdras Teixeira Coelho
(relator), Pb. Paulo Sérgio dos Santos, Diac. Rafael Toledo Cintra e Débora Bellucci Módolo, Pb. Oscar da
Cunha Garcia Neto, Diac. Eduardo Rogério Prevelato e Débora Souza Silva Prevelato.
8 - Para ser eleito o candidato deverá ter a metade mais um dos votos válidos na assembléia. Não serão
considerados como votos válidos os votos nulos e as cédulas totalmente em branco. No caso de mais de
quatro candidatos atingirem o quórum necessário para sua eleição, apenas os quatro mais votados serão
considerados eleitos. Em caso de empate dos candidatos, para a quarta vaga, o que tiver mais idade será
considerado eleito.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Diáconos
Considerando que no próximo dia 28 de outubro vence o mandato dos Diáconos Rafael de Toledo
Cintra e Ricardo Deguti de Barros Silva, o Conselho resolveu: 1. Convocar a Assembléia Geral
Extraordinária da Igreja para o dia 22 de outubro de 2017 em nosso Templo, às 09h para a eleição de
diáconos, em turno único. 2. Oferecer à Igreja, dos dias 17 a 24 de setembro, a oportunidade de indicar
nomes ao diaconato através da FICHA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO A DIÁCONO. 3. No dia
26 de setembro o Conselho examinará os nomes indicados e aqueles que forem considerados aptos serão
convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 03 de outubro. 4. No dia 08 de outubro os
candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais informações para o processo eleitoral
(número de vagas, mesa apuradora, etc.)
***
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Estamos programando uma grande distribuição de folhetos
EV
ANGELIZAÇÃO
para o próximo domingo, dia 24/09, às 17h nas proximidades da igreja. Ore e participe!
MINISTÉRIO DE SOM E IMAGEM - Com o início das transmissões pela internet temos uma
grande demanda semanal de trabalhos a fazer. Se você se interessa por Som, Vídeo, Transmissão, Design
Gráfico, Web Design, Fotografia e afins, mesmo sem conhecimentos prévios, venha servir conosco. Entre
em contato com o Cadu pelo 11 98783-7773.
TRANSMISSÃO P
EL
A INTERNET - Acesse o canal UNIDAIPB no YouTube ou pelo link
PEL
ELA
www
.y
outube.com/unidaipb/liv
www.y
.youtube.com/unidaipb/liv
outube.com/unidaipb/livee e acompanhe as transmissões dos cultos dominicais. Inscreva-se e
receba as notificações. Compartilhe essa bênção com seus familiares e amigos.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Coro Geral - “Aleluia" - L.V.Beethoven
Adoração
* Salmo 108. 1-6
Hino 35 – “Adoração e Súplica”
* Oração
Coro Geral - “Castelo Forte" - M.Luther
Arr.Mark Hayes
Contrição
* Salmo 139. 1-6, 23-24
* Oração Silenciosa
uebrantado”
Hino 67 – “Coração Q
Quebrantado
* Oração
Ação de Graças
* Isaías 12
Coro e Congregação - "Maravilhosa Graça" Haldor Lillenas
* Oração
eu P
ov o"
Cântico - "T
"Teu
Po
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral - “No Clamor da Noite" - Grey e
Chuck Day
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Marcos Agripino Mesquita
Consagração
* Oração
esus"
Coro Geral - “Vencendo Vem JJesus"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
Salmo 96
Cântico – “ Cantai ao Senhor”
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Mateus 11. 28-30
* Oração Silenciosa
Cântico – “Descansarei”
* Oração Audível
Ação de Graças
* Salmo 145. 1-12
* Oração
im”
Cânticos – “ Reina em M
Mim
"T
ua é a G
lória"
"Tua
Glória"
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
Hino 346 - "A Ceia do Senhor"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Cântico – “Quem nos Separará?”
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio
Saudação aos visitantes
A
visos
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
-N
as liturgias - C
ulto M
atutino
ulto N
oturno: Cleverson
Nas
Culto
Matutino
atutino: Paulo Sérgio - C
Culto
Noturno:
-N
anta Ceia no C
ulto N
oturno - Cleverson, Oscar, Paulo Ricardo, Marcel e
Naa distribuição da SSanta
Culto
Noturno
Décio.
SANT
A CEIA NA CONGREGAÇÃO – O Rev. Célio está hoje ministrando a Ceia do Senhor na
SANTA
Congregação de Caucaia do Alto, Cotia – SP, por ocasião do culto matutino. Que Deus abençoe o nosso
pastor e aos nossos queridos irmãos da congregação!
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