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Dentre os princípios fundamentais defendidos pelos reformadores do
século XVI está o “sacerdócio universal dos crentes” ou “sacerdócio de todos os
crentes”.
Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote
sacerdote: Ele é o único mediador
entre Deus e os seres humanos (I Tm 2.5). Ele é o representante de Deus junto
aos homens e o representante dos homens junto a Deus. E todos os crentes
par
tilham desse sacer
dócio
dócio: (I Pedro 2.5,9; Ap 1.5-6; 5.9-10).
partilham
sacerdócio
O NT não menciona a existência de um ofício sacerdotal na igreja. Na
Idade Média desenvolveu-se plenamente a idéia do sacerdócio (o clero) como
uma classe distinta dos leigos, dotada de dignidade e direitos especiais. Os leigos
tornaram-se totalmente dependentes da ministração dos sacerdotes para
receberem os benefícios da graça de Deus e, em última análise, a própria salvação.
Em sua peregrinação espiritual, Lutero veio a ter uma compreensão da
graça de Deus que chocou-se frontalmente com esse entendimento da igreja e
do ministério cristão: a salvação fundamenta-se exclusivamente na graça de
Deus e na obra expiatória de Cristo. Mediante a fé ou confiança nessa graça e
nessa obra, o indivíduo é justificado, ou seja, aceito como justo por Deus, sendo
que essa fé também é uma dádiva do alto (Ef 2.8-9). As obras ou méritos
humanos não desempenhavam nenhum papel nesse processo, mas a salvação é,
do começo ao fim, uma dádiva da livre graça de Deus ao pecador arrependido.
Além do mais, diz Lutero: “Somos sacerdotes; isto é muito mais que ser
reis, porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar
pelos outros”. Dessa verdade, decorrem algumas implicações práticas:
a) O princípio do sacerdócio universal dos crentes nos fala do grande
privilégio que temos como filhos de Deus: cada cristão é um sacerdote, cada
cristão tem livre e direto acesso à presença de Deus, tendo como único mediador
o Senhor Jesus Cristo.
b) Somos sacerdotes uns dos outros, devendo orar, interceder e ministrar
uns aos outros. À luz do NT, todo cristão é um ministro de Deus, o que ressalta
as idéias de serviço e solidariedade.
c) A Escritura claramente fala de diferentes dons e ministérios. Alguns
cristãos são especificamente chamados, treinados e comissionados para o ministério
especial de pregação da Palavra e ministração dos sacramentos. Outros,
desempenham o seu ministério pessoal e comunitário.
Que o Senhor nos dê a graça de valorizarmos e praticarmos fielmente o
princípio bíblico do sacerdócio de todos os crentes, redescoberto pelos
reformadores do século XVI.

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Alderi Souza de Matos
(E
xtraído e A
daptado: www
.thir
dmill.org)
(Extraído
Adaptado:
www.thir
.thirdmill.org)
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 2 – E
ducar JJo
ovens na Fé C
ristã – E
fésios 6.10-12 (v
.12)
Educar
Cristã
Efésios
(v.12)
Não admira que o diabo tome esta atitude, convencendo os corações mundanos a negligenciarem os filhos
e a juventude. Sendo príncipe do mundo não admite que se eduque os jovens na fé cristã. Agiu com
inteligência na época em que os cristãos educavam seus filhos cristâmente enviando-os às escolas. A
multidão de jovens estava escapando de seu domínio e, vendo que as armadilhas são desarmadas pela
Palavra de Deus, toma novo rumo, quer que não se estude mais nada. Age corretamente preservando seu
reino; mantendo a juventude sob seu poder, ela cresce sob sua tutela e continua sendo sua. Se queremos
causar algum prejuízo que ele sinta de fato, isso deve ser feito pela juventude que cresce no conhecimento
de Deus, divulga a Palavra de Deus e a ensina a outros. Por isso imploro a todos, por amor de Deus e da
juventude, que não tenha esta causa sem valor, como o faz o que não enxerga a intenção do príncipe do
mundo. Muito depende para Jesus e o mundo que trabalhemos com os jovens. Este ataque silencioso e
secreto só se vence com amor e consagração (Lutero).
Dia 3 – E
mP
fésios 6.13-20 (v
.16-17)
Em
Prrontidão – E
Efésios
(v.16-17)
Nós temos de nos defender. Para isso é preciso um bom e resistente escudo. Esse escudo é fé que se apega
à Palavra de Deus. Tome esse escudo e responda ao diabo: “Se sou pecador e não vivi como deveria, saiba
que Jesus é santo e puro. Ele a Si mesmo se deu por mim, morreu por mim, e foi-me dado pelo Pai, com
Sua santidade e justiça. A esse você certamente não pode acusar; tem de deixá-lo em paz. É a Ele que me
apego”. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, é a mais poderosa arma para vencer o diabo e
triunfar sobre ele. Não basta estar protegido do inimigo e ter condições de enfrentá-lo, pois tudo isso
ainda é defesa. O ataque faz parte da luta; a gente persegue o inimigo e o põe a correr. No plano espiritual
também não basta defender-se do diabo, tendo a fé e a esperança por escudo e capacete. É preciso pegar
a espada e contra-atacar, perseguir o diabo até bater em retirada e fugir, então somos vitoriosos. Essa espada
é a Palavra de Deus. Pois a espada com a qual vencemos o diabo, não pode ser de ferro e aço; tem de ser a
poderosa espada espiritual (Lutero).
Dia 4 – G
raça e P
az – F
ilipenses 1.1-2
Graça
Paz
Filipenses
A graça perdoa o pecado, a paz tranquiliza o coração. Os nossos dois tormentos são o pecado e a consciência,
a força da lei e o aguilhão do pecado. Esse dois monstros Jesus venceu e dominou. Como isso o mundo
ignora nada pode ensinar a respeito de vencer o pecado, a consciência e a morte. Esta doutrina apenas os
cristãos têm e ela os exercita e arma para a vitória contra o pecado, o desespero e a morte eterna. Estes dois
termos, graça e paz, encerram todo o cristianismo. A graça contém o perdão do pecado e a paz, o alegre e
tranquilo coração. A paz só é real se o pecado foi perdoado, pois a lei acusa a consciência e a aterroriza por
causa do pecado, e este sentido por ela, não pode ser removido por peregrinações, vigílias, esforços, jejuns
ou qualquer obra. A paz do mundo concede os bens materiais, o viver calmo na carne. A graça do mundo
não tira nossa propriedade. Mas na aflição e na hora da morte, a graça e paz do mundo não ajudam e não
libertam da aflição ou da morte. Mas a graça e a paz de Deus nos dão força e levamos tanto a cruz quanto
a paz, alegria quanto a tristeza (Lutero).
Dia 5 – JJesus
esus é N
osso G
uia – F
ilipenses 1.3-11 (v
.6)
Nosso
Guia
Filipenses
(v.6)
Diz Jesus: “Segure-se bem firme em mim. Através de minha Palavra iniciei com você, trazendo-o para
junto de mim. Se deseja provar que permanece em mim, você terá de passar por dificuldades, parecendo
que está só e que Eu o abandonei e deixei atolado no lamaçal de medo e miséria. Mas segure-se bem firme,
e vou provar que o amo, assim que sinta em seu coração que Deus está satisfeito com sua fé, sua confissão
e seu sofrimento. Tudo isso fará com que você reconheça e experimente cada vez mais quem Eu Sou, o que
posso fazer e faço por você. Quero revelar-me a você, dia após dia, até que você consiga confiar totalmente
em Deus e resistir o diabo”. Veja, uma ousadia dessas se consegue quando, na tentação, se prova e
experimenta e doutrina em que já se crê antes. Agora percebemos que estamos em Jesus e Ele em nós. E
mesmo que no passado tenha havido alguma ira e desgraça, nada disso resta agora, pois Jesus é nosso
amado Bispo e Mediador junto a Deus, e somente Ele continuará sendo nosso Mestre e Senhor, e
ninguém nos há de acusar, nem amedrontar, nem orientar, nem ensinar (Lutero).
.21)
Dia 6 – A M
or
te como L
ucr
o–F
ilipenses 1.19-23 (v
Mor
orte
Lucr
ucro
Filipenses
(v.21)
Se não houvesse morte, o pecado jamais seria destruído. Com a morte, o pecado é finalmente subjugado,
e não há outro jeito de nos ver livre dele. Deus nos manda esse salutar castigo, para o pecado ser aniquilado
pela morte. Em vista disso devemos receber a morte com alegria, e encará-la como vinda do Pai
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gracioso. Pois tão bondoso é o Pai, que até mesmo a morte serve para erradicar toda a desgraça. A morte
nada mais é que graça pura, sim, o princípio da vida. Porque, depois que Deus restaurou a alma, a vida
corporal e todas as coisas: doença, perigo, dificuldade e trabalho, tudo têm de cooperar para o nosso bem,
de tal sorte que nao se poderia desejar nada melhor. É necessário que Adão morra e se decomponha, e só
então Cristo pode ressurgir em Sua plenitude. E isso é iniciado pela vida de arrependimento, e atinge sua
plenitude na morte. Por isso a morte é uma coisa boa para todos aqueles que creem em Jesus. Pois ela nada
mais faz do que decompor e pulverizar tudo aquilo que é nascido de Adão para Cristo, e tão somente
Cristo, habite em nós (Lutero).
Dia 7 – N
ossa Pátria Está nos Céus – F
ilipenses 3.17-21 (v
.20)
Nossa
Filipenses
(v.20)
Nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus e Nele cremos, não colocamos nossa esperança na justiça da
vida temporal e terrena. Nós temos a justiça que se prende a Jesus, no céu, pela fé, justiça que consiste e
se baseia exclusivamente em Jesus. Seu único desejo é estar eternamente Nele, e que, no futuro, ponha
um fim nesta vida terrena, e nos dê uma vida bem nova, pura, santa, igual à vida e ao corpo de Jesus
Cristo. Por essa razão já não somos cidadãos da terra. Quem é cristão batizado é nascido cidadão do céu,
por meio da fé no Senhor Jesus. Por isso devemos portar-nos como pessoas que são cidadãos do céu e têm
lá sua pátria e seu lar. E nesse tempo consolamo-nos porque sabemos que Deus nos aceita e quer
transportar-nos para aquele lar. Nesse meio tempo aguardamos o Salvador que do céu trará a justiça, vida,
honra e glória eternas. Nossa Pátria está nos céus. Na medida em que cremos, que executamos o nosso
dever na fé, estamos no céu e agimos nas regiões celestiais em Jesus e somos abençoados com toda a sorte
de bênção espiritual (Lutero).
Dia 8 – C
leno – Colossenses 1.9-12 (v
.10-11)
Crrescimento P
Pleno
(v.10-11)
Precisamos estudar a Palavra de Deus com seriedade e dedicação e orar para que nos seja dado conhecimento
da vontade de Deus, para que ela nos encha o coração, que andemos nesse caminho e nele permaneçamos
para sempre, corramos e lutemos para termos cada vez mais consolo e força. A plenitude do conhecimento
de Deus é daquela que nunca temos de sobra e da qual não enjoamos; quanto mais se bebe, tanto maior
a disposição e alegria, e com o passar do tempo a sede e a vontade de beber aumentam. Pois, como diz a
Bíblia, os anjos no céu não se cansam e têm alegria e prazer eterno em poder perscrutar aquilo que é
revelado e anunciado a nós (1ª Pedro 1.12). Portanto, se não tivermos fome e sede (que deveriam ser
muito mais intensas em nós do que nos anjos) de conhecer e compreender a vontade de Deus em sua
plenitude, até que o possamos contemplar na eternidade, não teremos nada mais do que simples espuma,
que não mata a sede nem alimenta, não consola e nem melhora ninguém. Só podemos conhecer o Pai
conhecendo a Jesus, o nosso único Mediador (Lutero).
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
Próximo domingo - dia 08/10 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 08/10- Culto Matutino: Lilian e Culto Noturno: Mirian.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - D
ia 03
Dia
03: Cinthia Aires dos Santos Mascolo, Dante Perez
Carpigiani, Jannes Daniel Bertoni Jr., Noemia Lourenço; Dia 04
04: Jéssica Oliveira Souza, Neide Kerr
Muzel; Dia 07: Dalciso de Paula, Daniel Camilo Marques de Rezende.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: César França da Silva e Adriana Romeo França
07 anos
Hoje: Diác. Marcos Lazarini Ribeiro e Jéssica Vieira Bernardes Ribeiro
01 ano
Dia 03: Antonio Fernando Almeida Prado e Enídia Branca O. Almeida Prado
30 anos
Dia 05: Kleber Danubio Alencar Junior e Rosângela Fernandes Alencar
15 anos
REVERÊNCIA E ORAÇÃO - Amados irmãos e irmãs. Nos períodos que antecedem o Culto, e após
enhor
...está no seu santo templo; cale-se diante D
ele
o seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
enhor...está
Dele
toda a terra”. Habacuque 2.20. Durante o prelúdio e o pósludio devemos ficar em oração nos preparando
para ouvir a voz do Senhor! Contamos com a atenção de todos.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Presb. Ronaldo Evandro de Oliveira Pires, 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. RIO DE JANEIRO
JANEIRO: oremos pela cidade do Rio de Janeiro. A sociedade carioca vem enfrentando
cada vez mais a criminalidade acentuada, o tráfico de drogas intenso, confrontos nas favelas entre policias
e traficantes, além de pessoas do alto escalão envolvidas em esquemas de corrupção.
03. PRESER
VAÇÃO DA NA
TUREZ
A: oremos também para que as pessoas tenham uma consciência
PRESERV
NATUREZ
TUREZA
ecológica e preservem a natureza. 81% dos municípios despejam pelo menos 50% do esgoto que produzem
diretamente em cursos d’água próximos, sem submetê-los a qualquer trabalho de limpeza. (Dados fornecidos
pela Agência Nacional de Águas, órgão ligado ao Ministério das Cidades).
04. CRISE E MISSÕES
MISSÕES: a crise economica mundial tem afetado os campos missionários nos últimos
anos. Os Estados Unidos, o maior investidor de missões no mundo diminuiu drasticamente o número de
missionários enviados. A Coreia do Sul, outro país que investe muito em missões, tem experimentado um
esfriamento nessa área e isso já tem afetado diversos campos. No Brasil a situação não é diferente. Oremos
pelas missões!
05. CONFLITOS ENTRE USA E CORÉIA
CORÉIA: oremos pela situação conflitante dos norte-coreanos
que não cessam seus testes de bombas e mísseis, desafiando as sanções da ONU e inflamando outros
países, principalmente os EUA.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 08/10, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pela UCP - União de Crianças Presbiterianas.
***
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje, teremos esse tempo de confraternização em nosso salão social.
Venha participar conosco!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - 1)
1)A SAF realizará sua reunião plenária na próxima,
terça-feira dia 03/10, às 14h no salão social. Todas as sócias estão convocadas.
2) Revista da SAF - Assinatura Anual no valor de R$ 24,00. Quem tiver interesse em fazer assinatura
procure a diretoria até 22/10 p.f.
REUNIÃO DE P
EQ
UENO GR
UPO - 1) O Grupo A- Templo. Coordenadoras: Renê Reis e Vivian
PEQ
EQUENO
GRUPO
Breda. Será sexta-feira, dia 06/10, às 14h30
14h30, na Capela.
2)
2)O Grupo C - Pompéia,Vila Madalena,Alto de Pinheiros. Coordenadores: Presb. Jovino e Diác. Adilson.
Será segunda-feira, dia 09/10, às 20h na residência de Eunice e Paulo Geraldo Guimarães..
UCP - No próximo sábado, um grupo de crianças da UCP levará as doações arrecadadas ao Serviço de
Acolhimento de crianças e adolescentes. Agradecemos aos pais e aos irmãos de nossa igreja pelas doações.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Alvo a ser alcançado até dezembro/2017 - Distribuição
EV
ANGELIZAÇÃO
de 100 mil folhetos. Você é nosso convidado para participar deste trabalho. É muito fácil; basta retirar
nas laterais da porta central do templo a quantidade que você precisa de folhetos. Ore e entregue aos
amigos, colegas, parentes , enfim alguém próximo ou mesmo longe, através de fotos tiradas pelo celular
dos folhetos. As distribuições nas ruas são experiências maravilhosas e abençoadoras . Está agendado para
o próximo sábado dia 07/10 às 15h, uma grande distribuição de folhetos. Ore e participe!
MINISTÉRIO DE ORAÇÃO - Os responsáveis pelo Ministério de Oração convidam à participarem
da Vigilia de Oração no dia 24/11 pf.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
(a) MISSIONÁRIOS ALBANO E ELKA
ELKA: “Estamos há 40 dias no [...] e agradecemos a Deus por
estarmos aqui e a você que tem orado e apoiado esse ministério. Algumas curiosidades do local: os dias úteis
são de Domingo a Quinta, onde bancos, escritórios e escolas funcionam normalmente. Sexta e Sábado é
o final de semana. [...] Enfrentando um verão muito quente com 44 graus e sensação térmica de 48 graus.
Os meninos estão gostando da escola e aos poucos fazendo novos amigos. Eu e Elka estamos bem e com
o coração grato por tudo que Ele tem feito por nós. Felizes de retornar a esse lado do mundo e serví-LO
no meio deste povo que tem sofrido muito com a guerra. Encontramos uma boa igreja [...] e fomos muito
bem recebidos, onde semanalmente adoramos ao Senhor na língua do nosso coração. Orem por finanças
pois precisamos comprar todos os móveis da casa e honrar os compromissos com aluguel de nossa casa e
escola dos nossos filhos”. (Por questões de segurança não é informado o país).
(b) RE
V. MAR
COS NÁPOLI E PRISCIL
A – Albânia
REV
MARCOS
PRISCILA
Albânia: “[...] Tivemos um curso intensivo de língua
albanesa, visitas do Brasil, trabalhos na igreja e muito mais. Sem o apoio de cada irmão e irmã, de cada
igreja, não poderíamos estar aqui. Muito obrigado a todos! [...] Orem para que aprendamos essa língua e
possamos compartilhar o amor de Jesus com esse povo querido. [...] Estamos ajudando bastante na igreja,
principalmente nessa época de verão, que o pessoal da nossa equipe foi ao Brasil. Além dos cultos ao
domingo, temos reuniões de oração, filmes e encontros. Muitos irmãos aqui, passam por muitas dificuldades
e ainda estão aprendendo o que é ser um discípulo de Jesus. Orem também pelos irmãos da igreja, para
que eles possam crescer no conhecimento do Senhor [....]”.
***
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 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.
ANIVERSÁRIO DA AEB – A Associação Evangélica Beneficente completa 89 anos de amor cristão
por meio de ações sociais. Para celebrar este momento, será realizada uma festa comemorativa no complexo
da AEB Sul (Estrada de Itapecerica, nº 7453), no dia 7/10, das 10h às 16h. Não fique de fora, venha
e participe conosco!
QUINTET
O MET
AL AR
TE - CONCER
TO REFORMA 500 ANOS
UINTETO
METAL
ARTE
CONCERT
ANOS- O Quinteto Metal Arte
estará apresentando um Concerto no proximo dia 08/10, às 18h em nossa Igreja. O Concerto faz parte
da série em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. No repertório, Luthero, Vulpius e Bach,
com arranjos feitos pelo Maestro Roberto Farias (Theatro Municipal de S. Paulo). Todos estão convidados.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 19
Hino 22 – “Os Céus P
Prroclamam”
* Oração
Coro Geral
Contrição
* I Pedro 5. 6-11
* Oração Silenciosa
Hino 68 – “Necessidade”
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 100
* Oração
Hino 56 – “Louvemos ao Senhor”
Apresentação das Crianças (EBD)
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Célio Gomes de Azevedo
Santa Ceia
Hino 252 – “Pão Celestial"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 311 – “Av ante, ó C
Crrentes"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
errama a P
az”
Cântico – “Vem D
Derrama
Paz
Salmo 148
Cântico – “ Grande é o Senhor"
* Oração
Coro Geral
Contrição
* Salmo 1
* Oração Silenciosa
terno D
eus”
Hino 86 – “ Espírito do E
Eterno
Deus
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 116. 12, 17-19
* Oração
Cânticos – “ Te Agradeço”
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
Cântico – “Preciso de Ti ”
* 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:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
- Nas liturgias - Culto Matutino: Marcel - Culto Noturno: Décio
- N
anta Ceia no C
ulto M
atutino - Marcel, Paulo Ricardo, Wilson, Oscar,
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino
Cleverson, Esdras, João Francisco e Silas.
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 03/10, às 19h30
19h30,
no local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
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