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REFORMA EM MOVIMENTO
Ecclesia reformata et semper reformanda est

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
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
Saulo Saraiva Brust

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

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

Estudo Bíblico

Um dos princípios da Reforma é esta famosa expressão em latim que diz
que a igreja da Reforma precisa estar em contínua reforma. Ela ressalta que a
igreja precisa nutrir-se de forma constante das Escrituras e sempre voltar a ela,
pois nela a comunidade dos crentes encontra o seu lugar primordial de escuta,
interpretação e vivência. [...] Este movimento que parte do encontro com a
Palavra para a formação da comunidade de fé tem algumas marcas, entre as
quais:
AR
eforma é um mo
vimento da ““cúria
cúria
Reforma
movimento
cúria”” para a comunidade
comunidade: no
centro da vida da igreja está a comunidade de fé e não a “cúria”, entendida como
o centro de poder que controla e alimenta a igreja e sua fé. Este movimento
desconstrói o centro, empodera a comunidade e democratiza a vivência da fé.
AR
eforma é um mo
vimento do ““dogma
dogma
Reforma
movimento
dogma”” para a fé do dia a dia
dia:
ela afirma que a fé, a partir do encontro com a Palavra, deve ser discernida, vivida
e afirmada na vivência comunitária. Esta afirmação nega o valor do “dogma”
como uma afirmação feita à distância, a partir de uma postura clerical imposta
sobre a comunidade de fé. Pelo contrário, o dogma está a serviço de uma fé e
uma comunidade que preservam a centralidade em Cristo.
A Reforma é um movimento do mosteiro para a cidade
cidade: ela afirma
que a vida cristã precisa ser vivida no público. Ela precisa estar disponível no
vernáculo, pois é ali que fermenta cada área da vida, para ser experimentada
como vocação a serviço de Deus. Esta afirmação questiona o mosteiro como o
centro onde se gesta e modela a vivência da fé e, assim, “empurra o monge para
fora dos muros do mosteiro” e o coloca a serviço da vida da igreja.
A Reforma é um movimento do clero e do celibato para a vocação
secular e para a família
família: ela afirma a família como “a pequena igreja” e, como
tal, o lugar primordial onde se ensina e vive a fé. Afirma que todos os cristãos são
iguais e exercem um sacerdócio, eclesiástico ou não. Em todos os setores da vida
se experimenta a vocação e o envio, e daí nasce a riqueza da igreja. Assim,
questiona o status especial do clero e o celibato como uma expressão diferenciada
de santidade e exercício ministerial.
Cada um desses movimentos é crucial para os nossos dias e para as igrejas
que se declaram seguidoras da Reforma, ainda que com uma configuração
diferenciada a cada geração e contexto. No entanto, a igreja precisa de forma
essencial: viver da Palavra e fugir da mera preocupação consigo mesma [...].
Portanto, se o sacerdócio é de todos e se a Palavra está disponível para ser
abraçada, isto se expressa na vida em comunidade, dentro e fora da igreja, no
micro e no macro. Assim o Verbo encarna no cotidiano e o fermento do Reino
transforma a realidade de perto e a de longe. É desta maneira que somos chamados
a viver o espírito da Reforma, algo hoje tão necessário.

5ª feira - 19 h

Valdir SSteuernagel
teuernagel e M
ar
cell SSteuernagel
teuernagel
Mar
arcell
(Extraido e Adaptado da Revista Ultimato)

1

MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 16 – E
mN
osso B
enefício – 1ª Tessalonicenses 4.13-18 (v
.14)
Em
Nosso
Benefício
(v.14)
Assim como em Sua ressurreição Jesus levou tudo consigo, toda a criação tem de ressurgir e ser renovada,
Ele nos trará em Sua companhia. Deus, que ressuscitou a Jesus dos mortos, também vivificará nosso corpo
mortal, bem como o de toda a criação. Esta está sujeita à vaidade, e com expectativa aguarda a nossa
glorificação, para também ser redimida e alcançar a glória. No nosso caso, mais da metade da ressurreição
já é fato consumado, pois a cabeça e o coração já estão lá nas regiões celestiais, restando apenas a menor
parte, ou seja, que o corpo seja enterrado, para que também este seja renovado. Agora, a fé me dá uma
compreensão mais nítida do que aquela que me vem através dos olhos e dos sentidos. A Bíblia diz: Ele
ressuscitou. Ele não ficou no túmulo nem sepultado na terra, mas ressuscitou dos mortos. E isso não em
benefício próprio, mas por nossa causa, para que Sua ressurreição seja nossa e para que n’Ele também
ressuscitemos e não fiquemos no túmulo e na morte, mas celebremos com Ele, em nossos corpos, uma
Páscoa que nunca termina (Lutero).
.8)
Dia 17 – R
esistência ao M
aligno – 2ª Tessalonicenses 2.7-12 (v
Resistência
Maligno
(v.8)
Ainda em nossos dias, seguindo o exemplo do Mestre e Senhor, o cristão repele o diabo, dizendo: Retirate, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto. Significa que faz uso
da Bíblia, maneja e afia essa espada pela leitura, ensino, pregação, exortação e consolo; consegue que os
eleitos depositem sua confiança somente na graça e misericórdia de Deus, prometida e revelada em Jesus.
Sabe também que somente a Deus, verdadeiro e único Senhor, deve dar a honra de invocar e servir. Assim
o anticristo é morto com o sopro da boca de Jesus, isto é, pela palavra oral, pregada pelos ministros de Jesus.
Garanto: isso está em andamento e continuará até bendita hora de nossa redenção final. Esperamos que
essa manifestação da glória de Deus e nosso Salvador Jesus esteja às portas, quando Ele, nossa esperança e
vida, comprovará o que cremos e anunciamos: Ele nos resgatará da dor e miséria física e espiritual que
temos de passar e suportar por causa da confissão de sua preciosa Palavra e do Seu santo nome, infligidas
pelo príncipe deste mundo (Lutero).
Dia 18 – SSantificados
antificados por D
eus – 2ª Tessalonicenses 2.13-17 (v
.13)
Deus
(v.13)
Devemos considerar santo e colocar ao lado de Jesus aquele que recebe sua Palavra, leva-a a sério e confessaa, especialmente na hora da tentação e da perseguição, mesmo que seja pessoa fraca e miserável, e não
aparente santidade especial alguma. Porque ninguém traz inscrição na testa dizendo que é justificado e
santo. Sabemos que onde a Palavra está presente e produz fruto, por ela está disposto a sofrer, ali existe
santo de verdade. Isso é resultado da velha ilusão: quando se ouve a palavra “santo” logo pensa em obras
grandiosas e olham para os santos no céu como se tivessem merecido a santidade por eles mesmos. Somos
os verdadeiros santos de Jesus, somos pecadores redimidos; oramos o Pai-Nosso, reconhecendo que o
nome de Deus é santificado em nós e que Sua vontade é feita. Somos chamados santos não porque não
temos pecado, ao contrário: em nós mesmos e com todas nossas obras não passamos de pecadores e
estaríamos condenados; o que nos torna santos é a santidade do Senhor Jesus Cristo, que nos é presenteada
e passa a ser nossa por meio da fé (Lutero).
Dia 19 – M
antenhamos a Fé e Boa Consciência – 1ª Timóteo 1.18-20 (v
.19)
Mantenhamos
(v.19)
O Evangelho nos aponta a Palavra de Deus, na qual Ele revela Sua vontade e por meio da qual Ele deseja
ser conhecido e agir. É indiscutível que a Palavra de Deus pune o pecado e faz distinção de pecados e nos
aponta o Salvador Jesus. Por meio dessa Palavra expressa chegamos à conclusão se estamos na graça ou não.
Pois onde existe fé, por meio da qual somos justificados, ali também há boa consciência. É impossível que
estas duas coisas existam lado a lado: a fé que confia em Deus e a má consciência. A fé e a invocação de
Deus são coisas muito sensíveis, e pode facilmente uma pequena ferida da consciência abalar a fé e a
invocação, situação muito frequente de todo cristão experimentado. Onde existe fé e boa consciência, ali
certamente habita o Espírito Santo. Essa confiança não se baseia em nossa dignidade pessoal ou na boa
consciência, mas em Jesus. Estamos sob a graça por causa de Jesus e Sua promessa. Assim há verdadeira
invocação, como diz a Bíblia: Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus; e aquilo que
pedimos dele recebemos (1ª João 3.21-22) (Lutero).
nter
cede – 1ª Timóteo 2.1-7 (v
.1-2)
Dia 20 – A IIgr
gr
eja IInter
greja
ntercede
(v.1-2)
Essa oração feita em comunidade é algo precioso e poderoso, razão por que também nos reunimos para
orar. Por isso a Igreja também se chama Casa de Oração, para que ali nos reunamos em unidade de espírito
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e nos lembremos de nossas necessidades e das de todos, apresentando-as a Deus e invocando Sua graça.
Deve ser feito com seriedade e vir do coração sincero, sentindo as necessidades de todas as pessoas e
orando por elas com real compaixão e com fé genuínas. Como seria bom se um grupo qualquer orasse
dessa maneira, para que unânime e genuíno clamor, vindo dos corações, subisse até a presença de Deus!
Incalculável seria o bem dessa oração! Poderia sobrevir coisa mais terrível do que essa aos espíritos malignos?
Haveria, sobre a face da terra, obra maior do que essa através da qual tantos fiéis são preservados e tantos
pecadores convertidos? O que interessa de fato não são lugares onde nos reunimos, Igrejas bonitas, altas
e majestosas torres, sonoros sinos, mas unicamente esta invencível oração: a oração feita em conjunto e
apresentada a Deus (Lutero).
Dia 21 – A Ver
dadeira IIgr
gr
eja – Colossenses 3.1-4 (v
.3)
erdadeira
greja
(v.3)
Quem governa a Igreja e todos os santos é o Espírito Santo. Jesus está com Sua Igreja até o fim dos tempos.
Então surge a pergunta: Aqueles que vocês consideram Igreja são, de fato, Igreja? Considere o caso do
povo de Israel no tempo do profeta Elias. Todos os líderes eram idólatras, a ponto de Elias pensar que
tinha ficado só. Mas o Senhor tinha conservado sete mil. Quem os viu e se deu conta de que eram povo
de Deus? E que houve no tempo do Senhor Jesus, quando todos os apóstolos se escandalizaram e caíram?
Quando todo o glorioso povo rejeitou, condenou e crucificou o Senhor, de modo que também sobraram
apenas alguns: Nicodemos, José de Arimatéia, Maria e o ladrão na cruz? Não restou nada do verdadeiro
povo de Deus? Sim, houve povo de Deus. Não tinha o nome e a aparência. Desde o início foi assim com
o povo de Deus ou Igreja: alguns foram chamados povo de Deus, mas não eram, enquanto um pequeno
e desprezado grupo que sobrou, eram de fato santos de Deus. A verdadeira Igreja de Jesus é a Militante
aqui na terra e... Triunfante no céu! (Lutero)
Dia 22 – D
edicar-se à P
alavra – 1ª Timóteo 4.6-16 (v
.13)
Dedicar-se
Palavra
(v.13)
Muitas vezes fui alvo de tentações e ainda hoje não estou completamente livre delas. Confesso isso em
público para que sirva de exemplo a quem se interessar: sou um velho doutor e pregador, com certeza tão
versado nas Escrituras quanto todas aqueles sabichões que me atacam. Mesmo assim, tenho que me fazer
criança, e a cada novo dia, de manhã bem cedinho, dizer de mim para mim, em voz alta, o Pai-Nosso, os
Dez Mandamentos, o Credo, e aqueles lindos salmos e versículos que desejo recitar, exatamente como a
gente ensina as crianças. No mais eu tenho de estudar as Escrituras diariamente e lutar com o diabo.
Ainda assim não devo pensar: Ah, o Pai-Nosso é coisa antiga, os Dez Mandamentos você conhece, e o
Credo você sabe de cor. Ao contrário, estudo isso e continuo sendo aluno do catecismo. Sinto que isso me
ajuda muito, e sei de experiência própria que a gente nunca pode dar por encerrado o estudo da Palavra
de Deus, e que de fato é verdade o que o Salmo 147.5 diz: O seu entendimento não se pode medir. A
Bíblia se renova em cada leitura que fazemos! (Lutero)
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
Próximo domingo - dia 22/10 - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
ORGANIST
GANISTAS:
ESCALAS
Próximo domingo - dia 22/10- Cultos Matutino e Noturno: Mirian.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Dia 15: Daniel Diniz Simões, Débora Maria de Almeida
Pereira da Silva, Ilka Pinheiro, Loíde Duarte Sobrinha; Dia 16
16: Kleber Danubio Alencar Junior; Dia 17:
Flavio Valim Cortes; Dia 18
18: Marta Záccaro Martins, Sueldo Nascimento Francisco; Dia 19
19: André
Francisco Penna, Celina Ferreira de Souza Santos; Dia 20: Aparecida de Lourdes Corrêa da Silva, Arnon
Bernini; Dia 21: Celina Carrer Gullo.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 17: Mario Thomé e Eliane Maria Santini Thomé
25 anos
Dia 19: Mauro Garcia e Marlene Galdino Garcia
32 anos
Dia 19: Lourival Pereira da Silva e Débora Maria de Almeida Pereira da Silva
21 anos
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Jesus Acalma a Tempestade". O versículo chave é "Mateus 28.20" e Culto Noturno:
"A Candeia". O versículo chave é "Lucas 8.12" . Pais tragam seus filhos!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Sr. Elmir Andrade, 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. A
TAQUE A CRECHE EM JANAÚBA (MG)
AT
(MG): oremos pelos familiares que perderam seus entes
queridos e pelos que estão hospitalizados devido ao ataque a uma creche na cidade de Janaúba, Minas
Gerais, no último dia 05 p.p., onde um homem ateou fogo dentro da própria creche.
03. LIBERDADE RELIGIOSA NA COREIA DO NOR
TE
NORTE
TE: oremos para que todos os projetos
desenvolvidos por organizações cristãs na Coreia do Norte prosperem e mais cristãos sejam ajudados em
suas necessidades físicas e espirituais. Oremos, acima de tudo, para que haja total liberdade religiosa, o que
no momento simplesmente não existe.
***
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - No próximo sábado, dia 21/10
21/10, realizaremos um
Piquenique no Jardim Botânico. Saíremos da igreja às 9h30
9h30. Crianças menores de 4 anos são isentas,
estudante R$ 5,00, público geral R$ 10,00. Estacionamento R$ 15,00. Não esqueça de levar um
delicioso lanche para compartilhar. Caso chova realizaremos a atividade na igreja, no mesmo horário.
RE
VIST
A DA SAF - Assinatura Anual no valor de R$ 24,00. Quem tiver interesse em fazer assinatura
REVIST
VISTA
procure a diretoria até 22/10 p.f.
DIRET
ORIA E REPRESENT
ANTES ELEIT
OS P
ARA 2018- 1) UPH - União Presbiteriana de
DIRETORIA
REPRESENTANTES
ELEITOS
PARA
Homens: Presidente: Diác. Adilson Modesto; Vice-presidente: Presb.Edson Ramos dos Santos; 1º
eir
o : Presb.
Secr
etário: Sérgio de Souza Zocrato; 2º SSecr
ecr
etário: Presb. Jessé Silvério da Costa; Tesour
ecretário:
esoureir
eiro
ecretário:
Paulo Geraldo Guimarães.
2) EQUIPE DE LOUVOR - Responsáv
eis: Giovanna Boletti Vargas Abreu e Giovanna Maria Silva
esponsáveis:
Candida.
3) ORQUESTRA - Responsáv
el: Talita Andrade Regiani Carleti.
esponsável:
CURSO DE CAP
EL
ANIA EM PSIQ
UIA
TRIA – No sábado, dia 21 pp.f
.f
CAPEL
ELANIA
PSIQUIA
UIATRIA
.f.. , será realizado em nossa
igreja um curso que abordará o cuidado de pacientes em tratamento psiquiátrico, com a presença da Dra
Tâmia Magalhães (psiquiatra). Este curso estará sob a supervisão da Associação de Capelania Evangélica
orário: será das 9h às 14h30.
Hospitalar. Horário
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.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO - Os responsáveis pelo Ministério de Oração convidam à participarem da
Vigilia de Oração no dia 24/11 pf. Maiores informações com Presb. Edson e Renê.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Alvo a ser alcançado até dezembro/2017 - Distribuição
EV
ANGELIZAÇÃO
de 100 mil folhetos. Retire os folhetos que estão nos bancos do templo e entregue-os ao seu próximo. Na
última distribuição, muitas bençãos foram alcançadas, principalmente para a família da Thaiza, moradora
no 11° andar de um prédio próximo a Est.Sta Cecília do mêtro. Ouviram os hinos que o músico Almir
toca nestas ocasiões. Seu pai acamado sentiu grande melhora em ouvir as músicas. Louvado seja o Senhor.
Ore e nos ajudem a evangelizarmos esta cidade.
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ASSEMBLEIA 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 resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 22 de Outubro de
2017, em nosso Templo, às 9h para eleição de até cinco (05) diáconos 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
André Machado Souza Lins, Harry Cristian Munoz Meneses, Osmar Záccaro Martins, Rafael de Toledo
Cintra e Ricardo Deguti de Barros Silva.
4 - A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos de acordo com
sorteio realizado:
a . Rafael de Toledo Cintra
d. Osmar Záccaro Martins
b. Ricardo Deguti de Barros Silva
e. André Machado Souza Lins
c. Harry Cristian Munoz Meneses
5 - Só poderão votar os membros comungantes constantes na lista de presença da assembléia.
6 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: Presb. Wilson Roberto
Munhoz Lisboa (relator), Presb. Marcel Mendes, Carmem Regina de Ávila Mendes, Diác. Saulo Saraiva
Brust, Presb. Oscar da Cunha Garcia Neto, Elizabeth Carolyn Beaman Garcia, Diac. Eduardo Rogério
Prevelato.
7 - 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.
***
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
MISSIONÁRIO GUST
AVO E SARAH – ALBÂNIA
GUSTA
ALBÂNIA: “[...] Em julho estávamos a todo vapor no
estudo intensivo que tinha a duração de um mês para nos dar uma base do idioma. Agora, terminamos o
curso e pouco a pouco estamos colocando em prática, o que aprendemos. Desde então, evitamos utilizar
qualquer outro meio para o contato com o povo que não seja a língua local. Isto é um tanto cansativo.
Ainda formamos frases desconexas, imprecisas e, às vezes nos surpreendemos ao construir expressões tão
complexas. Para não perdermos o vocabulário, estamos estudando todos os dias em nossa casa e, ao mesmo
tempo, pesquisando novas palavras. Também temos um bom tempo de observação em lugares públicos
onde os moradores locais estão e, sempre que possível, fazemos uma abordagem para criar um
diálogo mais longo”. (Rev. Gustavo).
***
NO
VO HORÁRIO DE VERÃO – O Horário De Verão de 2017/2018 entra em vigor hoje, dia 15
NOV
de outubro, e se mantém até 17 de fevereiro de 2018. À zero hora do primeiro dia do Horário de Verão,
os relógios devem ser adiantados em uma hora nas seguintes unidades federativas: Distrito Federal, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo e Espírito Santo.
REVERÊNCIA E ORAÇÃO - Amados irmãos e irmãs. Nos períodos que antecedem o Culto, e após o
enhor
ele
seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
enhor...está
Dele
...está no seu santo templo; cale-se diante D
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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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Judas 24-25
Hino 8 – “ Adoração à Trindade”
* Oração
Coro Geral
Contrição
* Lamentações 3.22-23, 55-58
* Oração Silenciosa
Hino 79 – “Glória ao Salvador”
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 106. 1-3
* Oração
Hino 179 – “ Saudação”
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Célio Gomes de Azevedo
Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
* Apocalipse 7. 9-12
Hino 38– “Louvores Sem Fim"
* Oração
Coro Geral
Contrição
* II Coríntios 12. 7-10
* Oração Silenciosa
az"
Hino 154 – “Segurança e P
Paz"
* Oração
Ação de Graças
* Apocalipse 19. 4-8
* Oração
Hino 14- “Louvor”
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Santa Ceia
Hino 251- “O Pão da V ida”
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 368 – “ Despedida”
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Saudação aos visitantes
Avisos
Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
- Nas liturgias - Culto Matutino
Matutino: Ernesto - Culto Noturno: Esdras
- Na distribuição da Santa Ceia no Culto Noturno - Esdras, Rubens, Marcel.
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 17/10, às 19h30
19h30,
no local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
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