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A IDENTIFICAÇÃO COM JESUS CRISTO
“alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo"
I Pedro 4:13
Desde o começo da história da Igreja, os primeiros crentes entenderam
que o chamado à salvação envolveria uma identificação com o Cristo crucificado
e ressurreto. Inicialmente estabelecida em Jerusalém, a recém-nascida Igreja
enfrentou discriminação, privações e perseguições. Em vez de retrocederem,
Pastor
es firmavam-se ainda mais e oravam por mais ousadia no serviço a Deus.
astores
À medida que o Evangelho se espalhava pelo império Romano, gentios
convertidos, de várias localidades, também passaram a experimentar as mesmas
1. Efetivos:
aflições. Até o século III d.C., milhares de cristãos haviam sido martirizados por
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
amor a Jesus. Outros tantos se escondiam em catacumbas sem provisão de
Fone: 99431-2818
alimentos, sem luz solar e despidos de dignidade. Mesmo em meio a toda essa
dificuldade, a pregação das Boas-Novas avançava. Os cristãos encontravam no
Rev
edo
ev.. Célio G. de A
Azz ev
evedo
conhecimento da Palavra de Deus a sabedoria e o ânimo para perseverarem.
Fones: 98456-3798
Tal compromisso, entretanto, foi arrefecendo com o passar dos séculos.
Charles H. Spurgeon, considerado o “príncipe dos pregadores” do século 19, já
em sua época levantava esses questionamentos: “Porventura, a cabeça deve ser
2. Emérito:
coroada com espinhos e os outros membros do corpo embalados no colo delicado
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
da tranquilidade? Deve Cristo passar pelos mares de Seu próprio sangue para
ganhar a coroa, e nós andarmos para o céu com os pés secos em sandálias de
prata? “.
Para muitos que se autodenominam cristãos, o sofrimento é a evidência
Presbíteros
de
que
não
se tem a benção do Senhor. Outros se “decepcionam” com Deus por
Eméritos
não terem recebido o tratamento do qual se acham merecedores, e se afastam da
Jovino Pereira Filho
comunhão com os santos. Spurgeon continua sua reflexão afirmando que “...a
Salim Amed Ali
experiência de nosso Mestre nos ensina que o sofrimento é necessário e que o
Diáconos Eméritos verdadeiro filho de Deus não irá, e não deveria escapar dele mesmo que pudesse".
Desta forma, o cristão precisa entender que o verdadeiro triunfo está na
Jairo Moraes Pereira
cruz e em tudo que nela emana. Diante dessa verdade o mundo perde seu
Joaquim de Aguiar
brilho atrativo. Como disse Paulo: “longe esteja de mim gloriar-me, senão na
Nelson Ramalho
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para
mim, e eu, para o mundo” (Gálatas 6:14).
Quando as chamas da dificuldade começarem a arder, em vez de se
afastar de Deus e de Sua Igreja, considere o conselho de Spurgeon: “ Que o
pensamento de Jesus o fortaleça enquanto você segue Seus passos. Encontre um
doce apoio em Sua compaixão e lembre-se de que sofrer é honroso – sofrer por
Cultos Dominicais
Cristo é a glória. Os apóstolos se alegraram por terem sido considerados dignos
11h e 19h
de passar por isso. Na mesma medida em que o Senhor nos dá a graça de sofrer
por Cristo e com Cristo, Ele nos honrará. As joias de um cristão são as suas
Escola Dominical
09h30
aflições. As insígnias de reis a quem Deus ungiu são seus problemas, suas tristezas,
suas angustias. E, como bem lembra o amado apóstolo Paulo: “.... Se já morremos
Reuniões de Oração
com Ele, também viveremos com Ele; se perseveramos, também com Ele
2ª a 6ª - 12 h
reinaremos...” (2 Timóteo 2: 11,12).
sábado - 07 h
Que todo cristão encontre na comunhão com Deus e com a Igreja todo
Estudo Bíblico
apoio que precisa em tempos de luta, tendo em vista a honra de ser coparticipante
5ª feira - 19 h
dos sofrimentos e da glória do Cristo crucificado e ressurreto.
Rev
.. A
demir Aguiar (adaptado e transcrito)
ev..
Ademir
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 13 – A O
Oração
greja
(v.16)
ração da IIgr
gr
eja – Tiago 5.13-18 (v
.16)
Ninguém acredita como é forte e poderosa a oração, e o que ela é capaz de realizar, a não ser aquele que fez
a experiência e o tentou. Eu bem o sei. Todas as vezes que orei com seriedade, perseverando de fato na
oração, fui sempre ouvido e sempre alcancei mais do que pedi! Ás vezes Deus demorou, é verdade, mas
sempre acabou me ouvindo. Como é poderosa a oração verdadeira de um cristão sincero! Como é
poderosa perante Deus quando um pobre pecador fala assim com a Majestade do céu, não precisando
assustar-se, sabendo que Deus o recebe com sorriso amável por causa de Jesus Cristo, Seu Filho amado,
nosso Senhor e Salvador! No coração podemos estar certos, concluímos e cremos que já fomos ouvidos no
que oramos com fé em Jesus. Por isso, amados irmãos, orem no coração e, por vezes, também com a boca,
pois a oração sustenta o mundo. Sem ela, as coisas seriam diferentes. Em casa não sou assim tão corajoso e
animado, pois sempre tenho que admoestar antes; na Igreja, porém, entre o povo, a prece vem do coração
e vai na direção certa (Lutero).
Dia 14 – U
Uma
ivaa Esperança – 1ª P
Pedr
edro
(v.3)
ma Viv
edr
o 1.3-5 (v
.3)
Enquanto vivemos neste mundo, nossa vida é uma vida de esperança. A fé, certamente, traz consigo o
novo nascimento, a adoção de filhos e herança. Embora tenhamos a certeza de que, através da fé, recebemos
todos os dons de Deus, ainda não podemos vê-los com nossos olhos. Eis por que ainda esperamos por essas
coisas e elas estão todas fora do alcance de nossos olhos. A Bíblia chama de esperança de vida. Na
esperança, diz ela, aguardamos essa herança tão preciosa que recebemos pela fé. Pois esta é a sequência: da
Palavra deriva a fé, da fé o novo nascimento, do novo nascimento passamos a ter esperança, assim que
temos certeza e aguardamos a a herança celestial sem duvidar. Como cristãos aguardamos essa herança e
salvação apegando-nos tão somente a isso, desprezando tudo o que é terreno e confessando que a razão
humana, a sabedoria e a santidade terrenas nada são. O mundo, com certeza, não gosta disso. Por isso
contamos com a possibilidade de ser condenado e perseguido. Assim, Pedro une as 3 coisas: a fé, a eserança
e a santa cruz, porque uma deriva da outra (Lutero).
Dia 15 – Alegria na P
edr
o 1.6-9 (v
.6) e Tiago 1.2-4 (v
.2)
Prrov ação –1ª P
Pedr
edro
(v.6)
(v.2)
A Bíblia está descrevendo a nossa vida no mundo. Diante de Deus, no céu, somos filhos amados e temos
nossa herança celestial eterna, a salvação, garantida. No mundo não apenas sentimos tristeza, aflição e
abandono, mas somos alvo de toda sorte de provações da parte do diabo. A maior culpa é: cremos em
Jesus, louvamos e exaltamos a bondade de Deus manifestada a todo mundo por meio de Jesus, e só Ele
pode remir do pecado e da morte, tornar o homem justo e santo. Cremos também que a razão humana não
pode preparar-se para a graça, muito menos merecer a vida eterna. Com todo seu pensar e agir, por mais
grandiosos e gloriosos que sejam, não alcançam a paz com Deus. Tentam fazer isso sem a Palavra de Deus,
desprezando Sua promessa e escolhendo algo inventado por eles. O mundo não tolera que censuremos
suas opiniões e obras como coisas inúteis diante de Deus. Então persegue àquele que prega a Palavra.
Quem tem fé, fala e confessa o que sente no coração. Por isso a Bílbia diz: Embora, no presente, por breve
tempo, se necessário, sejais contristados (Lutero).
Dia 16 – SSantos
antos – 1ª P
edr
o 1.13-21 (v
.15)
Pedr
edro
(v.15)
Não quero chamar-me de santo pelo que eu faço, nem ser chamado de santo por ninguém, nem tampouco
gabar-me de santidade. Agora sou santo porque posso dizer de consciência tranquila e com fé inabalável:
embora eu seja um pobre pecador, Jesus é santo em seu Batismo, Sua Palavra e Espírito Santo. Na verdade,
é a única santidade dada por Deus. Chegamos a essa santidade pelo Espírito Santo, que nos batizou e
pregou o Evangelho de Jesus e criou a fé em nosso coração. O Batismo não é de forma alguma algo que
fizemos nem o Evangelho e a fé o são, pois Deus nos deu esses dons. Porque a mão que me batizou não era
mão de homem, mas a mão do Espírito Santo. A boca e a palavra do pregador que eu ouvi, não eram dele
mesmo, mas palavras e pregação do Espírito Santo que, através de tais meios externos, cria em nós a fé e,
assim, nos santifica. Dessa forma, assim como não devemos negar que fomos batizados e somos cristãos,
também não devemos negar ou colocar em dúvida que somos santos. Somos santos porque estamos em
Jesus que é Santo (Lutero).
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Dia 17 – JJesus
esus nos D
eu E
edr
o 2.18-25 (v
.21-23) 3/3
Deu
Exxemplo – 1ª P
Pedr
edro
(v.21-23)
No momento em que seu coração é confirmado em Jesus e se torna inimigo do pecado movido por amor,
e não por simples medo da dor, o sofrimento de Jesus deve tornar-se um exemplo para toda sua vida que
agora deve ser encarada de forma diferente. Se dor ou doença o afligirem, considere quão pouco isso é
comparado com a coroa de espinhos na cabeça de Jesus e os cravos sobre Seus pés e mãos. Se tiver de fazer
o que não lhe agrada ou deixar de fazer o que gosta, lembre como Jesus preso e manietado é levado de cá
para lá contra a Sua vontade. Se for tentado pelo orgulho, pense como o seu Senhor foi zombado e
desprezado na companhia dos malfeitores. Se for tentado por desejos impuros e prazeres carnais, pense
em como a delicada carne de Jesus é açoitada, traspassada e ferida. Se for tentado por ódio e inveja, a
procurar vingança, lembre-se de como Jesus orou por você e todos os inimigos Dele, com forte clamor e
lágrimas! Se estiver passando por tribulação física ou espiritual, considera o que Jesus fez por você e para
ensinar que deve fazer o mesmo pelos outros (Lutero).
Dia 18 – U
mM
anto Cobr
ecador
es – 1ª P
edr
o 4.7-11 (v
.8)
Um
Manto
Cobree P
Pecador
ecadores
Pedr
edro
(v.8)
Nesse ponto aprendamos a procurar o próximo qual ovelha perdida, cobrindo sua vergonha com nossa
honra e deixando que nossa santidade cubra seus pecados. O que acontece quando pessoas se reúnem?
Falam dos pecados alheios, querendo demonstrar como sentem horror ao pecado. Por isso, quando vocês
se reúnem, não falem dos pecados dos outros. Ao se reunirem, cubram a vergonha dos outros e não criem
feridas que vocês não podem curar. Caso suspreenda duas pessoas num quarto, jogue seu manto sobre
elas, e não se esqueça de fechar a porta. Motivo? Ora, você também gostaria de ser tratado assim. Isso é o
que Jesus também faz. Ele guarda silêncio e cobre nossos pecados. Ele bem que poderia nos envergonhar
e humilhar, mas Ele não o faz. Precisamos seguir Seu exemplo. A virgem deve dar sua grinalda para
meretriz e a esposa deve dar seu véu para a dúltera e deixar que tudo seja um manto a cobrir os pecadores.
Todo homem cristão tem sua ovelha a recuperar, e toda mulher sua dracma perdida e todos nossos dons
devem pertencer também ao outro (Lutero).
Dia 19 – A IIgr
gr
eja SSofr
ofr
edora – 1ª P
edr
o 5.5-11 (v
.9) 29/10
greja
ofredora
Pedr
edro
(v.9)
Em meio a essas tentações, Pedro consola os cristãos sofredores, lembrando-lhes que não são os únicos
nem os primeiros que são afligidos dessa forma, como se fosse um sofrimento excepcional ou inusitado,
e fossem os únicos a sofrer. Precisam saber que seus irmãos, os cristãos, estão sujeitos a sofrimento
semelhante e em toda parte, pois estão no mundo. Ver e saber que não está sozinho, mas que sofre com
a grande massa, é alívio e consolo sem par para o sofredor. Por isso ninguém deve pensar que sua angústia
é tanta, como se fosse algo novo e outros nunca tivessem passado pelo mesmo. Talvez no seu caso seja algo
nunca experimentado antes; mas olhe à sua volta e atente para a multidão de cristãos de sua amada Igreja,
desde seu início até hoje. Ela foi posta no mundo para ser alvo constante dos flagelos do diabo e para ser
provada e peneirada constantemente. Quando Deus, por meio da Sua Palavra e da fé, consegue reunir
uma Igreja, o diabo entra em ação; e se não consegue destruí-la pelas seitas, lança-se com perseguição, e
temos de sacrificar a vida e tudo o mais (Lutero).
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Cristian, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e
ESCALAS
Prevelato. Próximo domingo - dia 19/11 - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Osmar, Rafael e Rodrigo
Pretti.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Lilian.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - D
ia 13: Valentina Herrera Angarten; Dia 14
Dia
14: Aracy Bussanrra,
Sun Mei; Dia 15: Jesus Maria Augusto da Silva, Simone A. Oliveira Bernini; Dia 16: Diác. Lester
Marques de Rezende; Dia 17
17: Diác. André Domingos Gaban, Presb. Humberto Arantes de Carvalho,
Presb. Paulo Sérgio dos Santos.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 14: Diego Capelletti Santiago e Paula Felipe Capelletti Santiago
08 anos
Dia 14: Gustavo Henrique Aranha Neto e Gabriela Leite Fernandes
02 anos
Dia 15: Presb. Décio de Oliveira Bernini e Simone Aparecida Oliveira Bernini
27 anos
Dia 16: Diác. Nilson Mascolo Filho e Cinthia Aires dos Santos Mascolo
14 anos
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Sr. Elmir Andrade, Eduardo Rodrigues Deguti Barros, Marcel Thomé, 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 IGREJA BA
TIST
A NOS USA – Oremos pelos famíliares das vitimas e feridos do
AT
BATIST
TISTA
ataque que aconteceu no domingo p.p., dia 05, na Primeira Igreja Batista em Sutherland Springs, uma
pequena comunidade de cerca de apenas 400 habitantes localizada nos arredores do município de San
Antonio. Pelo menos 26 pessoas, com idades entre 5 e 72 anos, foram mortas e outras 20 ficaram feridas.
03. BRASIL – Oremos pela situação do nosso país que passa pelos mais variados problemas, tais como:
corrupção, violência, desemprego, drogas, etc. Clamemos ao Senhor por Sua Providência!

CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "O Cego Bartimeu". O versículo chave é "Col. 1.13" e Culto Noturno: "O Bom
esponsáv
eis que, ao término do
esponsáveis
Samaritano". O versículo chave é "I Jo. 3.18". Pedimos aos pais ou rresponsáv
culto, busquem pessoalmente seus filhos!
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 18/11, às 7h, a ênfase da reunião de oração será
a intercessão pelo BRASIL. ESTATUTO: REPUBLICA; ÁREA: 8 5OO. OOO KM 2; POPULAÇÃO:
2O7.7 milhões de habitantes; LINGUA: PORTUGUÊS; RELIGIÃO: CATÓLICA MAIORIA PROTESTANTE MINORIA.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - Será realizado no 18/11, a partir das 9h, na Igreja
Jardim Califórnia em Campo Limpo Paulista, o CONGRESSO ELETIVO DA FEDERAÇÃO UNIDO.
Todas as sócias estão convidadas a participar.
UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS - Convocamos todos os sócios da UPH para a próxima
reunião plenária, sábado, dia 18/11, na Capela, em 1ª convocação às 9h e 2ª convocação às 9h30.
DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS – DIA 23/11, 5ª feira, às 20h
20h, teremos o Culto de
Ação de Graças (com participação dos Coros e Equipe de Louvor) em nossa igreja. Todos estão convidados!
Não deixe de participar desse momento tão importante de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas.
Aqueles que quiserem poderão trazer suas doações da seguinte maneira: Homens – Feijão / Mulheres –
dolescentes – Macarrão / Crianças – Brinquedos.
Panetone / Jovens e A
Adolescentes
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.
UCP- As crianças da nossa igreja convidam VOCÊ para iniciar dezembro relembrando a verdadeira
história do Natal. Será no dia 02/12, às 19h30 no salão da nossa igreja com o musical Natal.com.
Srs. Pais, nosso primeiro ensaio será dia 15/11 às 15h
15h. Traga seu filho para participar!
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Alvo a ser alcançado até dezembro/2017 - Distribuição
EV
ANGELIZAÇÃO
de 100 mil folhetos. Realizamos na última semana, várias distribuições de folhetos na Estação Santa
Cecília do Mêtro. Nesta oportunidade iniciamos a evangelização do Sr. Moszek, judeu que residi na
região. “A Seara é grande mas os trabalhadores são poucos” Mt 9.37. No dia 2 de dezembro às 16h
grande distribuição de folhetos. Ore e nos ajude a evangelizarmos esta cidade.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
a) 300 BA
TISMOS NUM SÓ DIA NA TAILÂNDIA
BATISMOS
AILÂNDIA: “Esse batismo em massa aconteceu entre os
Karen, uma tribo na Tailândia. Essa tribo que fica localizada na fronteira entre a Tailândia e Myanmar
(Birmânia) presenciou 300 novas pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo, sendo batizadas. Que
Deus continue sendo glorificado em todas as tribos e etnias no continente Asiático”. (fonte não revelada
por questões de segurança).
b) SÍRIA E IRA
QUE
IRAQ
UE: “Aos poucos e de forma bem tímida ainda, alguns sírios e iraquianos estão
retornando ao seu país. A guerra com o Estado Islâmico ainda não acabou, mas alguns corajosos retornaram
e estão tentando reconstruir suas vidas. Um pastor com mais 15 irmãos de sua comunidade retornaram
juntos e estão reconstruindo a igreja que foi totalmente destruída. Eles realizam cultos nas ruínas todas as
manhãs e passam o resto do dia trabalhando na reconstrução do templo. Como ainda eles não tem como
adquirem alimentos, dependem da ajuda do exército e da Nações Unidas. Eles afirmam estar felizes em
poder retornar e reconstruir o que eles consideram o local mais importante, a igreja. A maioria deles passam
a noite ali mesmo nas ruínas, porque suas casas também foram destruídas e eles não tem para onde ir. Um
deles disse, ‘temos que priorizar Deus em tudo, primeiro vamos construir a casa de Deus, depois pensamos
em nossas casas’. A alegria nos rostos desse grupo é uma expressão singular da transformação que Deus
realizou em suas vidas. Ore por eles; Ore pela reconstrução da Síria e do Iraque; Ore por paz nesses países”.
(fonte não revelada por questões de segurança).
UA - Os irmãos, diác. César e Zenaide estão
AJUDA P
ARA HOMENS EM SITU
AÇÃO DE R
PARA
SITUAÇÃO
RU
coordenando, com o apoio da Junta Diaconal, a distribuição de roupas para homens em situação de rua,
muitos provenientes da Cracolândia, nos projetos da AEB, ATENDE 3 e CASA PORTO SEGURO.
Colabore, participe trazendo roupas novas ou usadas, inclusive calçados para homens. Esses trabalhos
têm sido executados com o apoio espiritual de capelão sustentado por irmãos de nossa Igreja, por meio
do Ministério de Missões ( não acumule aquilo que não vai mais lhe fazer falta).
DÍZIMOS E OFER
TAS - Nos cultos de hoje teremos um momento especial para consagração de
OFERT
nossos Dízimos e Ofertas. Você também poderá trazê-los nos demais domingos entregando diretamente
na Tesouraria ou, se desejar, fazer depósito bancário no Banco Bradesco - Agência 0096 c/c 69.230-1 CNPJ 63.014.674/0001-65. “...; e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo”. Gênesis
28.22b
NO HORÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL - Solicitamos aos irmãos que durante o horário da
Escola Dominical (9h30 - 10h30) evitem usar o templo para trabalhos paralelos. Valorize o aprendizado!
A INTERNET - Acesse o canal UNIDAIPB no YouTube ou pelo link
TRANSMISSÃO P
EL
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.
PRESENTE DIÁRIO 2018 - Aqueles que desejam adquirir o devocionário “Presente Diário 2018”,
façam suas encomendas o mais breve possível com o Presb. Esdras ou com sua esposa, Neide Coelho.
RE
VIST
A "CADA DIA NA
TAL" - Está à disposição dos irmãos o "Cada Dia Natal", com 31 mensagens
REVIST
VISTA
NAT
sobre o Natal, contendo na última capa informações sobre nossa igreja. Preços: 1 unidade: R$ 2,50; 5
unidades: R$ 10,00.
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. 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
* Salmo 95. 1-6
Hino 18 – “Deus dos Antigos”
* Oração
Coro Masculino
Contrição
* Isaías 43. 1-5
* Oração Silenciosa
Hino 146 - "Segurança do Crente"
* Oração

Adoração
Cântico - "Bom Estarmos Aqui"
* Apocalipse 19. 4-6
Hino 52 - "Glória e Coroação"
* Oração
Coro Masculino
Contrição
* Hebreus 10.19-23
* Oração Silenciosa
az M
orada em M
im"
"Faz
Morada
Mim"
Cântico - "F
* Oração

Ação de Graças
* João 4.21-24
Dízimos e Ofertas
* Oração
m Espírito e em Ver
dade"
Cântico - "E
"Em
erdade"

Ação de Graças
* Salmo 9. 1-2
Dízimos e Ofertas
* Oração
Cântico - "Graças Dou"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Célio Gomes de Azevedo

Edificação
Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar

Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
uer
o Louv
ar-T
e"
Cântico - "Q
"Quer
uero
Louvar-T
ar-Te"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Poslúdio

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: Saulo - Culto Noturno: Cleverson
NOVO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO - O Conselho em sua última reunião elegeu o
Presb. Cleverson Pereira de Almeida, como vice-presidente para o corrente ano, para suprir a vacância do
cargo.

6

