Boletim nº 4778

26/11/2017
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6. Rev. Marcos Nicoli N.
Filho
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7. Rev. Julio M. F. dos Santos
(Austrália)

Seminarista
Filipe Rodrigues de Lima

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

Assisti a um filme intitulado “O Preço do Amanhã”, no qual, em um
futuro próximo, o envelhecimento passa a ser controlado para evitar a
superpopulação, tornando o tempo a principal moeda de troca. Um cafezinho
custa 3 minutos. Um carro de luxo, 20 anos.
As pessoas vivem tranquilamente até os 25 anos. Ao atingirem essa idade, recebem
um relógio subcutâneo no braço com um ano de crédito e passam a trabalhar
para ganhar tempo para viver e para pagar as contas. Quem fica rico pode viver
centenas de anos sem nunca deixar de aparentar 25 anos.
Todas as relações comerciais agora são desenvolvidas por meio de compra,
venda, troca e doação de tempo. Se o relógio de alguém chega a zero, a pessoa cai
morta onde estiver. Uma proposta instigante.
De fato, o tempo é um bem limitado. Quando estamos impacientes
com as crianças, dizemos: “Ei, não tenho todo o tempo do mundo!”. Queremos
dizer que não aceitamos que “tomem o nosso tempo”. No filme isso seria possível;
alguém poderia ser roubado, à noite.
Pessoas educadas dizem: “Posso tomar alguns minutos seus?”. E depois
agradecem: “Obrigado pelo seu tempo”. O tempo é reconhecido como um
“objeto de valor”.
Veja como isso é verdade: Você marca um encontro para as 6h e,
cuidadoso, chega até antes. Mas sua contraparte chega às 7h e diz: “Desculpe o
atraso”. Ok, mas o que você fez nesse tempo? Se já conhecia o jeito da pessoa,
pode ter levado um livro para ler ou o caderno para estudar. Mas, se estava
desprevenido, sente-se roubado naquilo que poderia ter feito com essa hora
“perdida”.
Há, inclusive, um custo social para o mau uso do tempo. É quando uma
pessoa (ou instituição) se apropria do tempo de muita gente. Isso acontece, por
exemplo, quando um médico dá um “chá de cadeira” em seus pacientes,
deixando-os esperar por horas. Pode acontecer o mesmo em qualquer sala de
espera. As filas desproporcionais e os engarrafamentos de trânsito são outros
exemplos. Há organizações especializadas em medir e quantificar o custo desse
tempo perdido, em termos nacionais.
Quando ouço que a água é um bem escasso e não renovável, que devemos
usá-la com consciência, penso no meu tempo de vida e em como usá-lo com
sabedoria.
De todas as coisas que podemos fazer com nosso tempo, a mais improvável
é “doá-lo” — usá-lo como “serviço” gratuito aos outros —, porque a lógica diz
que cada um deve usar o seu ou vendê-lo. Então contemplo o Natal de Jesus; e
naquela manjedoura percebo Deus entrando no tempo para doá-lo inteiramente
a nós. Ao iniciar sua vida pública, Jesus sabia que já lhe restava pouco tempo.
Mas estava disposto a oferecê-lo.
Qual é o maior presente que alguém pode dar? Talvez a vida. Mas se
déssemos “tempo”, não estaríamos dando “vida”? A nossa vida? Penso
imediatamente em doação de tempo entre cônjuges, pais e filhos, família, amigos
— e tempo para Deus! Sim, nosso presente maior para eles talvez seja nosso
tempo. Já não falo do tempo que “me tomam”, mas daquele que, deliberada e
alegremente, ofereço.
Gostaria de aprender a arte de doar tempo. Mais do que isso, doar “o
melhor do meu tempo”, para que, quando meu relógio chegar a zero, eu saia do
tempo rico em amizades.
Rev
demir Aguiar (adaptado e transcrito)
ev.. A
Ademir
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 27 – A Grande Diferença – 1ª João 3.7-10 e João 8.37-47
É preciso diferenciar entre as pessoas e julgá-las conforme são, quem é seu pai! Quem ama, crê e vive o
Evangelho deve aprender a resistir ao diabo (que a assusta e a entristece) e a dizer-lhe: “Tu mentes, diabo
malvado, ainda que te mostres com a aparência do meu Senhor e uses as palavras Dele. Sou filho de Deus,
batizado em nome de Jesus e pela graça de Deus não sou daqueles que pisam o Evangelho e vivem
contrário a ele, mas ajo e sofro o quanto posso em conformidade com ele; e queira Deus que eu possa fazer
mais! Por isso tais ameaças e palavras terríveis não me dizem respeito, não devo nem quero ouvi-las agora,
mas apego-me ao que Jesus fala”. Assim, se a gente for capaz de diferenciar, ambas as partes recebem o que
lhes cabe com justiça, sendo que o Senhor Jesus consola aqueles que o diabo quer apavorar e desanimar e,
por outro lado, atemoriza aqueles que o diabo torna seguros de si e insolentes. O que diabo perverte e
destrói, Jesus constrói e reergue, o que o diabo faz, Jesus destrói (1ªJoão 3.8). Sabendo isso devemos estar
seguros e corajosos e resistir ao nosso inimigo (Lutero).
Dia 28 – P
oão 4.1-6 (v
.1)
Prrovem O
Oss Espíritos – 1ª JJoão
(v.1)
O Espírito de Deus é o Espírito da Verdade em contraposição a todas mentiras e todos espíritos enganadores.
Como se diz: Onde Deus constrói uma Igreja, logo o diabo coloca sua capela ao lado, ou seja: onde a
Palavra de Deus é pregada em sua pureza, ali o inimigo introduz seitas, espíritos enganadores, que
atribuem a si mesmos a glória e o nome de Jesus e Sua Igreja. Porém, o Senhor Jesus nos dá o Espírito que
nos traz segurança e certeza da verdade, para que não mais tenhamos dúvidas sobre a nossa felicidade
eterna, mas tenhamos certeza e sejamos juízes, julgando todas as outras formas de doutrina. Assim Ele nos
faz vencedores e nos dá o título de doutores e mestres, pois somos capazes de escolher a doutrina verdadeira.
Através dos anos a Igreja sofreu os ataques de espíritos enganadores. Apesar disso a Igreja vem sendo
vitoriosa e conserva em sua pureza o Evangelho do Senhor Jesus e seus sacramentos; julga e afasta de seu
meio toda forma de doutrina falsa e tudo que se opõe à Igreja, mesmo que o inimigo se transforme em anjo
da luz, porque maior é Aquele que está em nós (v.4) (Lutero).
Dia 29 – Deus É Amor – 1ª João 4.7-16
Podemos ver o que significa Deus é amor
amor. Isto é tão evidente que qualquer um pode ver e perceber,
bastando abrir os olhos. Diariamente vemos os Seus dons, não importando em que direção olhamos: o sol,
a lua, o céu repleto de luz; a terra cheia de folhagens, grama, cereais e todo tipo de plantas que servem e são
dadas para alimento. Da mesma forma, pai e mãe, casa, lar, paz, proteção e segurança por meio do poder
secular, governo etc. E além de tudo isso, Ele deu Seu amado Filho por nós e O traz a nós através do
Evangelho, para nos livrar de toda miséria e necessidade. Que mais poderíamos desejar? Seu amor, julgo
eu, é um fogo ardente que não pode ser alcançado por meio do pensamento humano. Quem não vê nem
se dá conta disso, é completamente cego, ou completamente endurecido e morto. Conhecendo a Deus e
sendo cristãos, vemos e sabemos que Deus é puro amor, o qual derrama sobre nós em rica medida!
Amemos o próximo assim como Deus nos ama. Porque é impossível sentir o fogo ardente do amor de Deus
sem ser incendiado e aquecido por ele (Lutero).
Dia 30 – Amor Com Amor SSee P
aga – 1ª JJoão
oão 4.17-21 (v
.19)
Paga
(v.19)
A fé e o amor andam juntos. Quando, por meio da fé, reconhecemos o quanto Deus nos ama, nosso
coração se torna alegre e amável para com Deus; não podemos ficar voltados para nós mesmos;
transbordamos toda nossa gratidão e amor. Mas Deus não precisa de nossas obras, nem pediu que
fizéssemos algo para Ele, exceto louvar Seu nome e agradecer. Por isso vamos adiante e nos entregamos de
corpo e alma ao próximo, colocando-nos a seu serviço, ajudando e aconselhando-o de livre vontade. Pois
Deus nos deu Sua graça, movido simplesmente por Sua misericórdia, sem méritos, sim, quando estávamos
atolados no pecado, éramos inimigos de Deus. Agora não podemos ficar parados vendo alguém atolado
no pecado, indicamos o caminho, levando-o ao lugar onde encontramos a salvação, pregando o Evangelho.
Depois disso damos-lhe água, comida e vestes. Enfim, tratamos e cuidamos dele da mesma forma como
gostaríamos de ser tratados! Alegre e de boa vontade procuramos servir ao próximo em tudo o que nos for
possível, e isso muito antes do dele nos pedir ou solicitar (Lutero).
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Dia 01/12 – B
atalhar D
iligentemente – JJudas
udas 1.1-4 (v
.3)
Batalhar
Diligentemente
(v.3)
Judas planejando escrever aos amados, pois os cristãos amam uns aos outros porque o amor de Deus se
tornou um poder eficaz em suas vidas, sobre o perdão dos pecados, arrependimento, fé e a vida de fé, a
santificação e a glorificação, isto é, encorajando e ensinando sobre a nossa comum salvação; sentiu-se
obrigado a mudar o tema! Por que? Por causa da heresia que ameaçava infiltrar a Igreja. Essa ameaça
atravessou os séculos e ainda hoje é preciso batalhar diligentemente pela nossa fé! Trata-se do fortalecimento
e do cultivo diário da confiança em Jesus, que nos leva a viver de modo dedicado a Ele. É o viver na
eternidade, que é a virtude espiritual na ação diária do viver de fé em fé. Não nós, mas Jesus vive em nós,
esse viver que vivemos na carne, vivemos pela fé no Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos trouxe a revelação
final de Deus. Nossa vida é centrada em Jesus Cristo, o Caminho, a Verdade e a Vida. Temos o dever de
transmitir a outros o que os apóstolos nos legaram; sendo-nos dado um maior e mais profundo
discernimento quanto à sua significação universal.
Dia 02 – E
dificando-v
os N
Edificando-v
dificando-vos
Naa Fé SSantíssima
(v.20)
antíssima – JJudas
udas 1.17-21 (v
.20)
Edificando-nos refere-se à uma estrutura erguida sobre o alicerce já lançado, que é a nossa fé santíssima.
Somente sobre esse alicerce é que pode ser seguramente erguido o edifício do nosso caráter cristão e da
comunhão cristã. Essa edificação espiritual fala do crescimento contínuo e eleva o templo do Espírito
Santo, uma habitação para o próprio Deus, infundindo a natureza divina em nós. A edificação da fé é
realizada por intermédio dos meios espirituais de construção: treinamento da mente quanto às realidades
espirituais, o estudo das Escrituras e das verdades espirituais, o estudo dos livros sobre as Escrituras, o
ouvir sermões e o ensino cristão; a meditação que consiste do ouvir a Deus, em que o crente busca a
iluminação espiritual; a busca pelo Espírito e Seus dons, bem como emprego desses dons; a participação
da atividade da Igreja, seu ministério de ensino e sua comunhão; o uso da oração feita no Espírito.
Quantos dentre nós têm buscado o dom da oração? Quão grandes coisas são realizadas por aqueles que a
possuem! Alguns desses são verdadeiros gigantes da fé.
Dia 03 – P
oder
oso P
ara N
os G
uar
dar – JJudas
udas 1.24-25 (v
.24)
Poder
oderoso
Para
Nos
Guar
uardar
(v.24)
Deus é a realidade final, o poder último; mas também é o nosso Pai, como também o amor e a benevolência
personificados. Ele O amor de Deus por nós, é capaz, poderoso para nos guardar da queda, apresentandonos inculpáveis diante do Senhor Jesus Cristo quando de sua vinda para julgar, contanto que mantenhamos
dentro desse amor e da santíssima fé que o acompanha. Seu poder é suficiente para as mais difíceis tarefas;
não há problema que Deus não saiba resolver. O próprio Senhor Jesus foi a medida do interesse de Deus
por nós. Mostra-nos que Deus é capaz de transformar a alma, conduzindo-nos até Si mesmo e à mais
elevada glória! Ele fará por nós, Seus filhos, aquilo que fez por Seu Filho Jesus; não falta recursos e nem
sabedoria; tudo está à Sua disposição, estando sujeito a Ele. Deus é capaz de firmar-nos e de fazer
muitíssimo mais do que tudo quanto lhe pedimos ou pensamos. E é o Seu próprio poder que atualmente
opera em nós, o poder que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo e que o exaltou acima de todo outro nome
dos céus ou da terra. Aleluia!
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, André, Daniel, Luiz Carlos e Mauro.
Próximo domingo - dia 03/12 - Leandro, Cristian, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo, Prevelato.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino: Mirian; Culto Noturno: Messias.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Diocelia Maria da Silva, Daniela Ferreira Garcia; Dia
27: Viviane Amarante Pereira; Dia 29: Chucrallah Salem El Tayar, Nilva de Souza Nascimento, Regina
27
Mordenti de Cayres; Dia 30: Flavia Stella Aranha Neto; Dia 01/12
01/12: Guiomar Ferreira.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: Rev. Celio Gomes de Azevedo e Marina de Moura
06 anos
Dia 27: Marcos Rodrigues de Freitas e Selma Pinheiro de Freitas
35 anos
Dia 30: Presb. Jovino Pereira Filho e Virma Ramalho Pereira
54 anos
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "O Nascimento de Jesus é anunciado aos Pastores". O versículo chave é "I Jo 4.19" e
Culto Noturno: "A Parábola do Filho Pródigo". O versículo chave é "I Jo 4.8". Pedimos aos pais ou
responsáveis que, ao término do culto, busquem pessoalmente seus filhos!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Spiridon Patseas, Sr. Elmir Andrade, 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. AR
GENTINA – SUBMARINO DESAPARECIDO NA ARGENTINA: as autoridades argentinas
ARGENTINA
continuam com as buscas para tentar localizar o submarino ARA San Juan, que estava em uma missão de
treinamento e desapareceu na última quarta (15/11) com 44 tripulantes a bordo.
03. COREIA DO NOR
TE – PROGRAMA COM MÍSSEIS: a Coreia do Norte segue um agressivo
NORTE
cronograma para construir e implantar seu primeiro submarino operacional de mísseis balísticos, de
acordo com análises de novas imagens de satélite.
CORO GERAL DA IPUSP – Hoje, o Coro Geral de nossa igreja está participando do culto matutino,
às 9h, na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Nesta ocasião estará pregando o nosso pastor Rev. Célio.
ORQUESTRA E CORO JOVEM DA IPVM – Hoje, o Coro Jovem da Igreja Presbiteriana de Vila
Mariana e sua Orquestra estão participando do culto das 11h aqui em nossa igreja. Todos são bem vindos!
PREGADOR VISIT
ANTE – Agradeçemos a presença do Rev. Gessé Almeida Rios, pregador no culto
VISITANTE
matutino. É missionário na África do Sul, casado com Iolanda e pai de Guilherme, Felipe e Leonardo.
Rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida do Rev. Gessé, seu ministério e sua família.
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje, teremos esse tempo de confraternização em nosso salão social.
Venha participar conosco!
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 02/12, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pela CASA PORTO SEGURO.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - 1) Reunião de Oração, próxima terça-feira, dia
28/11 às 14h, na Capela, sob a direção do deptamento Ester.
2) Dia 29/11 às 14h
14h, será realizada a reunião de encerramento do ARTESANATO. Todos as irmãs estão
convidadas.
UCP- Dezembro está chegando....venha iniciar o mês relembrando a verdadeira história do Natal, com
o musical apresentado por nossas crianças Natal.com. Sábado 02/12, às 19h30, no salão social da nossa
igreja....convide amigos e parentes!
OFER
TA ANU
AL DE GRA
TIDÃO A DEUS - A partir deste domingo e durante o mês de dezembro,
OFERT
ANUAL
GRATIDÃO
levantaremos uma oferta de gratidão a Deus pelo ano que se finda. Participe com liberalidade e alegria.
Apanhe o envelope especialmente preparado para essa finalidade que se encontra nos bancos do Templo.
DÍZIMOS E OFER
TAS - Podem também ser depositados diretamente na conta bancária da Igreja:
OFERT
Banco Bradesco, Agência 096 - Conta Corrente 69.230-1 - CNPJ 63.014.674/0001-65.
DEMONSTRA
TIV
O FINANCEIR
O - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja através
DEMONSTRATIV
TIVO
FINANCEIRO
dos gráficos em percentuais do mês de outubro (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6), observando que
o investimento em Evangelismo e Missões já ultrapassou o orçado para o ano em decorrência de ofertas
específicas recebidas para este fim. Outras informações com o tesoureiro Presb. Esdras.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
a) EX-HINDUÍST
AS DÃO TESTEMUNHO DE TRANSFORMAÇÃO – As vestes, os brincos,
EX-HINDUÍSTAS
os piercings e as pinturas. Tudo isso faz parte da cultura indiana que é diretamente ligada ao hinduísmo.
Mesmo com alguns pontos em comum, essas tradições se modificam de acordo com a cultura, a casta e até
o clima de cada região do país. Segundo colaborador da Portas Abertas, “a maioria das pessoas não tem
conhecimento, e nem se preocupa mais, com essa ligação com o hinduísmo. Elas usam as vestes e acessórios
apenas como estética. É a moda local”. Alguns costumes, porém, são deixados para trás assim que um
indiano se torna cristão. Entre eles está a pintura na divisória dos cabelos das mulheres usando o pó
vermelho ou laranja chamado Sindoor. Esse costume, ligado ao hinduísmo, mostra que a mulher é casada.
Outros trajes muito pesados ou tradicionais também são substituídos por roupas mais leves. Essa decisão
faz com que as cristãs indianas sejam perseguidas e desprezadas. Porém, existe uma transformação ainda
mais impactante. Segundo o mesmo colaborador, a primeira coisa que se nota quando um indiano se torna
cristão é o desejo de aprender a ler para poder entender a Bíblia. Inclusive aqueles que nunca puderam
aprender são ajudados e abençoados por conseguirem ler sozinhos as Escrituras e, assim, fortalecer a sua fé.
(Fonte: Missão Portas Abertas)
b) RE
V. MAR
COS NAPOLI E PRISCIL
A – Albânia
REV
MARCOS
PRISCILA
Albânia: “Cada dia tem algo novo no campo missionário.
O verão chegou ao fim, agora começou o outono. O calor, o dia quente, ensolarado acabou, agora
começaram as chuvas e o frio. As férias escolares terminaram, as aulas começaram. Nossas vidas sempre tem
começos e fim... Terminamos o verão e as coisas estão voltando ao normal. Muita gente viajou nesse
período, incluindo o pessoal da equipe e colaboradores da igreja. A maioria já retornou e os trabalhos da
igreja vão se normalizando. Nesse último mês, além de pregação, pude ministrar a Ceia do Senhor,
continuar ajudando na música e nas atividades semanais. Na próxima semana, o Rev. Benilton - líder da
nossa equipe - retorna do Brasil...Conhecendo a Albânia: Berat é uma cidade que fica 120 km ao sul de
Tirana
irana. É uma cidade muito antiga conhecida como a cidade das mil e uma janelas. É uma viagem no
tempo! Uma cidade muito bonita, com uma história muito interessante e sem igreja reformada...” (Fonte:
APMT)
SA
COLINHAS POR
TO SEGUR
O – Os diáconos de nossa igreja estão distribuindo sacolinhas para
SACOLINHAS
PORT
SEGURO
as pessoas que desejam colaborar com a Casa Porto Seguro (Projeto social de Ajuda a Moradores de Rua).
Nessa sacolinha há uma lista de itens a serem arreacadados. Tais sacolinhas deverão retornar pra igreja até
o dia 03/12
03/12. Participe desta Campanha!
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.
RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS NA CONGREGAÇÃO DE CAUCAIA – No domingo
passado, dia 19, por ocasião do culto matutino foram recebidos novos membros na Congregação de
Caucaia do Alto – Cotia, a saber: PROFISSÃO DE FÉ
FÉ: Ryan Ferreira de Camargo Costa. PROFISSÃO
DE FÉ E BA
TISMO
BATISMO
TISMO: Angelina dos Santos, Amanda dos Santos e Josiane Pereira de Andrade.
JURISDIÇÃO À P
EDIDO
TISMO INF
ANTIL
PEDIDO
EDIDO: Geisebel Pereira de Andrade. BA
BATISMO
INFANTIL
ANTIL: Abner Lucas
Pereira, Samuel Bryan Pereira e Lucas Silva Santana.
FORMA
TURA DO IBEL – No dia 02 de dezembro de 2017, às 19h, haverá um culto em Ações de
FORMATURA
Graças pelos formandos do Instituto Bíblico Eduardo Lane, em Patrocínio – MG. Dentre os formandos
está o nosso irmão Isaias da Silva Matos, membro de nossa igreja. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre a
vida do Isaias e de sua esposa Domingas.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Exodo 3. 1-6
gr
eja em A
doração”
Hino 3 – “A IIgr
greja
Adoração
* Oração
ua G
raça"
Coros Jovem - "T
"Tua
Graça"
Contrição
* Salmo 130
* Oração Silenciosa
alar com D
eus"
Coros Jovem - "F
"Falar
Deus"
"Digno é o Senhor"
* Oração
Ação de Graças
* Apocalipse 22. 16-17
* Oração
Coros Jovem - "Cante"
* Oração com as crianças

Adoração
em D
errama a P
az"
Cântico - "V
"Vem
Derrama
Paz"
* Salmo 117
Hino 47 - "Louvor e Glória"
* Oração
Coro Jovem
Contrição
* Salmo 42. 1-5
* Oração Silenciosa
Cântico - "P
"Prreciso de Ti"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 146. 1-2
* Oração
u me Alegr
o em Ti"
Cântico - "E
"Eu
Alegro
* Oração com as crianças

Edificação
Coros Jovem - "I Smile"
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Gessé Almeida Rios
Missionário APMT

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

Consagração
* Oração
Coral Jovem- "Glória"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
Cântico - "Amigo de Deus"
* 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
Matutino: Edson - Culto Noturno: Wilson
AUSÊNCIA DO RE
V. CÉLIO – O Rev. Célio está pregando na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana,
REV
por ocasião do culto matutino e, à noite, na Igreja Presbiteriana de Rio Claro. Que Deus acompanhe o
nosso querido pastor!
REUNIÃO DO CONSELHO - Na próxima 3ª feira, dia 28, às 19h30
19h30, no local de costume. Todos
os seus membros estão formalmente convocados.
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