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Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Imaginemos o cenário e a liturgia do primeiro Natal: como chão, as
campinas da Judeia; como teto, a abóbada celeste; como luminosidade, a glória
de Deus; como mensageiro, um anjo do Senhor; como grupo celebrante, uma
milícia celestial; como comunidade de ouvintes e adoradores, uma congregação
de humildes pastores!
Qual foi o conteúdo da pregação proclamada pelo mensageiro celestial
naquela noite memorável? Aqui está o seu teor: “Não temais; eis aqui vos trago
boa-nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu,
na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor” (Lucas 2.10,11).
Percebemos que a mensagem do anjo celeste tinha como propósitos: a)
tranquilizar os corações atemorizados; b) comunicar a mais sublime notícia de
todos os tempos; c) dizer quem era o recém-nascido de Belém – sua implícita
missão salvadora (Salvador), sua singular identidade como o Ungido de Deus
anunciado pelos profetas (Cristo) e sua inseparável divindade (Senhor).
Consideremos a missão salvadora de Jesus, seu fundamento e sua extensão:
1)A missão salvadora de Jesus está contida no seu próprio nome
– O nome “Jesus” é a versão grega do nome hebraico “Josué = Joshua”, que
significa “Javé é salvação”, ou “Javé salva”. Esse significatico nome foi definido
por outro anjo: “[...] porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos
pecados deles” (Mt 1.21). Esse elemento central da identidade de Jesus foi: a)
declarado por Zacarias (Mt 1.19); b) reconhecido por Simeão (Mt 2.30-32); c)
anunciado por João Batista (Jo 1.29); d) afirmado pelo próprio Cristo (Jo 10.10);
e) ensinado pelos apóstolos (At 13.23); f) proclamado nas visões maravilhosas
do Apocalipse (Ap 5.9,10).
2)A salvação propiciada por Jesus é exclusiva, suficiente e eficiente
– O apóstolo Pedro foi muito claro e preciso: “E não há salvação em nenhum
outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os
homens, pelo qual importa que sejamos salvos” (At 4.12). De fato, Jesus tem
poder para salvar todos os que crêem nEle como único meio de salvação. Como
somente os eleitos crêem, a salvação propiciada por Jesus é suficiente e eficiente
para estes. Leiamos os textos de João 6.37 e Hebreus 5.9 e 7.25.
Que este Natal seja celebrado com gratidão a Deus, pela dádiva do
nascimento de Jesus, o Salvador, em nome de quem podemos comunicar as
boas-novas do evangelho – “poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê” (Rm 1.16).
Presb. Marcel Mendes.
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 4 – B
em-av
enturado A
quele que Lê, O
uv
uar
da – A
pocalipse 1.1-3 (v
.3)
Bem-av
em-aventurado
Aquele
Ouv
uvee e G
Guar
uarda
Apocalipse
(v.3)
Somos bem-aventurados porque o Evangelho nos dá as boas-novas de salvação; porque somos transformados
à semelhança de Jesus pelo Espírito Santo, passando a possuir Sua natureza e Seus atributos; e porque
podemos ler e ouvir a revelação que nos desvenda os últimos dias e nos fala da vida gloriosa e eterna que
está preparada para nós, por Jesus e pelo Pai, nossa vitória final com nosso Senhor e Salvador. Fonte de
alegria para o que lê e fonte de alegria para o que ouve, e maior alegria para o que guarda! Guardar significa
vigiar ou estar pronto, e também significa cumprir nossa missão, observar ou obedecer aos mandamentos
de Deus, pois participaremos da árvore da vida, ou seja, da vida eterna, que consiste na mesma forma de
vida que Jesus Cristo possui, com base no Seu mesmo tipo de natureza, que é a natureza de divina.
Estudar o livro de Apocalipse é se inteirar das profecias que Deus se empenhou em nos revelar para nosso
conhecimento, crescimento e amadurecimento da fé no Senhor Jesus, para vivermos como Ele viveu.
Dia 5 – Fomos Comprados para Deus – Apocalipse 5.1-14 (vs.9-10)
Louvamos o Senhor Jesus, o Leão da tribo de Judá, o Rei corajoso que nos defende e reina sobre toda a
terra; o Cordeiro que fez expiação e alcançou a vitória para nós. O sangue de Jesus refere-se a como o
Espírito Santo torna real para nós aquilo que Jesus realizou por nós em Sua morte na cruz; somos
transformados de tal modo que obtemos a vitória sobre o pecado e sobre o mundo, que nos separava da
comunhão com Deus. Ele nos faz viver em novidade de Vida. O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, nos
comprou com o Seu sangue para sermos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Em Jesus somos Raça Eleita,
Sacerdócio Real, Nação Santa, Propriedade exclusiva de Deus. Só o poder de Deus poderia nos elevar a
essas alturas, a tanta honra e glória. Reinamos com o Senhor espiritualmente, e reinaremos com Jesus
assentados em tronos (Apocalipse 19.4). Como sacerdotes intercedemos pelos nossos irmãos; como
sacerdotes somos representantes deles diante do Poderoso e Santo Deus. Que prova de tão grande amor o
Senhor Jesus nos dá! Aleluia!
Dia 6 – D
iante do Trono e do Cor
deir
o–A
pocalipse 7.9-17 (v
.9)
Diante
Cordeir
deiro
Apocalipse
(v.9)
Um dia que olhando ao nosso redor diremos: É o céu e eu estou aqui! Há um hino que diz: Quando
chegar ao lar de glória quanta emoção eu sentirei! Quando eu pisar ruas de ouro e avistar rio de cristal!
Tudo será tão grandioso! que olho nenhum jamais contemplou! Mas nada será como ver a Cristo, pois
nunca alguém tanto me amou!” Há outro que diz: Haverá luz no céu nas moradas de Deus, quando ao fim
da jornada eu chegar! E delícias sem par vou para sempre gozar, quando ao fim da jornada eu chegar!
Gostamos de cantar: Sim haverá glória sem par, junto a Jesus glória sem fim! Oh! Quando a Cristo eu
puder contemplar, glória, sim, glória haverá para mim! Não é um conto de fadas. Não. É um fato
verdadeiro que um dia viveremos! Receberemos as vestes brancas, lavadas no sangue de Jesus, e teremos
palmas nas mãos. Os ramos das palmeiras simbolizam vitória e ações de graça. A salvação de Deus reúne
alegremente, de todos os povos, os que combateram o bom combate. São lindas verdades que o livro do
Apocalipse nos revela e nos ajuda a ser pacientes na dor.
Dia 7 – Nossas Orações no Incensário de Ouro – Apocalipse 8.1-6 (vs.3-4)
As taças simbolizam o meio pelo qual nossas orações chegam a Deus e ao Cordeiro. Fala do fato que a
oração dos santos ascende a Deus e é eficaz, tal como nos dons espirituais e no ministério cristão em geral.
Incenso tradicionalmente é o símbolo da oração. As taças que contêm as orações dos santos, são de ouro;
portanto, as orações se revestem de grande valor e poder. Quando oramos nossas palavras chegam aos
ouvidos de Deus por meio do Espírito Santo que ora conosco, e do Senhor Jesus que valida nossa oração,
pois é feita em Seu nome. Deus não permite que elas se dissolvam no ar, mas as guarda com carinho. Toda
oração que sai de um coração sincero agrada a Deus como aroma suave do incenso. É uma verdade tão
valiosa para nós! Assim sabemos que Deus deseja nossa comunhão, quer ouvir as nossas palavras de
gratidão pela fartura de bênçãos que recebemos, quer ouvir nossas palavras de súplicas, lamento, intercessão
pela família, pela Igreja, pelos amigos, pela nação. E temos a certeza de que agirá a nosso favor, sempre
visando o nosso bem, porque nos ama.
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Dia 8 – Nosso Futuro Glorioso – Apocalipse 19.1-10 (vs.7-9)
Alegria, triunfo e glória enche o coração da multidão participante das bodas do Cordeiro. Esses louvores
são oferecidos a Deus como aroma agradável. A Bíblia usa o casamento, ocasião festiva, para simbolizar a
glória espiritual final e a alegria dos fiéis servos de Deus. A felicidade eterna da Igreja, a Noiva, unindose ao Senhor Jesus, o Noivo. A noiva, preparada por Jesus Cristo, está vestida de linho fino, resplandecente
e puro, que são as boas obras que Deus preparou para andarmos nelas, são os atos de justiça dos santos,
isto é, o caráter santo, de retidão e bondade. Essas boas obras nos acompanharão ao céu, bem definindo
nossa glorificação. O linho é finíssimo, rebrilhante e branco por haver sido lavado no sangue do Cordeiro.
Essa mensagem foi escrita para permanecer e ser transmitida aos crentes que haveriam de vir. A bemaventurança, o bem-estar espiritual que traz a felicidade, é prometida aos convidados, pois eles mesmos
constituirão a Noiva do Cordeiro. Portanto, participarão de Sua herança, Sua natureza, Sua santidade, e
da plenitude do Senhor Jesus e de Deus.
Dia 9 – Mulheres Gentias na Linhagem de Jesus – Mateus 1.1-17 (vs.3,5)
São três histórias que mostram como o amor e o perdão de Deus são infinitos! Mostram como Deus age,
por Sua graça, na vida de cada um e como tudo é planejado com propósito maior! A primeira é Tamar
(Gênesis 38), que, de Judá, gerou gêmeos, Perez e Zera. Vemos a graça maravilhosa de Deus tornando
Judá e Tamar dignos de entrar na linhagem de Jesus através de Perez. A segunda é Raabe (Josué 2; 6.2227). A fé no poder de Deus a salvou com toda sua família! Deus a tomou da casa de prostituição e a
tornou princesa da tribo de Judá. Casa-se com Salmom e nasce Boaz, entra na linhagem de Jesus. A
terceira é Ruth, da terra de Moabe, filho de Ló com a filha. Ruth foi uma mulher humilde e de valor; pelo
testemunho de sua sogra confiou em Deus. Une-se com Boaz e gera Obede, entra na linhagem de Jesus.
A benevolência de Boaz prova a compaixão do Deus da redenção, que deseja e tem poder para resgatar
a todo desterrado espiritualmente. Ele também escolhe Sua Noiva, a Igreja, dentre os gentios, criando
uma perfeita comunhão com os pecadores purificados.
Dia 10 – P
umprida – IIsaías
saías 7.10-16 (v
.14); M
ateus 1.18-25 (v
.25)
Prrofecia C
Cumprida
(v.14);
Mateus
(v.25)
É impressionante como as profecias sobre a primeira vinda de Jesus, foram literalmente cumpridas. Penso
na aula que Ele deu no caminho de Emaús! Como desejaria ter ouvido! Começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras
(Lucas 24.27). Que aula! Eis uma profecia cumprida literalmente. Isaías disse ao rei Acaz de forma clara
que o Messias nasceria de uma virgem e Seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus Conosco. Jesus foi
concebido por obra do Espírito Santo, e nasceu de Maria, sendo esta ainda virgem. Sua conceição foi
sobrenatural, não de semente humana, mas divina. Jesus foi de fato uma criança singular. A história do
nascimento virginal foi parte natural da vida de grandeza e maravilhosa que foi a vida terrena de Jesus.
Todas as profecias bíblicas sobre a história universal se cumpriram literalmente. Cremos, portanto, que as
profecias que se referem ao futuro e à segunda vinda de Jesus se cumprirão literalmente. Ao nascer Jesus,
Deus de fato se fez carne e habitou entre nós.
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Cristian, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo,
ESCALAS
Prevelato. Próximo domingo - dia 10/12 - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Osmar, Rafael e Rodrigo
Pretti.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 10/12- Cultos Matutino e Noturno:Lilian.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Cíntia Helena Coury Saraceni, José Tavares; Dia 04
Hoje:
04:
Cristina Porto Simonsen Rudge, Marlene Záccaro Martins; Dia 05: Maria da Penha Caldeira dos
Santos; Dia 06: Clarissa Rodrigues Deguti Barros; Dia 07: João Pedro Rabelo de Almeida; Dia 08: Ivo
Aparecido Celso, Marcia Záccaro Martins Cyrino, Pietro Mascolo; Dia 09: Rute Lacerda Borges.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 07: Presb. Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa
52 anos
Dia 09: Diác. Lester Marques de Rezende e Arlete Camilo Rezende
28 anos
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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, 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.BOLÍVIA – A POLÊMICA DECISÃO DA JUSTIÇA BOLIVIANA: Justiça da Bolívia decidiu
acabar com o número mínimo de mandatos consecutivos no país. A decisão favorece, diretamente, o
presidente Evo Morales, que agora está autorizado a disputar a quarta eleição em sequência em 2019 e, a
princípio, quantos outros pleitos mais ele quiser.
04.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.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Jesus, o Deus conosco". O versículo chave é "Mateus 1.23" e Culto Noturno: "João
esponsáv
eis
Batista indica o caminho". O versículo chave é "Romanos 10.14". Pedimos aos pais ou rresponsáv
esponsáveis
que, ao término do culto, busquem pessoalmente seus filhos!
ALMOÇO DOMINICAL - Hoje, teremos nosso almoço de confraternização. Programe-se, com sua
família, para participar desse momento especial!
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem,
REUNIÃO DA JUNT
JUNTA
DIACONAL
amanhã, dia 04/12 às 20h, na Sala do Conselho.
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO – 1) O Grupo D - Higienópolis. Coordenador: Presb. João
Francisco. Será sexta-feira, dia 08/12 , às 20h, na residência do casal Beatriz Helena DeltosoToloi e
Carlos Alberto Guimarães Toloi.
2) O Grupo A- Templo. Coordenadoras: Renê Reis e Vivian Breda. Será sexta-feira, dia 08/12, às
14h30
14h30, na Capela.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - REUNIÃO PLENÁRIA ESPECIAL - Será realizada
no próximo sábado, dia 09 às 14h30, no salão social da Igreja. Nesta reunião a SAF homenageará os
pastores e respectivas esposas pelo dia do Pastor. Todas as sócias e demais irmãos estão convidados.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 09/12, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelos FUNCIONÁRIOS DA IGREJA.
OFER
TA ESP
ECIAL DE GRA
TIDÃO - Em todos os cultos do mês de Dezembro, teremos um
OFERT
ESPECIAL
GRATIDÃO
momento específico para a nossa tradicional oferta de gratidão a Deus . Orientamos aos irmãos, que usem
os envelopes disponíveis que estarão nos bancos do templo. Aqueles que desejarem poderão fazer depósito
direto em nossas contas bancárias: Banco Bradesco agencia 0096 c/c 69230-1 e Banco Itaú agencia 0173
40
c/c 66170-3, para melhor identificação solicitamos o número 40 como centavos (Ex.: R$ 100,40
40).
COR
OS CELEBRANDO O NA
TAL - 1) Cor
o M
asculino, dia 10/12
COROS
NAT
Coro
Masculino,
10/12, participará no Culto
Matutino, com "O Santo Nascimento" (The Holy Birth) de Gordon Young.
2) Coro Geral, dia 17/12, às 11hs
11hs, apresentará a Cantata de Natal - "Meu Rei e Meu Senhor",
Arranjos: David Schill para coro e orquestra.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
a) CRISTÃOS TÊM A
UL
A DE ALF
ABETIZ
AÇÃO – B
UTÃO
AUL
ULA
ALFABETIZ
ABETIZAÇÃO
BUTÃO
UTÃO: “No Butão, vários projetos de
alfabetização estão sendo desenvolvidos em muitos locais ao mesmo tempo. Um de nossos parceiros, diz
que desde que começaram as aulas, a maioria dos alunos tem aprendido a ler a Bíblia e fazer suas anotações.
Cada classe é formada por pelo menos 15 alunos. Alguns deles compartilharam conosco a alegria de poder
ler a Bíblia. Uma testemunha de 23 anos que participou de um dos cursos no começo do ano, diz que
quando ia à igreja, levava a Bíblia, mas não podia ler. Ela simplesmente sentava e ouvia a palavra de Deus.
‘Após participar das aulas por quatro meses, agora leio a Bíblia sozinha. Me sinto tão feliz e abençoada!
Obrigada por esse projeto de alfabetização’, diz a jovem!”. (Nomes omitidos por motivos de segurança).
b) ESP
ERANÇA DE UM FUTUR
O MELHOR – ÁSIA CENTRAL
ESPERANÇA
FUTURO
CENTRAL: “A cristã ex-muçulmana
(fulana de tal) se sente um pouco melhor do que há um mês atrás, mas ainda precisa muito das nossas
orações. Ela ficou abalada com a prisão do marido, que é pastor. Ela compartilhou com a missão Portas
Abertas que por um tempo não conseguia orar nem ler a Bíblia. ‘Parecia que toda a minha vida em Cristo
seria apenas sofrimento, e eu simplesmente não aguentei’, conta a irmã. Ela continua: ‘Eu não queria nem
falar com ninguém. Agora eu tenho esperança de que o futuro será melhor e sinto que Deus está sempre
ao meu lado. Mas ainda estou muito fraca e sem disposição’. No momento a irmã está passando por alguns
problemas de saúde. Ela não tem apetite e está muito magra. Tem muita dor de cabeça, problemas de
coração e dermatite devido a stress. A missão Portas Abertas está auxiliando na locomoção dela para outro
país, onde passará por aconselhamento e tratamento médico. Ore para que seja um tempo em que ela
possa descansar, saindo do ambiente de pressão em que a família vive”. (Nomes omitidos por motivos de
segurança).
SA
COLINHAS POR
TO SEGUR
O – Os diáconos de nossa igreja distribuiram sacolinhas para as
SACOLINHAS
PORT
SEGURO
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
hoje, dia 03/12
03/12. Participe desta Campanha!
PRESENTE DIÁRIO 2018 - Os irmãos que encomendaram esse devocionário, procurem o Presb.
Esdras ou sua esposa Neide Coelho para retirá-los (por favor, facilitem o troco).
CALENDÁRIO 2018 - Já disponível pelo valor de R$ 9,00 a unidade e para duas unidades R$ 15,00.
A nossa UPH está responsável pelas vendas. Por favor, facilitem o troco.
RE
VIST
A "CADA DIA NA
TAL" - Está à disposição dos irmãos o "Cada Dia Natal" com 31 mensagens,
REVIST
VISTA
NAT
tendo na última capa informações sobre nossa igreja. Preços: 1 unidade: R$ 2,50; 5 unidades: R$ 10,00.
Aproveite últimas unidades!
FÉRIAS E TRANSFERÊNCIA DO RE
V. CÉLIO – O Rev Célio está em gozo de férias a partir do
REV
dia 1º de Dezembro, encerrando, assim, suas atividades ministeriais na I.P. Unida. Somos imensamente
gratos a Deus por sua vida e ministério onde esteve por 8 anos em nossa igreja. Ao nosso querido pastor
VE HISTÓRICO
e família, desejamos muitas felicidades na nova jornada. BRE
BREVE
HISTÓRICO: Rev. Célio Gomes de
Azevedo é membro do Presbitério Unido desde sua ordenação: ingressou no Seminário Presbiteriano de
Campinas, em fevereiro de 1990, vindo da IP Bragança Paulista; ordenado em fevereiro de 1995 e tendo
pastoreado somente igrejas no âmbito do próprio Presbitério Unido. Atualmente, está no pastorado da IP
Unida de São Paulo, há 8 anos. Foi eleito pastor titular da 3ª Igreja Presbiteriana de Rio Claro a partir do
ano eclesiástico de 2018.
RECEPÇAO DE MEMBRO - Recebeu-se por transferência o irmão José Camilo Guedes Brito, vindo
da Igreja Presbiteriana Filadélfia, da cidade de Mantena - MG.
CAR
TAS DE TRANSFERÊNCIA - Atendendo ao solicitado, o Conselho concedeu Carta de
CART
Transferência para os seguintes irmãos: Almir Andrade Coelho, Daniela Amorim Rodrigues Coelho e o
membro não comungante, Miguel Rodrigues Coelho, para Igreja Presbiteriana de Vila Ré; Selene Costa
para Igreja Cristã Paulistana; Thiago Marcelo Picolo Veiga para Igreja Presbiteriana de Pinheiros.Que
Deus os abençõe!
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 65
ivinas”
Hino 33 – “Maravilhas D
Divinas
* Oração
Coro Geral
Contrição
* Salmo 139. 1-12. 23-24
* Oração Silenciosa
Hino 67 - "Coração Quebrantado"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 92. 1-5
* Oração
Oferta de Gratidão
Cântico - "Ao Único"
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Ademir Aguiar
Santa Ceia
Hino 340 - "Santa Comunhão"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
to"
Hino 312 - "Há Trabalho Cer
Certo"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
im P
ara A
dorar-T
e"
Cântico - "V
"Vim
Para
Adorar-T
dorar-Te"
* Isaías 6. 1-6
Hino 22 - "Os Céus Proclamam"
* Oração
Coro Geral
Contrição
* Salmo 40. 1-6
* Oração Silenciosa
Cântico - "Descansar em Mim"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 100
* Oração
Oferta de Gratidão
Cântico - "Salmo 100"
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
Cântico - "Quão Grande é o Meu Deus"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Saudação aos visitantes
Avisos
Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
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REUNIÃO DO CONSELHO - Na próxima 3ª feira, dia 05, às 19h30
19h30, no local de costume. Todos
os seus membros estão formalmente convocados.
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