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CANTATA
"AS SETE ÚLTIMAS PALAVRAS DE CRISTO"
T. Dubois ( 1837 a 1924) - Adap. para o português de Joan Sutton

Pastor
es
astores
1. Efetivos:
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
Fone: 99431-2818
Rev
edo
ev.. Célio G. de A
Azzev
evedo
Fones: 3822-1665
98456-3798

2. Emérito:
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
Fones: 19 3365-4359
19 99455-3535

Presbíteros
Eméritos
Jovino Pereira Filho
Salim Amed Ali

Diáconos Eméritos
Jairo Moraes Pereira
Joaquim de Aguiar
Nelson Ramalho

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

INTRODUÇÃO
Solo de Soprano
Ó vós que passais pela estrada, ó atendei e considerai: há tristeza
como a minha mágoa? Pois o Deus altíssimo me tem dado grande
amargura. Não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara.
PRIMEIRA PALAVRA
Solos de Barítono e Tenor, com Coro
Ó Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem.
E clamaram todos: ele é réu de morte, ele é réu de morte, crucificai-o!
O Seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos!
Crucificaram a Cristo e os dois ladrões, um à direita e outro à
esquerda.
SEGUNDA PALAVRA
Dueto para Tenor e Barítono, com Coro
Em verdade eu te digo: hoje estarás comigo no Paraíso.
Ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino.
TERCEIRA PALAVRA
Solos para Soprano, Tenor e Barítono, com Coro
Ó mulher, eis aí teu filho amado.
Junto à cruz estava Maria: viu Jesus sua mãe.
Quão doloroso para Maria, ver seu filho na agonia, sofrendo,
morrendo, o Salvador.
QUARTA PALAVRA
Solo de Barítono
Deus meu, Deus meu, por que desamparaste-me?
E todos os meus amigos se voltaram contra mim: os que me
odeiam agora prevalecem; meu traidor foi meu amigo.
Também a vinha que eu escolhi, e que eu também plantei;
convertida em amargura estranha, e tanto é que vens crucificarme?
QUINTA PALAVRA
Coro, e solos para Tenor e Barítono
Tenho sede!
E os judeus que ali estavam o escarneciam; zombando de Jesus,
assim diziam: Ah! Dizes destruir o templo; se tu és Cristo, de Deus o
Filho, desce da cruz, sim, desce, que vejamos e em ti creiamos. Se tu és
o Rei de Israel, agora desce!
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SEXTA PALAVRA
Solo de Tenor e Coro
Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito
Pois tu és meu Deus e meu Pai, tu és o meu Pai. Em Tuas mãos eu entrego o meu espírito.
SÉTIMA PALAVRA
Solos para Soprano, Tenor e Barítono, com Coro
E, com grande voz, Jesus, clamando disse: Consumado está!
E, inclinando a cabeça, Ele entregou o espírito.
Era já quase a hora sexta; escureceu-se o sol, e houve trevas na terra até a hora nona; e o véu do
templo se rasgou; e toda a terra tremeu; e fenderam-se as pedras; e os sepulcros se abriram.
Cristo, nós Te adoramos e para sempre louvamos; pois pela Tua morte sobre a cruz remiste o
mundo.

(François Clément Théodore Dubois, nasceu em Rosnay, Marne, 24 de Agosto de 1837 e morreu em
Paris, 11 de Junho de 1924. Compositor, professor e organista francês. A obra " As sete últimas palavras
de Cristo foi composta em 1867.)
***
CUL
TO DAS SETE P
AL
AVRAS DA CR
UZ - No dia 14 de abril
aixão,
CULT
PAL
ALA
CRUZ
abril, na chamada 6ª feira da P
Paixão,
ete P
alavras da C
realizaremos o Culto das SSete
Palavras
Crruz
uz, em nosso Templo, a partir de 12h. Teremos a participação
especial dos Corais, Orquestra e Pregadores convidados.
1ª P
alavra - ”P
alavra de P
er
dão
Lucas 23.34
Palavra
”Palavra
Per
erdão
dão””
Rev. Joaquim Pessoa
2ª P
alavra - “P
alavra de SSalv
alv
ação
Lucas 23.43
Palavra
“Palavra
alvação
ação””
Rev. Wellington Bonfim Lago
3ª P
alavra - “P
alavra de Amor
João 19.26-27
Palavra
“Palavra
Amor””
Rev. Nilson Ribeiro Luz Junior
esampar
Marcos 15.34
4ª P
alavra – “Palavra de D
Palavra
Desampar
esamparo
o”
Rev. Roy Abrahamian
5ª P
alavra - “P
ofrimento
João 19.28
Palavra
“Palavra
ofrimento””
alavra de SSofrimento
Rev. Colez Garcia Junior
6ª P
alavra –”P
alavra de E
xpiação
João 19.30
Palavra
”Palavra
Expiação
xpiação””
Rev. Young Gyu Ko
alavra de Vitória
Lucas 23.46
7ª P
alavra -”P
Palavra
”Palavra
itória””
Rev. Ademir Aguiar
***
BA
CALHO
ADA APÓS O CUL
TO – Logo após o Culto das SSete
ete P
CULT
Palavras
BACALHO
CALHOADA
alavras (sexta-feira, dia 14)
teremos no almoço, uma bacalhoada muito especial. Por apenas R$ 25,00 por pessoa. Faça já a sua
ubens Vargas ou Elaine fone: 3337-3344.
reserva! Procure o Presb
esb.. R
Rubens
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo. Próximo
ESCALAS
domingo - dia 16/04 - Felipe, Daniel, Mauro, Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: H
oje - C
ultos M
atutino e N
oturno - Messias; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Hoje
Cultos
Matutino
Noturno
- dia 16/04 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo P
aulo Ricar
do de B
arr
os M
endes
Prresb
esb.. P
Paulo
Ricardo
Barr
arros
Mendes
Dia 10 – PRECEIT
OS E PR
OMESSAS – O
séias 13.5-11 (v
PRECEITOS
PROMESSAS
Oséias
(v.9)
.9)
Antes de Israel cair nas mãos de seus inimigos, tropeçou em seus próprios pecados. D.Hubbard comenta
que a grande loucura, foi a autoconfiança arrogante, expressa na confiança em ídolos (vv.1-2), em colheitas
obtidas com suposta ajuda de Baal (v.6), ou no domínio de monarcas de Samaria(vs.10-11). MLutero
expressou que as Escrituras Sagradas são, depositárias de preceitos e promessas estabelecidas por Deus. Os
preceitos apontam para o que devemos fazer, são de difícil prática e só realizáveis por ação do Espírito
Santo. E as promessas são fruto da misericórdia e fidelidade eterna de Deus, para com as mesmas. Porque
mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia!
(Sl.117.2) M.Lutero conclui: “Se queres cumprir a lei, crê em Cristo, no qual te são prometidas graça,
justiça, paz e liberdade.”
Dia 11 – FORÇA NA FRA
QUEZ
A – JJoel
oel 3.9-17 (v
.10)
FRAQ
UEZA
(v.10)
O cap.3 do livro do Profeta Joel trata dos juízos de Deus sobre as nações inimigas e os vs.9-17 descrevem
a campanha do Armagedom (cf.Ap.16.14). H.D.Lopes comenta que, o próprio juiz está convocando as
nações para uma guerra santa (v.9).Todos os valentes devem ser suscitados. Todos os recursos da terra
devem ser reunidos. Todas as armas devem ser usadas. Deus está desafiando todas as nações da terra que
se levantaram contra Ele e seu povo, para a peleja. Essa guerra é encarniçada (forjai espadas das vossas
relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras; v.10a) e eletrizante (diga o fraco:Eu sou forte. v;10b).
Paulo confirma este conceito de “força na fraqueza”, abordando uma experiência pessoal, e real, quando
foi arrebatado até o céu e recebeu revelações (IICo.12.1-10) explicitando: Porque, quando sou fraco,
então é que sou forte.(v.10)
Dia 12 –PR
OFECIA:PR
OMESSA DE CASTIGO E SAL
–PROFECIA:PR
OFECIA:PROMESSA
SALV
Ob
(v.1)
VAÇÃO - O
b.1-4;15-21 (v
.1)
Obadias retrata as relações difíceis, entre os edonitas, descendentes de Esaú, e os judaítas, de Jacó. Mas
tudo começou, ressalta H.D.Lopes com um erro de Isaque e Rebeca, seus pais, ao demonstrar preferências
por um filho, em detrimento de outro: Isaque amava mais a Esaú, e Rebeca tinha predileção por Jacó
(Gn.25.28), o que plantou no coração dos filhos a semente maldita da inimizade, do ódio e da competição.
E esse ódio desembocou na atitude irracional de maldade, de os edonitas se associarem com os invasores
caldeus, que arrasaram os seus irmãos judaítas. E essa atitude trouxe o juízo de Deus, a promessa de castigo
aos edonitas, que se imaginavam coadjuvantes dos caldeus na empreitada de destruir Jerusalém. Contudo,
é o Deus Todo-poderoso, quem conduz a história para o seu fim glorioso, quando o seu povo será exaltado
e glorificado: eis aqui a promessa de Salvação.
Dia 13 – CONFISSÃO CORAJOSA – JJonas
(vv.. 12, 16)
onas 1.1-16 (vv
História ou Alegoria–C.C.Ryrie comenta que alguns consideram este livro uma alegoria e, sob esta ótica,
Jonas representaria a nação israelita desobediente; o mar representaria os gentios; o grande peixe, a
Babilônia; os três dias no ventre do peixe, o cativeiro dos judeus na Babilônia. Mas, cf. IIRs.14.25, além
de ser uma pessoa real, Jonas foi também um profeta nacionalmente reconhecido. Além disso, Jesus tratou
Jonas, e sua experiência no ventre do peixe, como fato histórico (Mt.12.39-41). H.D.Lopes relaciona 5
ensinamentos que este livro trás sobre o seu próprio autor, Jonas: a) ele tem uma teologia certa e uma
prática errada; b) ele faz a obra de Deus, mas com a motivação errada; c) ele quer receber bênçãos, mas não
quer ser abençoador; d) ele prefere morrer a se arrepender; e) ele demonstra contradição, mais do que
contrição. Contudo é inquestionável a sua confissão intrepidamente corajosa, cf v.12.
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Dia 14 – COMP
AIXÃO DIVINA – M
iquéias 7.8-20 (v
.19)
COMPAIXÃO
Miquéias
(v.19)
A cerca dos vv.18-19, W.Wiersbe comenta que o profeta estava certo do caráter imutável de Deus:
Quem, ó Deus, é semelhante a ti ...? (v.18a), é uma pergunta que nos faz lembrar o significado do
próprio nome de Miquéias: “Quem é como Jeová?” Ele é o Deus que perdoa os pecados e as transgressões,
e que se compraz em mostrar misericórdia. Ele manifesta compaixão por seu povo e trata dos seus
pecados, com determinação. Alguns estudiosos vêm, no v.19, uma ilustração do êxodo de Israel: o
exército egípcio foi sepultado nas profundezas do mar Vermelho. Miquéias sabia que Deus não podia
voltar atrás em suas promessas, nem nos pactos de sua aliança com seu povo, por sua compaixão divina.
E Miquéias termina a sua profecia, com o v.20, quando parecia não mais haver esperança alguma para
o futuro. E W.Wiersbe conclui: Não importa quão escuro seja o dia, a luz das promessas de Deus
continua a brilhar.
Dia 15 – O SENHOR É TARDIO EM IRAR-SE – N
Naum
(v.3)
aum 1.2-10 (v
.3)
W.Wiersbe tece comentários sobre 3 palavras do v.2, que estão relacionadas com o caráter de Deus: zelo,
vingança e ira. O zelo é pecaminoso quando se manifesta como ciúme, mas é também virtude, se
entendido como dar valor àquilo que temos e que desejamos proteger, o que é o caso de Deus, que criou
todas as coisas, as quais lhe pertencem, e que zela por sua glória, por seu nome e pela adoração e honra
que são devidas somente a Ele. As Escrituras apresentam a vingança, como pecado e, tanto Jesus quanto
Paulo advertiram sobre isso (Mt.5.38-48/Rm.12.17-21). Porém, é ao nosso Deus, santo e justo, que
pertence a vingança(Dt.32.35).A ira de Deus, não é como a dos homens, que pode se manifestar de
maneira egoísta e descontrolada: trata-se de uma ira santa. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em
poder e jamais inocenta o culpado;(v.3a). O povo de Deus deve ter uma ira santa contra o pecado, cf.
(Ef.4.26)
Dia 16 – OBRAS DA LEI NÃO JUSTIFICAM – D
euter
onômio 27.11-26 (v
.26)
Deuter
euteronômio
(v.26)
C.C.Ryrie comenta que esta passagem descreve uma cerimônia de ratificação da aliança de Israel em que
os levitas pronunciaram 12 maldições a todo o povo. A 12ª maldição estabelece que: Maldito aquele que
não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo.(v.26a) W.Wiersbe comenta que os israelitas
deviam obedecer, não só estas 12, mas todas as leis que Deus lhes havia dado. Paulo citou este mesmo v.
em Gl.3.10, para provar que não podia haver salvação pela obediência à lei, uma vez que ninguém
podia obedecer a tudo o que Deus havia ordenado. Portanto, obras da lei, não justificam, i.é, não tornam
justas as pessoas.O propósito da lei não era a salvação, mas sim a condenação e, por consequência, a
necessidade de todos crerem em Cristo, ... porque o justo viverá pela fé.(Hc.2.4)(Rm.1.17)(Gl.3.11); e
este é um dos versículos fundamentais das Escrituras. Cumprir algumas leis, sem outras, não justifica,
pois é transgredi-las todas cf. Tg.2.10.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Rafaela Simionato Marques, Diác. Sócrates Spyros
Patseas; Dia 10: Camila Andréa Policarpo Herrera, Virma Ramalho Pereira; Dia 11
11: Adriana Damasceno
Macedo Santos, Fernanda Nehemy Siani, Marcelo Marques Salmeron; Dia 12
12: Geraldo Ribeiro da
Silva, Mônica Rocha Nicolau, Nídia Jacobucci Rodrigues; Dia 13
13: Raquel Lins Simões, Suely de Paula
Nuno Greccofi; Dia 15: Ana Paula Alencar Farrath, Jéssica Vieira Bernardes Ribeiro.
NO
TÍCIAS P
ARA O BOLETIM - Neste mês de Abril ter
emos dois feriados, dias 14 e 21/04
NOTÍCIAS
PARA
teremos
21/04.
Solicitamos aos irmãos que nos enviem as notas para o boletim impreterivelmente até segunda-feira,
dias 10 e 17/04
17/04. Agradecemos a colaboração!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pela saúde das seguintes pessoas: Sócrates Spyros Patseas, Neide
Rodrigues Coelho, Francisca Laura Franciscatti, Jorge de Almeida (Pai do Presb. Cleverson),
Carmem Regina de Ávila Mendes, André Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha), Antonio Leandro Silva, Pedro de Carvalho Jorge (filho de Ana Helena e Antonio), Jorge Alexandre D. Camargo (Amigo do Almir), Allan Augusto Antonio, Leonor Evangelista de Souza,
Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena
Porfírio Silva Moraes.
02. PR
OGRAMAÇÕES DO MÊS DE ABRIL – Culto das 7 Palavras e Culto da Ressurreição.
PROGRAMAÇÕES
Oremos para que pessoas sejam tocadas pela mensagem pregada e cantada.
03. SOCIEDADE – Oremos pela situação de nosso país que vem atravessando um momento
extremamente delicado de crise política, econômica e moral.
04. MISSIONÁRIOS – Oremos pelos missionários que se preparam pra voltar aos campos, a saber: Rev. Marcos Nicolli Napoli Filho (Albânia) e Rev. Luiz Otávio Nogueira Gomes (Panamá).

REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 15/04, às 7h
7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão "Chamamento mais Um".
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto M
atutino e N
oturno: mensagem sobre "A Entrada Triunfal". O versículo chave é " Salmo
Matutino
Noturno:
71.18" . Pais tragam seus filhos!
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO - O Grupo D - Higienópolis, coordenador Presb. João Francisco
Simões realizará sua reunião mensal, terça-feira, dia 11/04, às 20h, na residência do casal Adilon e
Aparecida Baltiéri.
BAZAR DA SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - No dia 29/04, à partir das 14h
14h, a
SAF realizará seu tradicional bazar de utilidades domésticas e soborosos quitutes. Voce está convidado em
participar, divulgar e colaborar com objetos novos. Venha conhecer e adquirir presentes para o Dia das
Mães.
CAMP
ANHA SOCIAL DAS HA
VAIANAS – A SAF de nossa igreja está apoiando a campanha
CAMPANHA
HAV
promovida pela Sinodal de SAFs, que consiste na arrecadação de ‘sandálias havaianas’ (chinelo feminino
modelo básico), a serem doadas à Casa do Aconchego (Centro de Convivência para Enfermos e seus
Cuidadores), sob a coordenadoria geral da Srª Eleny Vassão. Portanto, aqueles que desejam colaborar com
a campanha podem trazer em espécie ou em dinheiro e entregar à diretoria da SAF, até o dia 30 de Abril.
AGRADECIMENT
OA
O RE
V WILSON – Nossa gratidão ao Rev. Wilson do Amaral Filho, pela
GRADECIMENTO
AO
REV
presença no jantar de casais, ontem, sábado dia 08, onde fez a devocional para os casais. Rogamos aos Rev.
Wilson e sua família as mais ricas bênçãos do Senhor!

5

ALMOÇO COMUNITÁRIO – Hoje teremos o nosso tradicional almoço comunitário, logo após
o Culto Matutino. Venha e desfrute de momentos especiais de comunhão!
ELEIÇÃO DA SINODAL DA UP
H – O presidente da Sinodal do Trabalho Masculino, Presb.
UPH
Edimilson Nicasso da Gama, convoca aos amados irmãos da UPH para a eleição da Sinodal, que se
.f
., na IP Jardim Califórnia, Campo Limpo Paulista, SP, com início dos
realizará no dia 06 de maio pp.f
.f.,
trabalhos às 9h
9h. Para maiores informações: (11) 4039-6478; cel: 97402-2620.
APOIO AOS MISSIONÁRIOS – Aqueles que desejam apoiar nossos parceiros missionários com
ofertas, poderão fazer depósitos em conta corrente de nossa igreja, identificando a doação acrescentado
17 centavos finais (ex: R$ 100,17).
Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo - CNPJ: 63.014.674/0001-65.
Banco Itaú: Agência 0173 c/c 66170-3 ou Banco Bradesco: Agência 0096 c/c 69230-1.
Rev. Gerson Troquez / Marilia
Senegal
Rev. Gessé Almeida Rios / Iolanda
África do Sul
Miss. Lázaro A. P. Jacarandá / Elka
Albânia
Rev. Ronaldo F. André / Fernanda
Romênia
Rev. Luiz Otávio N. Gomes / Janete
Panamá
DÍZIMOS E OFER
TAS – “Deus ama a quem dá com alegria”. Entregar nossos dízimos e ofertas faz
OFERT
parte do Culto que oferecemos a Deus. Essa contribuição revela nosso humilde reconhecimento das
bênçãos divinas em nossa vida, bem como da alegria cheia de gratidão ao nosso Deus! Vocês, querido
irmão e querida irmã, têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas?

ABRIL
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PROGRAMAÇÃO MUSICAL

HORÁRIO

Domingo dia 09

Cantata
AS SETE ÚLTIMAS PALAVRAS DE CRISTO
Oratório para Coro Misto
Participação Especial: Coro Geral e Grupo de
Câmara

11h

Sexta-feira dia 14

Sexta-feira Feira da Paixão
Culto das Sete Palavras
Participação Especial: Coro Geral, Coro Masculino,
Coro Jovem e Orquestra

12h

Domingo dia 16

Culto da Ressurreição
Trechos do Musical – VIVO ESTÁ
Participação Especial: Coro Geral,
Coro Masculino e Coro Jovem

11h

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Presbíteros
Considerando que no dia 03 de junho p.f. vence o mandato dos Presbíteros Cornélio Nogueira
Martins, Silas Ferreira de Souza e Wilson Roberto Munhoz Lisboa, o Conselho resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 09 de abril de 2017,
esbíter
os, em turno único, com encerramento no
em nosso Templo, às 9h para eleição de até três (03) pr
presbíter
esbíteros
final do culto vespertino. Segue-se a ordem do pleito:
2 - Horário da Votação
otação: 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.
aliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer, são:
3 - Os candidatos av
avaliados
Edson Ramos dos Santos, Oscar da Cunha Garcia Neto, Silas Ferreira de Souza e Wilson R. Munhoz
Lisboa.
4 - A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos:
a. Oscar da Cunha Garcia Neto
b. Wilson R. Munhoz Lisboa

c. Edson Ramos dos Santos
d. Silas Ferreira de Souza

5 - Dentre os candidatos acima citados, cada eleitor poderá votar em até “3” (três) nomes, sendo
considerado nula a cédula com mais indicações.
6 - Só poderão votar os membros comungantes ativos da igreja, constantes na lista de presença da
assembleia.
omeia-se a seguinte Comissão de R
otos: Presb. Esdras
7-N
Nomeia-se
Recepção
Apuração
puração dos Votos
ecepção e A
Teixeira Coelho (rrelator
elator), Diác. Saulo Saraiva Brust, Diac. Rafael Toledo Cintra e Débora B. Módolo
Cintra, Presb. Décio de Oliveira Bernini, Presb. Cornélio Nogueira Martins e Yraci Maria C.O. Martins.
8 - Para ser eleito o candidato deverá ter a metade mais um dos votos dos presentes na assembleia.
No caso dos quatro candidatos atingirem o quórum necessário para sua eleição, apenas os três mais votados
serão considerados eleitos. Em caso de empate dos candidatos, o que tiver mais idade será considerado
eleito.

Ao Q
ue Está SSentado
entado no Trono
Que
(Jorge
Himitian)
Jorge Himitian

Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
Sejam o Louvor, e a honra, e a glória, e o domínio,
Pelos séculos dos séculos! Amém!
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Abertura - Assembléia Extraordinária (9h)
Prelúdio
Prelúdio
Adoração
* Apocalipse 5.13
ue Está SSentado
entado no Trono”
Cântico – “Ao Q
Que
(pág.7)
* Oração
Contrição e Ação de Graças
* Apocalipse 5.9-10
* Oração Silenciosa
* Oração Audível
Dízimos e Ofertas
angue de C
Hino 269– “ Pur
uree za no SSangue
Cristo
risto”
* Oração com as crianças
Edificação
Mensagem- Rev. Célio Gomes de Azevedo
Hino 257– “Hosana ao Grande Rei”
Interlúdio
Cantata - Coro Geral e Grupo de Câmara
"As SSete
ete Últimas P
alavras de C
risto"
Palavras
Cristo"
(págs 1-2)
Consagração
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
* Salmo 33. 1-12
Cântico – “Desde os Confins da Terra”
* Oração
Hino – Coro Geral
Contrição
* Salmo 42. 1-5 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
eus”
Deus
Cântico – “Falar com D
* Oração
Ação de Graças
* João 4. 23-24
* Oração
Dízimos e Ofertas
dade”
Cânticos – “Em Espírito e em Ver
erdade
mM
im”
“Reina E
Em
Mim
* Oração com as crianças
Edificação
Hino – Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev.Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
enhor”
Cântico – “Aclame ao SSenhor
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio
Encerramento- Assembléia Extraordinária
Saudação aos visitantes
A
visos
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS NAS LITUR
GIAS:
LITURGIAS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
atutino: Esdras Teixeira Coelho - Culto N
oturno: Ernesto de Jesus Herrera
- Culto M
Matutino:
Noturno:
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 11, às 19h30
19h30, no
local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
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