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ADOÇÃO
(Estudo para os Pequenos Grupos)
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1. Efetivos:

“Todos quantos são justificados, D
eus se digna faz
er par
ticipantes
Deus
fazer
participantes
da graça da adoção, em e por seu único Filho Jesus Cristo; por meio de
quem não são eles recebidos no número e desfrutam da liberdade e
privilégios dos filhos de Deus; têm sobre si o nome dele, recebem o
Espírito de adoção; têm acesso, com ousadia, ao trono da graça; são
otegidos,
capacitados a clamar: A
ba P
ai; são tratados com piedade, pr
Aba
Pai;
protegidos,
sustentados e corrigidos por ele como por um pai; contudo, jamais
abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as
deir
os da eterna salv
pr
omessas, como her
promessas,
herdeir
deiros
salvação
(Cap.. XII - CFW
CFW))
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ev.. Célio G. de A
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evedo
Fones: 3822-1665
9.8456-3798

A Adoção é uma outorga de Deus a posição (direitos, privilégios, honras)
de filho D’Ele; outorgar filiação (pôr na posição de Filho de Deus; adotar para
dentro da família de Deus os homens que já foram feitos filhos de Deus). No
mesmo instante em que um crente é unido a Cristo no exercício da fé, ter-se-ão
consumado nele simultânea e inseparavelmente duas coisas:
1. Uma mudança total de relação com Deus e com a lei como um pacto
de vida;
2. Emérito:
2. Uma mudança de sua natureza interior e espiritual. A mudança de
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
relação é representada pela justificação; a mudança de natureza, pela regeneração.
Fones: (19) 3365-4359
Santificação é o desenvolvimento progressivo para a perfeita maturidade dessa
(19) 9.9455-3535
nova vida que foi implantada na regeneração. A Adoção representa a nova
criatura em suas novas relações, introduzidas num coração apropriado, e sua
nova vida desenvolvendo-se num ambiente apropriado, e cercado daquelas
Presbíteros
relações que nutrem seu crescimento e a coroa com bem-aventurança. A
Eméritos
justificação só efetua uma mudança de relações. A regeneração e a santificação só
Jovino Pereira Filho
efetuam um estado inerente moral e espiritual da alma. A adoção inclui ambas.
Salim Amed Ali
Esta divina filiação, na qual o crente é introduzido pela adoção, inclui os
Diáconos Eméritos seguintes elementos e vantagens primordiais:
1- Deriva a natureza espiritual de Deus: “Para que sejais participantes da
Jairo Moraes Pereira
natureza divina” ( II Pe 1.4; Jo 1.13; Tg 1.18; I Jo 5.18).
Joaquim de Aguiar
Nelson Ramalho
2- Nasce à imagem de Deus, portanto sua semelhança: “E revestindo-se
do novo homem, que é renovado no conhecimento, segundo a imagem daquele
que o criou” (Cl 3.10; Rm 8.29; II Co 3.18).
3- Torna-se objeto de seu amor especial: “Para que o mundo conheça
que tu me enviaste, e eles me têm amado, como tu me amaste” (Jo 17.23).
Cultos Dominicais
4- Torna-se habitação do Espírito de seu Filho (Gl 4.6), que forma em
11h e 19h
nós um espírito filial ou um espírito que nos faz filhos de Deus - obedientes ( I
Escola Dominical
Pe 1.14), livres do senso de culpa, da escravidão legal e do medo da morte (Rm
09h30
8.15-21) e elevados com santa ousadia e com dignidade real (Hb 10.19,22).
5- Representa proteção, consolação e suprimentos abundantes. (Sl 125.2;
Reuniões de Oração
Lc 12.27-32; Jo 14.18; I Co 3.21-23; II Co 1.4).
2ª a 6ª - 12 h
6- Garante a herança das riquezas da glória de nosso Pai, como “herdeiros
sábado - 07 h
de Deus e co-herdeiros com Cristo” (Rm 8.17; Tg 2.5; I Pe 1.4; 3.7), inclusive
Estudo Bíblico
a exaltação de nossos corpos em comunhão com o Senhor (Rm 8.23; Fp 3.21).
5ª feira - 19 h

Rev Ademir Aguiar
(Fonte: Confissão de Fé Westminster Comentário Alexander Hodge)
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo Presb. Ernesto de Jesus Herrera
DIA 8 – CONFISSÃO E ABSOL
VIÇÃO – MA
TEUS 18.15-18 (v
.18)
ABSOLVIÇÃO
MATEUS
(v.18)
A Igreja, na visão reformada, é uma comunidade terapêutica, onde os conflitos e os problemas são
tratados, seja no campo da experiência individual, seja na esfera dos relacionamentos interpessoais. Jesus
nos ensina de forma muito clara sobre como devem ser abordadas as ofensas pessoais e os pecados
cometidos entre os irmãos. E a perspectiva do ensino do Mestre é a de que a comunhão na Igreja seja
sempre preservada. Nesse sentido, a insistência, tanto na instância pessoal, coletiva ou perante a Igreja. O
objetivo é sempre “ganhar o irmão”. Seguindo o ensino de Cristo, aprendemos que devemos persistir em
criar um ambiente propício à reconciliação, pois ganham todos. O irmão ofendido pode ser reparado pela
confissão, o ofensor pode ser restaurado pela absolvição, e a Igreja abençoada pela preservação dos laços de
comunhão dos irmãos.
DIA 9 – P
ERDÃO SEM LIMITES - MA
TEUS 18.21-22
PERDÃO
MATEUS
O ensino dos rabinos, com base em Amós 1:3 e Jó 33:29,30 que oferecer perdão ao irmão por três vezes
já era o bastante. Pedro, então, no afã de demonstrar maior misericórdia, questiona se perdoar um irmão
por sete vezes já seria o suficiente. A resposta de Jesus, muito mais que um raciocínio quantitativo, expõe
um critério qualitativo muito superior ao proposto por Pedro. Assim, se a ofensa pode ser medida
aritmeticamente, o perdão deve ser oferecido em escala exponencial, em proporção abundante,
demonstrando a magnitude e a grandeza da misericórdia que deve caracterizar o coração do crente. A lição
dessa passagem considera que não deve haver limites na nossa disposição em perdoar aos que nos ofendem.
O padrão proposto por Jesus é de ordem muito mais excelente, pois o que Ele espera de nós é que sejamos
misericordiosos, perdoando sem limites.
DIA 10 – JESUS, VEIO P
ARA NOS SER
VIR - MA
TEUS 20.20-28 (v
.28)
PARA
SERVIR
MATEUS
(v.28)
Novamente encontramos nessa passagem que o ensino de Cristo tem caráter singular e é baseado em
critérios muito distintos e mais excelentes do que os modelos normais que encontramos na sociedade. A
mãe de Tiago e João aproximou-se de Jesus e intercedeu em favor da proeminência de seus filhos. A
atitude dessa mãe zelosa pelos seus filhos foi algo muito natural e humanamente compreensível. Jesus,
então, aproveita a oportunidade para oferecer um padrão que contrasta com a racionalidade e orgulho
humano. No paradigma humano, a superioridade pertence aos quem tem poder e primazia e, por isso, são
servidos. Na perspectiva divina, são mais importantes aqueles que se dispõem para servir. Nesse sentido,
o próprio Filho de Deus demonstra seu poder e autoridade, oferecendo-se como modelo e exemplo de
humildade e serviço.
DIA 11 – CASA DE ORAÇÃO - MA
TEUS 21.12-13
MATEUS
A mais significativa demonstração de indignação demonstrada por Jesus em seu ministério foi, sem
dúvida, esse episódio em que o nosso Senhor toma a iniciativa de expulsar do templo de Jerusalém os
comerciantes que ali se instalaram para explorar a religiosidade do povo e conspurcar o ambiente reservado
para o culto e adoração a Deus. A Casa de Deus é lugar de oração, é o lugar da preciosa habitação da Graça
Divina. A repulsa de Cristo ressalta a verdade incontestável que nossa comunhão com Deus encontra
fundamento exclusivamente em função do arrependimento e da fé, bênçãos estas concedidas graciosamente
pela operação do Espírito Santo. A Reforma Protestante teve seu principal fundamento nessa mesma
indignação, porquanto a fé não é objeto de comércio, pois a sua Santa Palavra ensina que a salvação em
Cristo é somente pela Graça.
DIA 12 – DEUS NOS ENCONTRA NO PRÓXIMO - MA
TEUS 25.31-46 (v
.40)
MATEUS
(v.40)
Como reconhecer os verdadeiros crentes dos que não são sinceros na fé? Como distinguir os cristãos
autênticos no meio da multidão de hipócritas que vivem um cristianismo falsificado. Haverá um dia, o
Dia do Senhor, em que o Juiz de todas as nações separará uns dos outros, ovelhas e cabritos, fiéis e infiéis,
piedosos e ímpios. Não sabemos quando será esse dia de juízo, mas já sabemos qual será o justo critério de
julgamento. Esse critério consiste em nossa atitude de arrependimento e fé perante Jesus, manifestada no
cotidiano de nossos pensamentos, palavras e ações. A lição dada é justamente essa, a nossa conversão
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deve ser revelada pelo desejo de servir a Cristo, cumprindo sua vontade e sendo benção para a vida dos
outros. O arrependimento e a fé devem nos conduzir a abençoar o próximo, pois é dessa forma que Jesus
deseja ser servido.
EL
AS AUT
ORIDADES– MA
TEUS 26.57-68
DIA 13 – JESUS FOI JUL
GADO P
JULGADO
PEL
ELAS
AUTORIDADES–
MATEUS
( V.57)
O Sumo sacerdote, os principais anciãos e os escribas estavam a postos. Uma sessão extraordinária do
Sinédrio fora convocada. Nela é apresentado Jesus, preso e humilhado. Mas qual é a acusação? Onde
estão as testemunhas? Onde está a sua defesa? Os próprios juízes eram os acusadores. As testemunhas,
mesmo falsas, eram difíceis de encontrar. Pedro, que havia jurado defende-lo, assistia de longe, juntandose aos seus algozes. Não existe na história da humanidade um julgamento tão cruel, enganoso e corrompido.
Mas a pior injustiça é que Jesus foi julgado pelas autoridades, sendo condenado por ter dito a verdade.
Após ter sido insistentemente interrogado, rompeu o silencio admitindo que de fato era o Cristo, o que
foi considerada uma blasfêmia. Assim se cumpria o Plano de Deus, o Santo morrendo pelos pecadores,
o Justo justificando os injustos.
DIA 14 – ELE NÃO ESTÁ A
QUI - MA
TEUS 28.1-10 (v
.5-6)
AQ
MATEUS
(v.5-6)
A notícia alvissareira dada as mulheres que foram visitar a Jesus no túmulo, após o seu sepultamento, é
um fato de valor indescritível. As mulheres foram ver o sepulcro, iriam cuidar daquele que havia sido
morto. Um terremoto! Um anjo! Quanto espanto e surpresa. Mas a maior delas viria da fala do anjo: “Ele
não está aqui, ressuscitou”. A Igreja reformada proclama o Cristo Vivo e Ressurreto, que foi levantado na
cruz, mas lá não permaneceu; que foi sepultado, mas não permaneceu na tumba; que, sim, venceu a
morte e permanece vitorioso à destra de Deus Pai. Mais uma vez, neste domingo, celebramos a ressurreição
do Senhor, proclamando a plenitude da mensagem da Salvação. A cruz não foi o seu fim! A sepultura
não é o seu lugar! Ele está vivo, ressurreto, subiu ao Céu, está assentado a Direita do Pai e virá nos buscar.
“Vitorioso reina e Vive Jesus”.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Presb. Ernesto Ferreira da Costa, Uriel Passos Rios;
Hoje:
Dia 8: Águeda Correa Almeida, Jonathan Philip Silva Pinto; Dia 99: Ligia Barros Machado; Dia 10
10:
Allan Augusto Antonio, Davi Lins Simões, Edi Helena de Morais Batista, Maurício Haenni, Presb. Silas
Ferreira de Souza; Dia 11
11: Eugênio Di Lorenzo Furbeta; Dia 12
12: Isaías da Silva Matos, Lucas Ambrico
de Souza; Dia 13: Vanessa Diniz Simões Martins.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo, Edson, Getúlio, Ricardo Lunghin e Saulo. Próximo
domingo - dia 14/05 - Felipe, Daniel, Luiz Carlos, Mauro, Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: H
oje - C
ulto M
atutino e C
ulto N
oturno - Messias; Próximo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Hoje
Culto
Matutino
Culto
Noturno
domingo - dia 14/05 - Cultos Matutino e Noturno - Lilian.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: mensagem sobre "Joquebede arrisca a vida". O versículo chave é "Josué 1.9" e
Culto Noturno
Noturno: mensagem sobre "José é vendido pelos irmãos". O versículo chave é "Mateus 5.44.
Pais tragam seus filhos!
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje, teremos esse tempo de confraternização em nosso salão social.
Venha participar conosco.
REUNIÃO DA JUNT
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem,
JUNTA
DIACONAL
amanhã, dia 08 de maio, às 20h
20h, na Sala do Conselho.
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - No próximo sábado, dia 13/05, às 15h
15h, a
ia das Mães"
UCP fará uma comemoração do "D
"Dia
Mães". Traga seu filho e participe!
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO – Convidamos toda igreja para participarem no sábado,
EV
ANGELIZAÇÃO
dia 20 de maio, às 15h da distribuição de folhetos na Praça da República. Nossa orquestra estará
conosco. Ore e participe!
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AGENDA DE ORAÇÃO
IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Adelmo Silvestre da Silva, Sócrates
Spyros Patseas, Carmem Regina de Ávila Mendes, André Robles Morales (esposo da Cecília
Lazinha), Antonio Leandro Silva, Jorge Alexandre D. Camargo (Amigo do Almir), Allan
Augusto Antonio, Leonor Evangelista de Souza, Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da
Costa e IdalinaCastilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 13/05, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Dia das Mães.
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO - O Grupo D - Higienópolis, coordenador Presb. João Francisco
Simões realizará sua reunião mensal, terça-feira, dia 09/05, às 20h, na residência do casal Rita e
Ronaldo Evandro de Oliveira Pires.
PR
OGRAMAÇÃO DA SAF P
ARA O MÊS DE MAIO –
PROGRAMAÇÃO
PARA
1) A SAF realizará no dia 16 de maio pp.f
.f
., às 14h
.f.,
14h, o Chá da Amizade. Todas as sócias e
demais convidados são bem-vindos!
2) A SAF está liderando, neste mês de maio, uma campanha em prol da Casa de Repouso
Otoniel M
ota
Mota
ota, dos seguintes itens: leite em pó , hidratante corporal, desodorante spray, creme dental,
escova de dente e sabonete. Aqueles que desejarem colaborar poderão fazer em dinheiro, que iremos
adquirir os materiais mais necessários. Procure a diretoria da SAF e desde já agradecemos sua contribuição.
UNIJOVEM - No dia 10/06 p.f.
p.f., teremos a nossa segunda edição do Master Chef Unijovem - Caldos
e sopas. Todos os jovens que quiserem participar devem dar os nomes aos líderes da Unijovem. Preparem
a melhor sopa, pois os jurados serão rigorosos e somente uma equipe levará o título de Master Chef!
Venha participar conosco desse evento e traga sua família e amigos. Inscrições até o dia 21/05
21/05. Não fique
de fora!
NOITE DE CALDOS E SOP
AS - No dia 10/06 pp.f
.f
SOPAS
.f., teremos a nossa segunda edição do Master
Chef Unijovem - Caldos e sopas. Separe a data e aproveite para provar e escolher a melhor sopa, digna de
um Master Chef. Os ingressos são limitados, portanto não perca sua chance de participar deste evento e
se deliciar com as receitas mais saborosas. A venda de ingressos se iniciará no dia 21/05
21/05, no térreo do
prédio adjacente ao templo.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - A nossa Escola Bíblica de Férias vai acontecer na primeira semana
de julho, para isto, estamos precisando de pessoas dispostas a ajudar neste importante trabalho. Os
interessados devem procurar Marcia Zaccaro (99341-0772/99862-9373) ou a administração da igreja.
Estejamos desde já orando por este trabalho.
TE AGRADEÇO
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser
Te agradeço, meu senhor
Te agradeço, meu senhor
Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço, Jesus, te agradeço
Eu te agradeço, Te agradeço
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Diáconos
Considerando que no dia 03 de junho p.f. vence o mandato dos Diáconos Getúlio Bernardo
de Senna, Gilmar Prates dos Santos, Lázaro José da Silva, Oscar da Cunha Garcia Neto, Ricardo de
Moura Martins, Saulo Saraiva Brust e da eleição do diácono Edson Ramos dos Santos para presbítero,
o Conselho resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 21 de maio de 2017, em
nosso Templo, às 9h30 para eleição de até sete (07) diáconos para a sede e até três (03) diáconos para
a Congregação de Caucaia do Alto, em turno único, com encerramento no final do culto vespertino.
Segue-se a ordem do pleito:
2 - Horário da Votação: Das 9h30 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 avaliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer
são: Adilson Modesto, Eduardo Rogério Prevelato, Marcos Lazarini Ribeiro, Rodrigo da Silva Pretti,
Ricardo de Moura Martins, Saulo Saraiva Brust, Getúlio Bernardo de Senna, Lourival de Souza
Bezerra, Adelmo Silvestre da Silva, Adelço da Paixão Lima Santana e Jefferson Aparecido Pereira
Andrade.
4 - A cédula de votação da sede será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos:
a. Rodrigo da Silva Pretti
e. Eduardo Rogério Prevelato
b. Getúlio Bernardo de Senna
f. Marcos Lazarini Ribeiro
c. Saulo Saraiva Brust
g. Ricardo de Moura Martins
d. Adilson Modesto
5 - A cédula de votação da Congregação de Caucaia do Alto será confeccionada com a seguinte
ordem de candidatos:
a. Adelço da Paixão Lima Santana
c. Adelmo Silvestre da Silva
b. Jefferson Aparecido Pereira Andrade
d. Lourival de Souza Bezerra
6 - Dentre os candidatos acima citados, na cédula da Sede, cada eleitor poderá votar em até “7” (sete)
nomes, e dentre os candidatos acima citados, na cédula da Congregação de Caucaia do Alto, cada
eleitor poderá votar em até “03” (três) nomes sendo considerada nula a cédula com mais indicações.
7 - Só poderão votar os membros comungantes ativos da igreja, constantes na lista de presença da
assembléia.
8 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos para a Sede: Pb. Esdras Teixeira
Coelho (relator), Pb. João Francisco e Elaine Simões, Diac. Rafael Toledo Cintra e Débora B. Módolo
Cintra, Diác. Mauro Ferreira Rossignoli, Diác. Edson Ramos dos Santos, Pb. Wilson Lisboa e Andrea
Mondejas.
9 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção dos Votos para a Congregação de Caucaia do Alto:
Pb. Paulo Sérgio dos Santos, Diác. Lázaro José da Silva e Diác. Gilmar Prates dos Santos.
10 - Para ser eleito o candidato deverá ter a metade mais um dos votos válidos na assembléia. Não serão
considerados como votos válidos os votos brancos e nulos. Para a Congregação de Caucaia do Alto, 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.
DIA DA FAMÍLIA NO HEBROM NO DIA 03 DE JUNHO - Reserve esta data para juntos
compartilharmos as bênçãos. Cada departamento terá uma responsabilidade: Conselho (churrasco),
UPH (cafés e pães), SAF (Arroz à grega, farofa e vinagrete), Unijovem (sobremesas e frutas), Junta
Diaconal (refrigerantes e sucos), Congregação de Caucaia (devocional e organização das atividades).
Valores: até 7 anos, não paga; de 8 a 12 anos R$ 10,00; acima de 13 anos R$ 25,00. Pagamento no
local. Os 40 primeiros inscritos terão acesso ao transporte gratuitamente.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Efésios 1. 3-14
gr
eja em A
doração”
Hino 03 – “A IIgr
greja
Adoração
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Romanos 8. 26-30 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
Hino 132 - "Vivificação"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 116. 12, 17-19
* Oração
Cântico - "T
"Tee agradeço" (pag 4)
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Santa Ceia
Hino 344 - "A Ceia do Senhor"
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 311 - "A
"Avvante, ó C
Crrentes"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
ovo"
Cântico - "É Teu P
Po
* Salmo 111
HIno 14 - "Louvor"
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Salmo 40. 1-5 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
Cântico - "Descansarei"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 92. 1-5
* Oração
Cântico - "Louvemos ao Senhor"
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
Cântico - "Nosso Deus é Soberano"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio

Saudação aos visitantes
visos
Avisos
A
Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo

PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
1) N
anta Ceia no C
ulto M
atutino: Cleverson Pereira de Almeida, Ernesto de
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino:
Jesus Herrera, Wilson Roberto Munhoz Lisboa, Silas Ferreira de Souza, Cornélio Nogueira Martins,
Décio de Oliveira Bernini, Paulo Ricardo de Barros Mendes, Kleber Danúbio Alencar, Rubens Mendes
Vargas e Roberto Tambelini.
2) N
as Liturgias: C
ulto M
atutino - Cleverson Pereira de Almeida e Culto N
oturno - Paulo Sérgio
Nas
Culto
Matutino
Noturno
dos Santos.
AUSÊNCIA DO REV CÉLIO – O Rev Célio está neste domingo pregando na Igreja Presbiteriana
Unida da Freguesia do Ó, às 19h, por ocasião do aniversário da SAF da referida igreja. Que o Senhor o
abençoe na transmissão de Sua Palavra!
CONV
OCAÇÃO P
ARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - O Conselho convoca a Igreja
CONVOCAÇÃO
PARA
para a Assembléia Geral Ordinária hoje, dia 07 de maio
maio, logo após o Culto Noturno, às 19h. As listas
de presença estarão disponíveis a partir das 18h30.A pauta dessa reunião é informar a Igreja o relatório das
atividades e movimento financeiro de 2016 e tomar conhecimento do orçamento para o ano em curso.
Compareça!
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