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RECORDANDO NOSSA HISTÓRIA

Pastor
es
astores
1. Efetivos:
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
Fone: 9 9431-2818
edo
Rev
ev.. Célio G. de A
Azz ev
evedo
Fone: 9 8456-3798

2. Emérito:
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto

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

Nascimento da Igreja Unida – Agosto de 1900
A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo nasceu da união de duas
igrejas presbiterianas que se juntam para formar a Igreja Unida, em 26 de agosto
de 1900, sendo os pastores na época: Rev. Zacharias de Miranda e o Rev.
Modesto de Carvalhosa. No dia da junção das duas igrejas, disse o Rev.
Carvalhosa: “O que Deus ajuntou, não o separe o homem”. Na época, a Igreja
Unida foi organizada com 116 membros comungantes. Nos dizeres do
historiador Rev. Júlio Andrade Ferreira, sobre a fusão das duas igrejas para a
criação da Igreja Unida, “foi como o encontro de duas correntes d’água destinadas
a formar o rio maior”.
Compra do Terr
eno – Ano de 1906
erreno
Bem cedo houve a preocupação com a aquisição de um terreno. E não
foi mero sonho, porque foram feitas campanhas concretas para esse fim. Nesse
sentido, é notável o papel da Sociedade de Senhoras (organizada em 23 de
março de 1900). Foi a sociedade que trabalhou mais vigorosamente para a
aquisição do terreno. Com o objetivo de glorificar a Deus e auxiliar a Igreja de
Cristo, tal sociedade pôs-se a angariar recursos e trabalharam com tanta
perseverança e generosidade que alcançaram 89,4% do valor do terreno.
Ministério da Música Coral – Agosto de 1913
Cedo tomou forma e conteúdo o interesse pela música, principalmente,
pela iniciativa do Rev. Matatias Gomes dos Santos. Já nos primeiros meses de
seu pastorado, o Rev. Matatias funda o “coro” em agosto de 1913. Portanto, são
104 anos de louvor e adoração!
Inauguração do Templo – Setembro de 1922
Extraordinariamente marcante foi a inauguração definitiva do templo,
no dia 07 de setembro de 1922. É, sem dúvida, uma marca importante no
presbiterianismo paulistano. O grande líder da construção foi,
indiscutivelmente, o Rev. Matatias Gomes dos Santos, subsidiado por valorosos
e perseverantes cooperadores. Entre os tais colaboradores, encontramos mais
uma vez a Sociedade de Senhoras que durante todo o período da construção até
à inauguração do templo, no dia 7 de setembro de 1922, cooperou com as
finanças da igreja em prol da construção.
117 ANOS de História – Agosto de 2017
Louvado seja Deus por homens e mulheres de carne e osso, mas de alma
voltada para o Senhor e Seu reino. Louvado seja Deus por servos com os pés no
chão e olhos nos Céus!
Rev
omes de A
edo
Gomes
Azzev
evedo
ev.. Célio G
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Cintia Helena Coury Saraceni
Dia 28 – SSantos
antos em C
risto JJesus
esus – 1ª Coríntios 6.9-11 (v
.11)
Cristo
(v.11)
...mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no
Espírito do nosso Deus (v.11). Santos quer dizer: separados do mundo para Deus. Podemos analisar nossa
santificação/separação em dois momentos. Fomos separados do mundo em Cristo, escolhidos para a
Salvação e assim, tornamo-nos justos diante do Pai, por meio Dele. Mas essa separação exige de nós o
exercício contínuo para que cresçamos em santificação até o momento do nosso encontro com o Pai, nos
céus, onde estaremos livres definitivamente do pecado. Pela graça fomos salvos, justificados e, ao mesmo
tempo, assumimos o compromisso de nos empenharmos para nos apresentarmos limpos diante do Pai.
Um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade.
Dia 29 – Livr
es de P
.32)
Livres
Prreocupações – 1ª Coríntios 7.32-35 (v
(v.32)
Livres de preocupações para cuidarmos das coisas do Senhor. Quanto tempo de seu dia, de sua semana,
você tem dedicado ao Senhor? É possível que nos surpreendamos ao identificarmos a porcentagem de
tempo que nos dedicamos a Deus em meio à nossa rotina diária. Essa dedicação não se resume apenas à
oração individual e coletiva. Dedicar tempo ao Senhor, também inclui: fazer o bem (Gl 6.9; 2Ts 3.13);
exercer a solidariedade; cuidar das coisas do Senhor; propagar a Palavra. Muito importante existir um
equilíbrio entre todas as nossas ações como discípulos de Cristo e os momentos individuais de oração e
leitura da Palavra. Jesus merece muito mais de nós. Ação, amparo, confortar, suportar e unanimemente,
como igreja, perseverarmos em oração.
Dia 30 - Q
ue P
osso F
az
er? – 1ª Coríntios 10.7-13 (v
.13)
Que
Posso
Faz
azer?
(v.13)
A tentação é inevitável, porque é originada da cobiça humana (Tg 1.14). É maligna, pois tem o diabo
como tentador. Mas ainda que o diabo nos tente em nossas fraquezas, ceder à tentação depende de nós.
Várias são as áreas em que somos tentados: necessidade física (saúde, fome), orgulho, vaidade e poder. A
origem é humana e o tentador usa de nossa cobiça para afastar-nos de Deus e quanto mais afastados de
Deus, mais estamos sujeitos a cair. A Palavra de Deus diz que não há tentação maior do que podemos
suportar. Mas para que a suportemos, é importante estarmos firmados em Cristo. O que podemos fazer?
Fugir e resistir! (Tg 4.7; 1Tm 4.16; Mc 14.38). Sigamos o exemplo de Jesus quando foi tentado no
deserto (Lc 4.1-13): A Palavra de Deus foi alimento (v.4); foi resposta e foi Seu equilíbrio durante a
tentação.
Dia 31 - A Comunhão do SSacramento
acramento – 1ª Coríntios 10.14-17 (v
.17)
(v.17)
Paulo aqui relembra a Ceia do Senhor, um acontecimento básico para a unidade da comunidade cristã. A
cada celebração da Ceia do Senhor, os crentes são lembrados do fundamento, da base, de sua comunhão,
de seu relacionamento com Deus e com os irmãos. Durante celebração da Ceia, o povo de Deus compartilha
do pão, que simboliza o Corpo de Cristo, que foi dado para a nossa Salvação. Ao participar da mesa do
Senhor o povo de Deus reafirma sua unidade, firmada no corpo e sangue de Cristo e Sua obra redentora.
Um privilégio! Que possamos participar dessa mesa em comunhão com os irmãos, com responsabilidade,
reverência e que saiamos vivificados, relembrados de que somos alvos do maior ato de amor que alguém
pode receber! Glória a Deus!
Dia 1/9 – R
ecebendo o SSacramento
acramento – 1ª Coríntios 11.23-29 (v
.26,28)
Recebendo
(v.26,28)
A celebração da Ceia foi uma ordenança deixada pelo próprio Jesus antes de sua morte. Quando recebemos
o pão, símbolo do corpo de Cristo (isto é o meu corpo) está a ideia de que fazemos parte de Cristo. Embora
não haja nenhum milagre físico com os elementos, esse momento deve nos conduzir a uma íntima
comunhão com Jesus. É momento de participar dos Seus sofrimentos. É o momento de reconhecemos
Sua presença espiritual em nossa vida. Do mesmo modo, a expressão “este cálice é a nova no meu sangue”,
significa dizer que o sangue de Jesus é o preço pago para que pudéssemos ter acesso e comunhão com
Deus. É como se Ele nos dissesse: foi às custas do meu sangue, que vocês hoje podem compartilhar comigo
dessa mesa. Mas a Ceia não nos remete apenas à morte de Cristo, mas também à Sua ressureição! É mesa
de esperança! Ele vive!
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Dia 2 – A Comunhão C
Cristã
(v.25-26
.25-26)
ristã – 1ª Coríntios 12.12-27 (v
.25-26
Cuidado é definido no dicionário como “tratar de...interessar-se por.” Nos dias de hoje vende-se frases
como “Você pode! Você não precisa depender de ninguém!” E assim vivemos: juntos, mas separados.
Convivendo em tantos lugares, residências, trabalho, escolas, clubes, igreja, mas numa relação totalmente
superficial, sem interesse algum pelo outro e por seus problemas. Afinal, já tenho tantos!!! Falta
disponibilidade para ouvir, orar, falta interesse em saber quais são as necessidades dos outros. Falta tempo!
Falta misericórdia, falta solidariedade, falta olhar para quem está ao nosso lado e se importar com ele, dar
suporte, chorar com ele quando houver sofrimento e tristeza, comemorar quando houver vitória. Falta
amor! A Palavra de Deus nos exorta a cuidarmos uns dos outros como fazia a igreja primitiva. Que
estejamos atentos!
lhar para o SSenhor
enhor JJesus
esus – 1ª Coríntios 15.12-19 (v
.17)
Dia 3 – O
(v.17)
Olhar
“...corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e
consumador da nossa fé...” (Hb 12. 1-2). A palavra de Deus, nos exorta a estarmos com os nossos olhos
fixos na Pessoa do Senhor Jesus Cristo que é o CENTRO de todas as coisas, porque “aprouve a Deus
convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra” (Ef 1.10). Estar
com olhos fixos significa não desviar os olhos da pureza e da simplicidade de Cristo. TUDO está em
Cristo. Toda vez que desviamos nosso olhar de Jesus, passamos a ter uma visão distorcida de tudo, de nós
mesmos, nosso discernimento é comprometido. Se olharmos firmemente para Jesus, nossa visão enganosa
será totalmente substituída pelo amor fraternal, pelo perdão, pela longanimidade, pelo gozo, pela paz,
pela mansidão e pelo domínio próprio, fruto daquele que é cheio do Espírito Santo (Gl 5.22-23).
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
Próximo domingo - dia 03/09 - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino: Messias, Lilian e Mirian e Culto Noturno:
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Lilian.
Próximo domingo - dia 03/09- Cultos Matutino e Culto Noturno: Messias.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje
Hoje: Ana Beatriz Mondejas Lisboa, Presb. Décio de Oliveira
31: Silmara Fernandes de Oliveira Sanchez, Maria de Fátima de Oliveira Dias; Dia 01/09
01/09:
Bernini; Dia 31
Andréa Mondejas Lisboa, Mário Thomé; Dia 2: Isadora Fernandes Alencar.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Salmo 139". O versículo chave é "Salmo 139.23" e Culto Noturno: "Jonas foge de
Deus". O versículo chave é "Filipenses 2.13" . Pais tragam seus filhos!
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - Reunião especial de oração pelo aniversário da Igreja,
dia 29, terça-feira, às 14 h na Capela. Será dirigida pela Secretaria de Espiritualidade.
VISITE A EXPOFLORA – A SAF está promovendo um passeio na cidade de Holambra - 36ª
Expoflora, no próximo dia 15 de setembro
setembro. Preço: R$ 70,00, incluindo transporte e bilhete de
entrada. Mais informações com Elaine (telefone 3337-3344) ou Bia Toloi (99401.1966).
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - No próximo sábado, dia 02/09
02/09, teremos o 2°
ento (Endereço: Pq. Dom Pedro II - Av. Mercúrio, s/n - Brás).
Passeando com a UCP, no Museu Catav
Catavento
Saíremos da igreja às 9h30 e faremos um piquenique nas dependências do local. Leve lanches a fim de
ser compartilhado. Esse evento está sendo organizado pelos pais de Sophia e Helena. Maiores informações
com Letícia e Felipe Aiello.
ALMOÇO ESP
ECIAL - H
oje teremos o nosso tradicional e delicioso almoço comunitário. Venha,
ESPECIAL
Hoje
participe e desfrutemos juntos desses momentos de comunhão com nossos irmãos.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. O
ração de IInter
nter
cessão – Guilherme Motta, Rev.Fernando Hamilton Costa, Sócrates Spyros
Oração
ntercessão
Patseas, André Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha), Antonio Leandro da Silva, Allan Augusto
Antonio, Leonor Evangelista de Souza, Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho
Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes, Leonardo Cardoso Ferreira.
02. Oração de Gratidão
Gratidão: oremos em gratidão a Deus pelo aniversário de nossa querida Igreja Unida
que completa 117 anos de organização e pelo Ministério Coral que completa nesse mês 104 anos de
existência.
03. Outros motivos de Oração
Oração: oremos pelos pregadores convidados; pelo ministério musical de
nossa igreja; pela Escola Dominical; pela Assembléia Extraordinária para eleição de oficiais; por nossa
congregação de Caucaia do Alto e pelo despertamento da própria igreja na obra missionária!
04. Orando pelas crianças refugiadas: segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) em 2015
o número de refugiados no mundo ultrapassou os 60 milhões, um recorde histórico desde a Segunda
Guerra Mundial. Desse número quase metade são crianças, cerca de 28 milhões, conforme dados da
UNICEF. No Brasil entraram 4.689 refugiados de 79 nacionalidades distintas.
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
(a) R
elato missionário – cidade de M
osul, IIraque
raque
Relato
Mosul,
raque: “na retomada da cidade de Mosul, no Iraque,
das mãos do Estado Islâmico os militares encontraram 18 crianças abandonadas. Acredita-se que essas
crianças sejam filhos de terroristas que perderam seus pais no conflito. Cinco crianças falavam uma língua
desconhecida pelos soldados. Não se sabe quando tempo essas crianças estavam sozinhas, mas deve ser por
muitos dias, porque algumas delas foram encontradas comendo carne crua e estragada, no desespero da
fome. Uma garotinha de apenas 3 anos abraçou a perna de um dos soldados e disse: “Posso ficar com você?
Minha mãe e meu pai morreram, agora não tenho com quem ficar”. Essas crianças foram levadas a um
orfanato cristão e receberam atendimento médico. Aparentemente as crianças estão bem e se alimentando
de forma regular. O orfanato está com proteção militar com receio de um ataque terrorista. Ore por essas
crianças, principalmente pelo futuro incerto que está à frente delas. Acredita-se que existem mais crianças
e mulheres abandonadas nessa região. Ore para que os militares as encontrem em tempo”. (Texto na
íntegra de fonte não revelado por questões de segurança)
(b) P
ega Terso" - Há tempo de plantar e há tempo de colher..., mas para que isto aconteça
Prrojeto "P
"Pega
precisamos investir. Estamos trabalhando para a construção de uma horta em Pega Terso, Guiné Bissau,
Oeste da África, que trará sustentabilidade para a igreja local e obreiros e garantirá a alimentação para 60
famílias que vivem abaixo da linha de pobreza. Trabalham no local os missionários Rogério e Fabiana
Pinheiro Galo, enviados pela APMT. Nosso desafio é levantar R$ 7.000,00 para adquirir e instalar um
conjunto moto bomba d’água em poço existente, painel de energia solar, reservatório elevado e rede de
água para irrigação. Contribua na tesouraria ou por meio das contas da igreja inserindo R$ 0,07 para
identificação.
ENCONTR
O DE OFICIAIS - A I.P. da Lapa convida para o Encontro de Oficiais a ser realizado no
ENCONTRO
próximo sabado, dia 02/09 das 8h às 12h30. Embora a ênfase seja a participação de Oficiais, outros
gr
ejas saudáv
eis numa nação doente
irmãos também são bem-vindos. Tema do Encontro: “I
“Igr
grejas
saudáveis
doente”” . Palestras
com o Rev. Mauro Meister e Rev. Alderi S. de Matos. Workshops: Pequenos G
Grrupos - Rev. Sérgio Lima
ristão e
(I.P.Sto Amaro), Homens de Valor - Rev. Vulmar Dutra de Rezende (I.P.São Vicente-SP), O C
Cristão
a Cidade – Rev. Miguel Carlos dos Santos Júnior (I.P. Estação Luz). As inscrições podem ser feitas até o
dia 27.08.17 por e-mail para apaulomarques@uol.com.br ou iplapa@uol.com.br.
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Presbíteros
Considerando que no próximo dia 28 de outubro vence o mandato dos Presbíteros Cleverson Pereira de
Almeida, Décio de Oliveira Bernini, Ernesto de Jesus Herrera e Marcel Mendes, o Conselho resolveu:
1. Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 17 de setembro de 2017 em nosso
Templo, às 09h para a eleição de presbíteros, em turno único. 2. Oferecer à Igreja, dos dias 13 a 20 de
agosto, a oportunidade de indicar nomes ao presbiterato através da FICHA DE INDICAÇÃO DE
CANDIDATO A PRESBÍTERO. 3. No dia 22 de agosto o Conselho examinará os nomes indicados e
aqueles que forem considerados aptos serão convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 29 de
agosto. 4. No dia 03 de setembro os candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais
informações para o processo eleitoral (número de vagas, mesa apuradora, etc.)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Diáconos
Considerando que no próximo dia 28 de outubro vence o mandato dos Diáconos Rafael de Toledo
Cintra e Ricardo Deguti de Barros Silva, o Conselho resolveu: 1. Convocar a Assembléia Geral
Extraordinária da Igreja para o dia 22 de outubro de 2017 em nosso Templo, às 09h para a eleição de
diáconos, em turno único. 2. Oferecer à Igreja, dos dias 17 a 24 de setembro, a oportunidade de indicar
nomes ao diaconato através da FICHA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO A DIÁCONO. 3. No dia
26 de setembro o Conselho examinará os nomes indicados e aqueles que forem considerados aptos serão
convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 03 de outubro. 4. No dia 08 de outubro os
candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais informações para o processo eleitoral
(número de vagas, mesa apuradora, etc.)
GRA
TIDÃO P
EL
OS 117 ANOS DE BÊNÇÃOS - Neste mês nossa Igreja completa 117 anos de
GRATIDÃO
PEL
ELOS
existência e de bênçãos. Durante os cultos teremos a oportunidade de manifestar nossa gratidão a Deus
ta Especial de Aniv
ersário
através da O fer
ferta
Aniversário
ersário. Para isto, utilize os envelopes disponíveis nos bancos da
Igreja. Se desejar depositar diretamente em conta bancária, identifique com o acréscimo de quarenta
centavos ao valor (Ex. R$ 100,40). Bradesco - Ag.0096 - CC 69.230-1 - CNPJ 63.014.674/0001-65.
Nosso alvo é de R$ 40.000,00. Informamos que as ofertas de gratidão pelo aniversário até o momento
chegaram a 39% do alvo proposto.
GRA
TIDÃO A
O COR
O MASCULINO - Agradecemos aos queridos irmãos que compõem o Coro
GRATIDÃO
AO
CORO
Masculino da Igreja Presbiteriana da Vila Maria, na pessoa de sua regente Cristiane Arruda , pela
participação conosco na adoração ao Senhor por ocasião do culto das 19h. Sejam todos bem-vindos!
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES - UP
A - Acampamento de jovens e adolescen
UPA
tes junto com a I.P. de Campinas. Local: próximo de Piracicaba (www.acampark.com.br). Data: 07 a 10
de setembr
o. Valor: R$ 395,00. Maiores informações com o Sem. Filipe Rodrigues.
setembro
500 ANOS DA REFORMA PR
OTEST
ANTE - Os Sínodos do Estado de São Paulo realizará no dia
PRO
TESTANTE
16/09, sabado, "Oficinas" das 13h às 15h30 e Culto Solene às 16h na Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Maiores Informações no site http://reforma500.ipb.org.br/
IPB NA TV - Não deixe de assistir o programa Ver
dade e Vida com o Rev. Hernandes Dias Lopes, todos
erdade
os sábados pela REDETV às 8h30 e pela BAND às 9h30. Assista também pelo youtube.com/
programaverdadeevida.
FALECIMENTO - No ultimo dia 22 de agosto faleceu nesta cidade nossa irmã Leonor Evangelista
de Souza
Souza, aos 93 anos, deixando filhos e netos. Que o conforto do Espírito Santo inunde os corações
enlutados. "Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor" Jó 1.21.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio (Piano e Coros)
"Ode to Praise/Castelo Forte"

Adoração
* Êxodo 3. 13-15
brão”
Hino 21 – “D eus de A
Abrão
* Oração
Coro Geral - "Eu Sou"

Adoração
* Salmo 134
Hino 27 – “Um Hino ao Senhor”
* Oração
Coros Masculinos IPUSP/IP Vila Maria
"E
u Te Amo Ó D
eus"
"Eu
Deus"
"Q
uer
oA
dorar-T
e"
"Quer
uero
Adorar-T
dorar-Te"

Contrição
* Salmo 80. 17-19
* Oração Silenciosa
dão”
Hino 71 – “ Per
erdão
* Oração
Coro Jovem

Contrição
* Salmo 34. 15-18
* Oração Silenciosa
az de D
eus"
Coro Masculino IPUSP- "A P
Paz
Deus"
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 103. 21-22
* Oração
Oferta de Gratidão
oder do Amor"
Cântico - "O P
Poder

Ação de Graças
* Salmo 89. 1-5
* Oração
Oferta de Gratidão
Cântico - "Marcharemos"
* Oração com as crianças

Edificação
ala, Ó D
eus"
Coro Masculino - "F
"Fala,
Deus"
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Rosther Guimarães Lopes

Edificação
Coro Masculino IP Vila Maria e"
"P
or
que E
le V iv
"Por
orque
Ele
ive"
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Rosther Guimarães Lopes
Coro Masculino IP Vila Maria "E
u Não Te D
eixar
ei"
"Eu
Deixar
eixarei"

Consagração
Todos os Coros - "Aleluia"
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
Coros Masculinos IPUSP/IP Vila Maria
"Que a Luz de Cristo Brilhe"

* Oração com as crianças

Poslúdio

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
Liturgias: Culto Matutino - Wilson
Culto Noturno - Rubens
REUNIÃO DO CONSELHO - Na próxima 3a. feira, dia 29, às 19h30, no local de costume.
Todos os seus membros estão formalmente convocados.
PREGADOR VISIT
ANTE – Agradecemos ao Rev. Rosther Guimarães Lopes, pregador neste domingo
VISITANTE
domingo..
Rogamos a Deus pela vida do Rev. Rosther, bem como, de seus familiares!
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