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Estudo Bíblico

Em tempos de crise, o povo de Deus deve se humilhar perante a
face do Senhor (2Cr 7.14). “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se
humilhar…”. Na mesma medida que a obediência produz bênçãos, a
desobediência atrai maldição. Quando a nação vira as costas para Deus, rejeitando
sua lei, escarnecendo de Sua Palavra, entregando-se à toda sorte de aberrações
morais, promovendo o mal e refreando o bem, o juízo divino torna-se inevitável.
A humilhação ante a poderosa mão de Deus é o caminho da restauração. Enquanto
o povo endurecer sua cerviz, sofrerá as consequências irremediáveis de sua
desobediência. O juízo deve começar pela casa de Deus. Por isso, só uma igreja
quebrantada pode chamar a nação ao arrependimento.
Em tempos de crise, o povo de Deus deve orar com fervor (2Cr
7.14). “Se o meu povo, que se chama pelo nome […] orar, e me buscar…”. O
pecado produz sofrimento para a nação, mas a oração abre o caminho da
restauração. Quando a igreja se prostra para orar, Deus restaura a nação. Quando
a igreja ora, o braço de Deus se move para restaurar o povo. A oração é a maior
arma da igreja, pois Deus age por intermédio da oração. A oração é revolucionária,
pois orar é conectar o altar ao trono, é unir a fraqueza humana à onipotência
divina. Quando a igreja se prostra em oração diante de Deus para buscar sua
face, o caminho da restauração e do avivamento é aberto.
Em tempos de crise, o povo de Deus deve abandonar seus maus
caminhos (2Cr 7.14). “Se o meu povo […] se converter dos seus maus
caminhos…”. Os pecados do povo de Deus são mais graves do que os pecados
das demais pessoas. Isso, porque, o povo de Deus peca contra um maior
conhecimento. O povo de Deus denuncia o pecado em público e, não poucas
vezes, o pratica em secreto. Quando um cristão cai, sua queda torna-se pedra de
tropeço para os incrédulos. O caminho da restauração passa pela confissão e pelo
abandono do pecado. O povo de Deus é convocado pelo próprio Deus a se
converter de seus maus caminhos. Quando isso acontece, então sua cura brota
sem detença e a nação toda é abençoada.
Em tempos de crise, quando o povo de Deus se volta para Deus,
ele se volta para seu povo para sarar a nação (2Cr 7.15). “… então, eu
ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra”. O povo de Deus
precisa passar pela porta do arrependimento para ser perdoado e curado. Nosso
país está doente e caído pelos seus pecados. O descalabro moral que feriu com
golpes profundos nossa classe política e importantes setores da sociedade é
consequência desse descaso com as coisas de Deus. A solução para o Brasil não
está apenas nas decisões de nossas cortes nem apenas no escrutínio do voto
popular. A solução para o Brasil está em Deus. Se nos voltarmos para Deus em
arrependimento, Ele se voltará para nós em graça e misericórdia!

5ª feira - 19 h
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo P
erson P
er
eira de Almeida
Prresb
esb.. Clev
Cleverson
Per
ereira
Dia 11 – JJesus
esus R
essurr
eto – 1ª Coríntios 15.54-57 (v
Ressurr
essurreto
(v.. 55,57)
Assim cristãos brasileiros entoam (e devem entoar), com entusiasmo, com vigor: “Deus enviou seu filho
amado, pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha
vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está” (versão de Because He Lives, I can face tomorrow).
Segundo Rev. Reuben Ancher Torrey, que foi deão do Instituto Bíblico de Los Angeles, “a ressureição de
Jesus Cristo dentre os mortos é a pedra angular da doutrina cristã. Ela é mencionada de maneira direta
umas cento e quatro vezes, ou mais, no Novo Testamento. Ela foi o ponto mais proeminente e principal
do testemunho apostólico.” Como adverte o apóstolo Paulo: “se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa
pregação, como também é inútil a fé que vocês têm.” (1ª Co 15.14, NVI). Alegremo-nos, por tão grande
dádiva!
Dia 12 – A Ver
dadeira F
raternidade – 1ª Coríntios 16.13-14 (v
.14)
erdadeira
Fraternidade
(v.14)
Em seu comentário sobre a 1ª carta de Paulo aos Coríntios, Rev. Canon Leon Morris esclarece que no texto
do verso 14 “Todos os vossos atos sejam feitos com amor.” (ARA) ou “Façam tudo com amor” (NVI),
caberia uma tradução melhor, substituindo “com” por “em”, pois “o amor é mais do que um acompanhamento
das ações cristãs. É a própria atmosfera na qual o cristão vive, move-se e subsiste.” Paulo, dirigindo-se aos
presbíteros da igreja de Éfeso (conforme relato em At 20.35) alertou: “é mister socorrer os necessitados e
recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber.” Para o Rev. Morris
Williams, “há muitos crentes maravilhosos que aprenderam a alegria desta consagração. Os que vivem
egoisticamente para si mesmos jamais a conhecerão. Bem-aventurados são os consagrados!”
Dia 13 – F
aço N
ovas Todas as Coisas – 2ª Coríntios 5.11-17 (v
.17)
Faço
No
(v.17)
Estar em Cristo! – na Bíblia de Estudo de Genebra, encontramos que “os cristãos são unidos de modo
místico e vital com Jesus, de modo que Ele permanece nos cristãos e eles permanecem Nele”. Nova(s)
criatura(s)! – quando Paulo escreve aos romanos, registra: “Vós, porém, não estais na carne, mas no
Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal
não é dele.” (Rm 8.9) “As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas”! – o profeta Isaías, por uma
quarta vez, atesta a Israel que Deus promoveria o resgate do exílio, operando maravilhosamente: “Eis que
faço coisa nova, que está saindo à luz; porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto
e rios, no ermo.” (Is 43.18-19). Nele, as coisas antigas se fizeram e se fazem novas!
Dia 14 – Liber
tação do P
ecado – 2ª Coríntios 5.18-21 (v
.21)
Libertação
Pecado
(v.21)
Em estudo sobre esta 2a carta aos coríntios, Rev. Hernandes Dias Lopes indica que há cinco verdades
contidas sobre a doutrina da reconciliação, neste trecho do capítulo 5: (1ª) ela é necessária, porque Ele é
santo e nós somos pecadores, transgressores, então há uma distância grande estabelecida pelo pecado, que
exige reconciliação; (2ª) o autor, o promotor da reconciliação é Deus. Ele toma a iniciativa, quando os
ofensores somos nós e Ele é o ofendido. Mesmo sendo a parte ofendida, “restaurou o relacionamento entre
Si mesmo e nós”; (3ª) a ponte que nos liga, que nos reconcilia com Ele, o agente, o caminho é Jesus (e
somente Jesus); (4ª) a base para a reconciliação é não colocar em nossa conta, não nos imputar a dívida que
é nossa, mas transferi-la para Jesus. Dívida esta que é paga, anulada, na morte na cruz. E, ainda, imputar
a nós a Sua justiça; e (5ª) os reconciliados tornam-se porta-vozes dessa mensagem, ministros da reconciliação
em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Temos sido embaixadores fieis dessa mensagem?
Dia 15 – O
ristãos P
undo – 2ª Coríntios 6.4-10 (v
.10)
Oss C
Cristãos
Prreser
eservv am o M
Mundo
(v.10)
Nove antíteses estão explicitadas por Paulo. “Trata-se de uma série de contrastes profundos. Aqui está clara
a profunda diferença que existe entre a perspectiva de Deus e a perspectiva dos homens.”, segundo Rev.
Hernandes Dias Lopes, que, citando Rev. David Thomas, ainda complementa: “esses paradoxos falam dos
dois lados opostos da vida de um homem de Deus: o lado secular e o lado espiritual. O lado visto pelo
homem e o lado visto por Deus.” Assim, estão contrastados honra e desonra; infâmia e boa fama; enganador
e sendo verdadeiro (6.8); desconhecido, entretanto bem conhecido; morrendo, contudo vivendo; castigado,
porém, não morto (6.9); entristecido, mas sempre alegre; pobre, mas enriquecendo a muitos;
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nada tendo, mas possuindo tudo (6.10). Em trecho anterior da carta, ele já havia escrito: “Em tudo
somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não
desamparados; abatidos, porém não destruídos” (4.8-9). Tem sido assim a nossa jornada cristã? Jornada
pautada pela centralidade da perspectiva de Deus?
Dia 16 – JJudas
Pedr
edro
(v.10)*
udas e P
edr
o – 2ª Coríntios 7.5-10 (v
.10)*
Tristeza segundo o mundo e tristeza segundo Deus. A primeira (tristeza mundana), produz morte; a
segunda (tristeza piedosa), arrependimento para a salvação. Para o comentarista Morris Williams, “a
tristeza do mundo é a do ladrão que foi apanhado, a do homem que lamenta ter que pagar uma multa
[que tenha sido justamente lançada], é a que chora mas não muda, não confessa o pecado, não é
redentora.” Por outro lado, aquela que é sentida segundo Deus “é a ferida que cura, é a assepsia da alma,
é a faxina da mente. É a tristeza que leva o homem a fugir do pecado para Deus e não de Deus para o
pecado. É a tristeza que leva o homem a abominar o pecado, e não apenas as consequências dele. A tristeza
pelo pecado produz arrependimento verdadeiro, e o arrependimento atinge três áreas vitais: razão,
emoção e vontade.” (Rev. Hernandes Dias Lopes). Ambos, Judas Iscariotes e Pedro, entristeceram-se.
Quanto à natureza da tristeza que cada um sentiu, não cabe qualquer dúvida.
Dia 17 – A Ver
dade A
cima da U
nidade – 2ª Coríntios 13.5-10 (v
.8)
erdade
Acima
Unidade
(v.8)
O Senhor fala a verdade (afinal, “não é homem, para que minta”, Nm 23.19), Nele está a verdade, Ele é
a verdade! Assim afirmam as Escrituras: “Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra;
não disse à descendência de Jacó: Buscai-me em vão; eu, O Senhor, falo a verdade e proclamo o que é
direito”. (Is 45.19) “Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade; dispõe-me o coração
para só temer o teu nome.” (Sl 86.11) “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (Jo 8.32) “Eu
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, senão por mim.” (Jo 14.6) “Mas não foi assim
que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade
em Jesus” (Ef 4.20-21). Que nosso compromisso com a Verdade seja continuamente fortalecido.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
Próximo domingo - dia 17/09 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Lilian.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 17/09- Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje
Hoje: Leonardo Prevelato; Dia 11
11: Presb. Ronaldo Evandro
de Oliveira Pires; Dia 12: Gláucia Macedo dos Santos, Luciana Gonçalves Valêncio Guedes; Dia 13:
Presb. Rubens Mendes Vargas; Dia 16: Stéfano Moraes Campos Vieira.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: Diác. Rafael de Toledo Cintra e Débora Bellucci Módolo
06 anos
Dia 11: Renato de Souza Guedes e Luciana Gonçalves Valêncio Guedes
13 anos
Dia 12: Benjamin Adiron Ribeiro e Ruth Ebenezer Cabral Ribeiro
58 anos
Dia 16: Carlos Alberto Guimarães Toloi e Beatriz Helena Deltoso Toloi
28 anos
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "A tentação de Jesus". O versículo chave é "Tiago 4.7" e Culto Noturno: "Os
primeiros cristãos testemunham pelo poder de Deus". O versículo chave é "Atos 1.8" . Pais tragam seus
filhos!
REUNIÃO DE P
EQ
UENO GR
UPO – 1) O Grupo C - Pompéia,Vila Madalena,Alto de Pinheiros.
PEQ
EQUENO
GRUPO
Coordenadores: Presb. Jovino e Diác. Adilson. Será amanhã segunda-feira, dia 11/09, às 20h na
residência de Rosina Rodrigues Fernandes da Silva.
2) O Grupo D - Higienópolis. Coordenador: Presb. João Francisco. Será amanhã segunda-feira, dia
11/09, às 20h, na residência do casal Aparecida Catharina Baltieri e Adilon Arantes de Faria.
3) O Grupo A- Templo. Coordenadoras: Renê Reis e Vivian Breda. Será sexta-feira, dia 15/09, às
14h30
14h30, na Capela.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS: Marcel Thomé, Rev.Fernando Hamilton Costa, 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.
02. ORANDO POR NOSSA PÁTRIA: oremos por nossos governantes a fim de que não sejam
omissos ou indiferentes com a realidade da pobreza, desemprego, violência, criminalidade, tráfico de
drogas e crimes ambientais. Roguemos urgentemente pela nação brasileira.
03. No próximo sábado, dia 16/09, às 7h, a ênfase da reunião de oração será a intercessão pela UPA
- União Presbiteriana de Adolescentes.
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
TESTEMUNHO CRISTÃO SOBRE A COREIA DO NOR
TE: “Um pastor norte coreano que
NORTE:
lidera algumas igrejas secretas no país, escreveu um relatório onde afirma que a igreja secreta nunca cresceu
tanto como nos últimos 5 anos. O pastor afirma que a população é obrigada a adorar o líder ditador Kim
Jong-Un como um deus, no entanto, nos últimos anos muitos têm deixado de adorar o ditador. Em
função disso, para preencher o vazio da fé os coreanos estão procurando outras alternativas de fé e muitos
deles têm se convertido. Esse relatório confidencial desse pastor é confirmado com um relatório oficial do
exército americano. Segundo o departamento de comunicação do exército que atua na fronteira entre as
coreias, cada dia mais diminui o número de adoradores do líder e ao mesmo tempo cresce o número de
cristãos. O relatório oficial foi anunciado pelo Secretário do Estado Americano, Rex Tillerson. As estimativas
de cristãos presos no país por causa da religião também cresceram assustadoramente nos últimos 5 anos.
O número saltou de 40 mil para 120 mil. Isso mostra que mesmo que os números não estejam totalmente
corretos, alguma coisa muito grande tem acontecido no país. O pastor norte coreano conclui seu relatório
afirmando que mesmo as pessoas sabendo do alto risco que correm abraçando a fé em Jesus, mesmo assim,
querem abraçar a nova fé”. (Fonte não informada por questões de segurança).
***
REFORMA E MISSÕES – No dia 21 de setembr
o, 5ª feira, às 20h, teremos a presença do Rev.
setembro,
issões. O Rev. Lidório é pastor, teólogo,
Missões.
Ronaldo Lidório falando em nossa igreja sobre Reforma e M
missionário e escritor. Atuou quase dez anos na África com plantio de igrejas e tradução bíblica. Atualmente,
lidera uma equipe missionária na Amazônia. Reserve essa data e participe!
GRA
TIDÃO P
EL
O ““TEMPL
TEMPL
O”: inaugurado definitivamente no dia 07 de setembro de 1922. É,
GRATIDÃO
PEL
ELO
TEMPLO”:
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. Assim, completamos 95 anos!
NO
TA DE GRA
TIDÃO – Nosso irmão Sr Antônio Leandro, após um período de tratamento e cirurgia,
NOT
GRATIDÃO
agradece a Deus pela melhora de sua saúde e aos irmãos de nossa igreja pelas orações. Deus seja louvado!
VISITE A EXPOFLORA – A SAF está promovendo um passeio na cidade de Holambra - 36ª
Expoflora, na próxima, sexta-feira dia 15/09
15/09, saída às 7h30 , retornando as 17h. Preço: R$ 70,00,
incluindo transporte e bilhete de entrada. Mais informações com Elaine (telefone 3337-3344).
ENCONTR
O PRIMA
VERA – Será realizado no dia 19 de setembr
o pp.f
.f
., às 14h
ENCONTRO
PRIMAVERA
setembro
.f.,
14h, reunião
departamental da SAF. Tema – Encontro Primavera, sob a direção do departamento Dorcas.
MARA
TONA BÍBLICA – A Federação de Mocidades do Presbitério Unido realizará a Maratona
MARAT
Bíblica, no dia 23 de setembro p.f., às 18h
18h, em nossa igreja.
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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 resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 17 de setembro de 2017, em
o (04) pr
esbíter
nosso Templo, às 9h para eleição de até quatr
quatro
presbíter
esbíteros
os, em turno único, com encerramento no
final do culto noturno. Segue-se a ordem do pleito:
2 - Horário da Votação: 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.
3 - Os candidatos av
aliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer, são:
avaliados
Cleverson Pereira de Almeida, Décio de Oliveira Bernini, Ernesto de Jesus Herrera, João Francisco Simões,
Samuel Macarenco Beloti e Saulo Saraiva Brust.
4 - A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos de acordo com sorteio
realizado:
a. Saulo Saraiva Brust
d. Samuel Macarenco Beloti
b.Cleverson Pereira de Almeida
e. João Francisco Simões
c. Ernesto de Jesus Herrera
f. Décio de Oliveira Bernini
5 - Dentre os candidatos acima citados, cada eleitor poderá votar em até “4” (quatro) nomes, sendo
considerada nula a cédula com mais indicações.
6 - Só poderão votar os membros comungantes da igreja, constantes na lista de presença da assembléia.
7 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: Pb. Esdras Teixeira Coelho
(relator), Pb. Paulo Sérgio dos Santos, Diac. Rafael Toledo Cintra e Débora Bellucci Módolo, Presb. Oscar
da Cunha Garcia Neto, Diac. Eduardo Rogério Prevelato e Débora Souza Silva Prevelato.
8 - Para ser eleito o candidato deverá ter a metade mais um dos votos válidos na assembléia. Não serão
considerados como votos válidos os votos nulos e as cédulas totalmente em branco. No caso de mais de
quatro candidatos atingirem o quórum necessário para sua eleição, apenas os quatro mais votados serão
considerados eleitos. Em caso de empate dos candidatos, para a quarta vaga, o que tiver mais idade será
considerado eleito.
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.)
TRANSMISSÃO P
EL
A INTERNET - Acesse o canal UNIDAIPB no YouTube ou pelo link
PEL
ELA
.y
outube.com/unidaipb/liv
www.y
.youtube.com/unidaipb/liv
outube.com/unidaipb/livee e acompanhe as transmissões dos cultos dominicais. Inscreva-se e
www
receba as notificações. Compartilhe essa bênção com seus familiares e amigos.
MINISTÉRIO DE SOM E IMAGEM - Com o início das transmissões pela internet temos uma
grande demanda semanal de trabalhos a fazer. Se você se interessa por Som, Vídeo, Transmissão, Design
Gráfico, Web Design, Fotografia e afins, mesmo sem conhecimentos prévios, venha servir conosco. Entre
em contato com o Cadu pelo 11 98783-7773.
JANT
AR DE CASAIS – No dia 30 de SSetembr
etembr
o pp.f
.f
JANTAR
etembro
.f.. , teremos um delicioso jantar de casais aqui em
nossa igreja, às 19h30. Venha, participe e convide outros casais pra esse momento social e oportuno para
refletirmos sobre a vida conjugal. Faça suas inscrições com Marina ou Andréa Mondejas (ou ainda pela
secretaria da igreja).
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Momento Cívico
Hino Nacional Brasileiro
* Oração
Interlúdio
Adoração
* Salmo 33. 1-5
Hino 14 – “Louvor”
* Oração
Hino - Coro Masculino
Contrição
* Salmo 33. 12-22
* Oração Silenciosa
cessão pela Pátria”
Hino 376 – “ Inter
ntercessão
* Oração
Ação de Graças
* I João 3.1
* Oração
Dízimos e Ofertas
er
ene"
Hino 88 - "Amor P
Per
erene"
* Oração com as crianças
Batismo Infantil
Edificação
Hino - Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Célio Gomes de Azevedo
Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
Salmo 113
Louvado
Hino 17 – “ Seja Louv
ado”
* Oração
Hino - Coro Masculino
Contrição
* II Crônicas 7.14-15
Hino 379 – “Petição pela Pátria”
* Oração Silenciosa
* Oração Pastoral
Ação de Graças
* Salmo 136. 1-4
* Oração
Dízimos e Ofertas
ivinas”
Hino 33 – “Maravilhas D
Divinas
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
oslúdio
P
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:
ulto N
oturno: Paulo Sérgio
-N
as liturgias - C
ulto M
atutino
Nas
Culto
Matutino
atutino: Edson - C
Culto
Noturno:
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 12, às 19h30
19h30, no
local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
500 ANOS DA REFORMA PR
OTEST
ANTE - Os Sínodos do Estado de São Paulo realizarão no
PRO
TESTANTE
dia 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/
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