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10 VERDADES A SEREM LEMBRADAS SOBRE O EVANGELHO
A IGREJA E A MISSÃO
1. O Evangelho de Deus é supracultural e transtemporal. Suficiente para
comunicar a verdade de Deus a todo homem, em todas as culturas, em todos os
tempos e em todas as organizações sociais, seja uma aldeia remota ou uma
Pastor
es megacidade (Mt 24.14; Jo 3.16; At 1.8).
astores
2. O Evangelho não é apenas a verdade, mas também o poder de Deus. A
1. Efetivos:
mensagem bíblica é profundamente confrontadora e transformadora, atingindo
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
e transformando o homem em todos os níveis de sua existência, inclusive o
Fone: 99431-2818
cultural (Rm 1.20; At 17.18-32; At 8. 12-23; Gl 1.16).
3. O Evangelho começa em Deus e fala sobre a Sua salvação. O Evangelho não
Rev
edo
ev.. Célio G. de A
Azz ev
evedo
é a mensagem da igreja sobre Deus, mas de Deus sobre a Salvação da igreja. A
Fones: 98456-3798
mensagem do Evangelho não é a igreja e seus feitos, mas Jesus Cristo, Sua morte
e ressurreição (Rm 1.1-2, 16 e 15.16; Ef 2.14-22).
4. O pecado nos separa de Deus. O homem, em pecado, está distanciado de
2. Emérito:
Deus e totalmente carente de Sua graça e salvação. O Evangelho convida o
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
homem a compreender que está perdido e arrepender-se dos seus pecados (Gn
2.17; Is 59.2; Rm 1).
Presbíteros
5. A igreja é a comunidade dos redimidos, originada em Deus e pertencente a
Eméritos
Deus. Não foi formada para agradar aos desejos e preferências de homens, mas
Jovino Pereira Filho
para agradar e obedecer a Deus (1Co 1.1-2; Ef 4.11).
Salim Amed Ali
6. A igreja não é uma comunidade alienante. Aqueles que foram redimidos por
Cristo continuam sendo homens e mulheres, pais e filhos, fazendeiros e
Diáconos Eméritos
comerciantes que respiram e levam o Evangelho onde estão (1 Co 6.12-20).
Jairo Moraes Pereira
7.
A igreja é uma comunidade sem fronteiras, portanto fatalmente missionária.
Joaquim de Aguiar
É chamada a proclamar Jesus perto e longe, em todos os lugares e prioritariamente
Nelson Ramalho
entre os que pouco ou nada ouviram do Evangelho (Mt 28.18-20; Rm 15.20).
8. A vida da igreja, quando obediente às Escrituras, é um grande testemunho
para o mundo perdido. É necessário, portanto, que viva aquilo que prega, que
Cultos Dominicais
demonstre no dia-a-dia aquilo que confessa nos cultos públicos (Jo 14.26;
11h e 19h
16.13-15).
Escola Dominical
9.
A primeira missão da Igreja não é proclamar, mas morrer. Somente morrendo
09h30
para nossos pecados e desejos viveremos para Cristo e Seu Reino (Gl 2.20; 1Pe
Reuniões de Oração
2.9).
2ª a 6ª - 12 h
10. A missão maior da igreja é glorificar a Deus. Nessa caminhada é preciso que
sábado - 07 h
a igreja se desglorifique para de fato glorificar ao Senhor (Sl 108.5; Fp 1.11; Rm
Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h
16. 25-27).
Rev
onaldo Lidório
ev.. R
Ronaldo
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 25 – O F
.22)
Frr uto do Espírito – Gálatas 5.19-22 (v
(v.22)
Paulo não diz obras do Espírito, como disse obras da carne, mas lhes dá nome mais digno, fruto do
Espírito. Por elas damos glória a Deus e convidamos outros para a fé em Jesus. Teria sido suficiente colocar
apenas o amor, pois o amor se expande pelas outras virtudes. No entanto, iniciou com ele, admoestandonos a nos amar uns aos outros cada um julgue o outro superior a si mesmo, por causa de Jesus e do Espírito
que em nós habitam. Alegria fala dos pensamentos acerca de Jesus, dos louvores e da ação de graças. Jesus
veio para nos alegrar. Por isso os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor, nos exortam, sim, nos ordenam
que nos alegremos como no Salmo 32.11: “Alegrai-vos no Senhor”. Quando essa alegria não é da carne,
mas do Espírito, interiormente, o coração se alegra através da fé em Jesus Cristo, porque estabelece a
certeza de que Ele é nosso Salvador e Sumo Sacerdote e, exteriormente, demonstra essa alegria com
palavras e atitudes. Alegramo-nos quando o Evangelho é propagado amplamente e muitos chegam à fé e,
assim, expande-se o reino de Cristo Jesus (Lutero).
Dia 26 – Longanimidade, B
enignidade – Gálatas 5.22-24 (v
.22)
Benignidade
(v.22)
Paz com Deus e com as pessoas; sejamos pacíficos e calmos, levando as cargas uns dos outros com
paciência. Sem paciência a paz não se mantém. Por isso vem logo depois da paz. Entendo que o termo
longanimidade significa paciência perseverante por meio da qual toleramos os males e esperamos
pacientemente pela correção daquele que nos feriu. Quando o diabo não pode nos vencer pela força, ele
tenta nos vencer pela persistência, pois sabe que somos vasos de barro e não suportarmos frequentes e
contínuos assaltos durante muito tempo. Então procura vencer pela persistência. Para vencer essa
persistência, precisamos longanimidade, esperando o fim das tentações. Benignidade é a afabilidade e
amabilidade na conduta; temos de ser afáveis, generosos, agradáveis no convívio, ocultando as faltas do
outro. Jesus foi assim, como podemos ver a cada passo nos evangelhos. A bondade é uma virtude
necessária em todo o gênero de vida. Exercer a bondade significa ajudar os outros em suas necessidades,
auxiliando-os, liberalmente, por meio de donativos e empréstimos (Lutero).
Dia 27 – A JJustiça
ustiça de D
eus – E
fésios 2.1-10 (v
.3) 16/10
Deus
Efésios
(v.3)
Causa preocupação o fato de ser difícil defender a clemência e a justiça de Deus, que condena o que não
tem merecimento, nascido na impiedade e nada pode fazer por si mesmo! (v.3). Aqui deve ser honrado e
venerado o clementíssimo Deus naqueles indigníssimos que Ele justifica e salva; e, afinal, se deve fazer
alguma concessão à sabedoria divina, para que se cria que Ele é justo quando nos parece ser injusto. Se sua
justiça fosse tal que o homem pudesse julgar com sua capacidade de percepção que ela é justa, de forma
alguma ela seria divina e em nada seria diferente da justiça humana. Mas como Deus é verdadeiro e único
e totalmente incompreensível e inacessível para a razão humana, é necessário que também Sua justiça seja
incompreensível, como exclama Paulo: Ó profundidade da riquezas e da sabedoria de Deus; quão
incompreensíveis são seus juízos e insondáveis seus caminhos! (Romanos 11.33). Tributamos a Deus a
majestade divina em todos os demais assuntos, por que não em relação à Sua justiça? Cremos que Ele é
justo e entenderemos bem quando estivermos na Glória (Lutero).
Dia 28 – O Espírito SSanto
anto Traz JJesus
esus ao Coração – E
fésios 3.14-19 (v
.16-17)
Efésios
(v.16-17)
O Espírito Santo traz Jesus ao nosso coração e nos ensina a conhecê-lo. Ele dá vida e novo ânimo ao
coração, por meio da fé em Jesus. Onde Ele habita, há toda plenitude de dons de Deus, não importando
se o coração é fraco ou forte. Ter Jesus no coração é o mesmo que conhecer Jesus, quem é e o que podemos
esperar Dele, a saber, Ele é nosso Salvador, por Ele temos o privilégio de chamar Deus de nosso Pai e
recebermos o Espírito, que nos dá ânimo diante da infelicidade. Assim sendo, o Espírito habita em nosso
coração. Ele é o Deus vivo. Como é que o recebemos no coração? Não por meio de pensamentos, mas tão
somente por meio de uma fé viva. Ele não pode ser recebido através de obras nem colhido com o olhar,
somente o coração pode recebê-lo. Portanto, se você tem fé verdadeira e sadia, você também tem e sente
o Senhor Jesus Cristo em seu coração, sabe tudo o que Ele pensa e faz nos céus e na terra, como Ele governa
por meio de Sua Palavra e do Espírito, e qual a mentalidade dos que O têm e dos que não O têm (Lutero).
Dia 29 – F
ilhos da L
uz – E
fésios 5.1-8 (v
.8)
Filhos
Luz
Efésios
(v.8)
Deus é luz, como somos filhos de Deus, somos filhos da Luz; e também Jesus é a Luz do mundo,
participamos dessa luz de Jesus, então somos luz no Senhor, luz do mundo e assim somos filhos da Luz.
É grande privilégio e maior a responsabilidade. Por isso o nosso viver, nosso andar tem de demostrar o que
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somos. Nossa natureza básica é declarada como luz. Isso significa que nossa conduta reflete retidão, que
compartilhamos da natureza de Jesus Cristo, que somos dignos e aptos cidadãos do reino da luz, que
participamos da plenitude de Deus e que consiste em virmos a participar da própria natureza moral de
Deus. Nosso Pai é chamado Pai das Luzes. A nossa maneira de andar ou conduta geral, portanto, deve ser
de conformidade com essa verdade, mostrando a santidade de Jesus em tudo o que fazemos e falamos,
somos Jesus em formação no mundo. Andamos na luz imitando o nosso Pai, amando como Jesus nos
ama, usando uma linguagem pura, bíblica, em conversas sadias que edificam e alegram o coração,
ajudando quem precisa com os recursos materiais que o Senhor no deu (Lutero).
Dia 30 – O M
atrimônio C
ristão – E
fésios 5.22-27 (v
.25)
Matrimônio
Cristão
Efésios
(v.25)
Este versículo resume e associa o matrimônio com todas as riquezas de Jesus e Sua Igreja. Também
apresenta aos cônjuges, tanto a marido como mulher, este único exemplo: Jesus é a cabeça da Igreja, como
o marido é a cabeça da mulher, e a Igreja é sua noiva. Ensina a todos que querem viver o matrimônio
cristão; que tenhamos diante de nós o modelo de Deus em Jesus e Sua Igreja e vivamos segundo o
modelo, louvando e agradecendo a Deus por estarmos nos dois estados divinos, ou seja: no sublime,
espiritual matrimônio com o Senhor Jesus, e no matrimónio terreno. Deus dá elevada honra e glória ao
matrimônio, ao pintá-lo como modelo da graça e amor sublime e inexprimível que Ele concede
gratuitamente em Jesus. A Bíblia deixa suficientemente claro que o matrimônio é um estado divino,
agradável a Deus porque o próprio Deus o instituiu. Toma-o como modelo do casamento espiritual onde
Seu amor e vontade para conosco são demonstrados. De modo especial os cônjuges devem, no trato de
um para com o outro, seguir esse exemplo em seu casamento (Lutero).
Dia 01/10 – Amor e H
onra na U
nião Conjugal – E
fésios 5.31-33 (v
.33)
Honra
União
Efésios
(v.33)
Nem de longe chegamos ao amor como esse. Assim como o casamento terreno é pequeno, o amor é
pequeno. No casamento compete á mulher amar o marido, imitando a união Cristo-Igreja e pensar:
“Meu marido é imagem do verdadeiro Deus, por amor a Jesus vou respeitá-lo e fazer o que lhe agrada”.
O marido deve amar sua esposa de todo coração, como vê o grande e indizível amor de Jesus, dizendo:
“Eu e nem ninguém jamais amou assim, por isso, seguindo o exemplo de Jesus, vou amar a minha esposa
como a minha própria carne, cuidarei dela com carinho e a servirei com todo o amor. Se ela não for
perfeita e cometer alguma falha, usarei de bom senso e terei paciência. Este, então, deixaria de ser um
matrimônio terreno e humano para ser um matrimônio cristão, divino, desconhecido do mundo, pois
não percebem a grande glória e honra dessa união e que se trata duma imagem da sublime união
espiritual de Cristo. Por isso cabe a nós, cristãos, honrar e exaltar muito mais o casamento, pois conhecemos
o esplendor e a glória conferidos a essa união (Lutero).
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
Próximo domingo - dia 01/10 - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Mirian.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 01/10- Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Dia 25
25: Marco Antonio Mendonça, Maria de Lourdes
Fabris Victorino, Newton Penteado; Dia 26
26: Elizabeth Carolyn Beaman Garcia; Dia 27: Maria das
Graças Moreira Penna, Maura de Oliveira, Rebeca Fernandes Alencar; Dia 29: Presb. Epaminondas de
Oliveira Nunes, Gesner Martoni.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 25: Jânio Chaves Mendonça e Rosa Santos de Mendonça
26 anos
Dia 27: Presb. Cleverson Pereira de Almeida e Adriana Dias Rabelo de Oliveira e Almeida 20 anos
Dia 28: Flávio Carpigiani Sobrinho e Ivana Perez Carpigiani
27 anos
Dia 28: Ricardo Silva Amaral e Larissa Rebelo de Moraes Amaral
04 anos
Dia 28: Diác. Leandro Ferreira Rossignoli e Roberta Cavicchia Rossignoli
04 anos
Dia 30: Paulo Granjeia Marques e Ana Paula Marques Simionato Silva
11 anos
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "A transfiguração". O versículo chave é "Filipenses 2.11" e Culto Noturno: "Ananias
e Safira mentem a Deus". O versículo chave é "Gálatas 6.7" . Pais tragam seus filhos!

3

AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Presb. Ronaldo Evandro de Oliveira Pires, Eduardo Rodrigues Deguti Barros,
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, Celso Queiroz (amigo Presb. Marcel).
02. MÉXICO
MÉXICO: oremos pela situação do México, onde houve um terremoto deixando centenas de
mortos, muitos desabrigados e dezenas de prédios danificados na Cidade do México.
03. COREIA DO NOR
TE
NORTE
TE: oremos pela situação conflitante dos norte-coreanos que não cessam seus
testes de bombas e mísseis, desafiando as sanções da ONU e inflamando outros países.
***
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Distribuição de folhetos hoje, às 17h nas proximidades
EV
ANGELIZAÇÃO
da igreja. Ore e participe!
CORO MASCULINO IPUSP NA VILA MARIANA - Hoje, o coro masculino está participando do
Culto Vespertino na IP de Vila Mariana, em comemoração ao 14º Aniversário do Coro Masculino
Maranatha.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - A Reunião de Oração será realizada na próxima
terça-feira, dia 26/09 às 14h na Capela, e será dirigida pelo departamento Priscila.
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO - O Grupo B- Santa Cecília
Cecília, coordenadoras: Isako Ouchi
e Olívia Carvalho Alves dos Santos realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 29/09, às 19h30, na
Capela.
UCP - a) Maurão e seus bonecos na Igreja Presbiteriana do Tatuapé , dia 30/09, às 19h
19h. Sairemos da
igreja às 18h
18h. Para maiores informações, procure Andréa ou Márcia. b) Durante o mês de outubro, as
crianças colocarão em prática o que diz Atos 20.35 - “Mais bem-aventurado e dar que receber.” Por isso,
solicitamos à igreja produtos de higiene, roupas íntimas e leite que serão doados a um Serviço de Acolhimento
Institucional para crianças e adolescentes. Participe!
JANT
AR DE CASAIS – No próximo sábado, dia 30/09, teremos um delicioso jantar de casais aqui
JANTAR
em nossa igreja, às 19h30. Venha, participe e convide outros casais pra esse momento social e oportuno.
O valor é de R$ 50,00 o casal. Faça suas inscrições ainda hoje com Marina, Andréa Mondejas ou pela
secretaria da igreja.
DIRET
ORIAS ELEIT
AS P
Prresidente: Diác. Ricardo
DIRETORIAS
ELEITAS
PARA
JUNTA
DIACONAL
ARA 2018- 1) JUNT
A DIA
CONAL - P
Lunghin Carleti Regiani; Vice-Presidente: Diác. Rodrigo Costa Abreu; 1º Secretário:Felipe Roberto
ecr
etário: Diác. Rafael de Toledo Cintra; Tesour
eir
o: Diác. Ricardo de Moura Martins.
Pires; 2º SSecr
ecretário:
esoureir
eiro:
2) UNIJOVEM - Presidente: Felipe Prevelato;Secretário:
;Secretário: Augusto Camilo Marques de Rezende;
Tesour
eir
o: Daniel Bellucci Módolo.
esoureir
eiro:
BA
TISMO INF
ANTIL – Foi recebido por batismo infantil no dia 10 de setembro p.p., ministrado
BATISMO
INFANTIL
iniz
Diniz
iniz, filha de Ângela
pelos pastores Rev. Célio e Rev. Ademir, as seguintes crianças: (a) Laura do Valle D
oura B
do Valle Diniz e Paulo Gustavo Diniz. (b) José de M
Moura
Brr ust
ust, filho de Lia de Moura Brust e Saulo
Saraiva Brust. Rogamos as bênçãos de Deus sobre os mais novos membros de nossa igreja bem como sobre
a vida de seus familiares!
DÍZIMOS E OFER
TAS - Podem também ser depositados diretamente na conta bancária da Igreja:
OFERT
Banco Bradesco, Agência 096 - Conta Corrente 69.230-1 - CNPJ 63.014.674/0001-65.
DEMONSTRA
TIV
O FINANCEIR
O - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja através
DEMONSTRATIV
TIVO
FINANCEIRO
dos gráficos em percentuais do mês de agosto (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6). Outras informações
com o tesoureiro Presb. Esdras.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
CANAL DA VIDA – P
ANAMÁ
PANAMÁ
ANAMÁ: “[...] Em julho e agosto nos dedicamos a estreitar relacionamentos e
fazer novos contatos. Continuamos a nos reunir aos domingos em Arraiján e também em nossa residência
para os cultos. Nestes meses recebemos cada família do grupo em nossa residência, para um tempo de
comunhão e aprofundar o relacionamento. O pudim de leite da Janete fez sucesso por aqui. Realizamos
uma vigília de oração, experiência nova para alguns. Mesmo com poucos, foi um evento marcante para o
grupo. Nos envolvemos ainda no mutirão de limpeza da escola em que os meninos estudam, onde já
desfrutamos de boas amizades. Participei de um congresso e treinamento missionário em uma Igreja num
bairro popular, e conheci pastores e missionários de diferentes países (Gana, Inglaterra, Estados Unidos e
India). No final de agosto participei também do IV COMIBAM, Congresso Missionário Ibero Americano
em Bogotá/Colômbia, que ocorre a cada 10 anos. Embora não tínhamos planejado a viagem, consideramos
que seria oportunidade imperdível para renovo, contatos e conhecer a realidade do continente. Alguns
missionários e a liderança da APMT estiveram presentes. Através de mensagens e e-mails percebemos o
quanto Deus levanta pessoas para nos fortalecer e sustentar. A cada parceiro e irmão nossa gratidão, vocês
são presentes para nós. Ao Senhor a honra e a glória pelo infinito e gracioso amor”. (Missionário Luiz
Otávio – Panamá)
***
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.)
***
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA - Foi realizada no último domingo 17 de setembro p.p.,
Assembléia Extraordinária para eleição de presbíteros. A Assembléia contou com a presença de 201
membros comungantes do total de 506 membros. Foi reeleito o Presb. Cleverson Pereira de Almeida e
eleitos o Diác. Saulo Saraiva Brust e o Presb. João Francisco Simões. Serão ordenados e instalados no Culto
Noturno do dia 29/10 p.f.. Que Deus os abençõe neste ministério.
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.
TRANSMISSÃO P
EL
A INTERNET - Acesse o canal UNIDAIPB no YouTube ou pelo link
PEL
ELA
www
.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
receba as notificações. Compartilhe essa bênção com seus familiares e amigos.
EXCLUSÃO DE MEMBROS - Na última reunião do Conselho, no dia 12/09/2017, para atualização
do rol de membros, foram excluídos do rol de membros da igreja os seguintes irmãos: POR AUSÊNCIA:
Arthur Francez Zarpelon, Carmo Jorge Vieira, Filipe Remy Passos Rios, Flávio Augusto Teixeira Mugnaini,
José Antonio Di Pierro, Ana Carolina Aguiar, Maria Izabel Di Pierro Lamenza. POR JURISDIÇÃO DE
OUTRA IGREJA: Alencar Lemes Botari, Isidro de Azeredo Silva Junior, Jessé Botaro Júnior, Ricardo
Galante Coimbra, Maria Clara de Melo Galante (Não Comungante), Thaissa de Melo Galante Coimbra,
Vivian Cristina Carvalho Botari. Que Deus abençoe estes irmãos na sua vida cristã!
QUINTET
O MET
AL AR
TE - CONCER
TO REFORMA 500 ANOS
UINTETO
METAL
ARTE
CONCERT
ANOS- O Quinteto Metal Arte
estará apresentando um Concerto no proximo dia 08/10, às 18h em nossa Igreja. O Concerto faz parte
da série em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. No repertório, Luthero, Vulpius e Bach,
com arranjos feitos pelo Maestro Roberto Farias (Theatro Municipal de S. Paulo). Todos estão convidados.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Salmo 100
rande Amor de D
eus”
Hino 42 – “ O G
Grande
Deus
* Oração
Contrição
* Isaías 55.6-9
* Oração Silenciosa
Hino 74 – “Sinceridade”
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 105. 1-6
* Oração
Cântico - "Mais que uma voz"
"Nosso Deus é Soberano"

Adoração
ngrandecido”
Cântico – “Seja E
Engrandecido
Deuteronômio 32. 1-4
Hino 28 – “Coroação"
* Oração
Contrição
* Salmo 86. 6-11
* Oração Silenciosa
eus de P
omessas””
Cântico – "D
"Deus
Prromessas
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 34. 1-3
* Oração
xaltado”
Cânticos – “ Ele é E
Exaltado
“Estrela da Manhã"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
Hino - Coro Jovem
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Gilson Moreira

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar

Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
Cântico – “Oferta de Amor”
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
P
oslúdio
Poslúdio

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:
-N
as liturgias - C
ulto M
atutino
ulto N
oturno: Oscar
Nas
Culto
Matutino
atutino: Paulo Ricardo e Cleverson - C
Culto
Noturno:
AUSÊNCIA DO RE
V CÉLIO – O Rev. Célio está hoje na 3ª Igreja Presbiteriana de Rio Claro (SP),
REV
ministrando na Escola Dominical e pregando por ocasião do culto noturno. Rogamos a Benção de Deus
ao nosso pastor bem como para a igreja de Rio Claro.
OR VISIT
ANTE – Agradecemos a presença do Rev.Gilson Moreira, pastor da II Igreja Presbiteriana
PAST
ASTOR
VISITANTE
de Suzano (SP)! Seja bem vindo!
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