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Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Ao longo de três séculos o cristianismo espalhou-se pelo império romano.
Duramente perseguido em seus inícios, recebeu a partir de Constantino um
novo tratamento. Institucionalizou-se gradativamente e ao longo de vários séculos
acabou se distanciando das bases evangélicas. Diversas pessoas procuraram
chamar atenção para esta realidade. Buscaram reformas no interior da Igreja.
Contestadoras, acabaram, ou assimiladas pela instituição, ou perseguidas,
proscritas e mortas.
A história da vida de Martim Lutero se insere dentro do contexto de
busca pelas origens evangélicas. Seus desencontros com a Igreja Católica tinham
como pano de fundo a interpretação das Sagradas Escrituras. Seus esforços para
chamar atenção de desvios e abusos de autoridade não encontraram eco e o
levaram à excomunhão.
O insucesso, no entanto, não freou o movimento da Reforma na Igreja.
Martim Lutero tornou-se um dos principais protagonistas. Graças a grande
receptividade o movimento se espalhou na Alemanha e em outros países
europeus. Por causa da liderança de Lutero e também pelo fato de a sua pessoa
ser o centro das tensões e dos conflitos com a Igreja Católica, as pessoas simpáticas
e seguidoras do movimento começaram a ser chamadas de “luteranas”. Tratavase no início de um xingamento de adversários e opositores.
Martim Lutero opôs-se veementemente a esta designação. “Peço que
meu nome seja calado e que ninguém se chame luterano, senão cristão. Que é
Lutero? Pois se a doutrina não é minha! Eu também não fui crucificado por
ninguém.” Fala de si mesmo como um “pobre e fedorento saco de vermes.” A
sua preocupação central girava em torno do resgate da verdade evangélica.
Como formação eclesiástica independente o luteranismo tem sua origem
por ocasião da aprovação da Confissão de Augsburgo em 1530. Esta confissão
tornou-se um documento básico de todas as igrejas luteranas no mundo.
Recebeu a adesão de fiéis em boa parte da Europa. Sofreu sérios reveses com as
investidas da Contra-Reforma católica, mas acabou se consolidando
principalmente na Alemanha, Suécia e demais países escandinavos.
O luteranismo expandiu-se para as Américas e a Oceania com o advento
do processo emigratório europeu. A expansão colonial européia fez com que
chegasse à África e Ásia. Atualmente ele se agrupa basicamente em duas grandes
organizações mundiais: Federação Luterana Mundial e Conselho Luterano
Internacional.
A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é filiada à Federação
Luterana Mundial desde 1950.
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo P
aulo Ricar
do de B
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endes
Prresb
esb.. P
Paulo
Ricardo
Barr
arros
Mendes
Dia 9 - JESUS TOMOU SOBRE SI NOSSOS P
ECADOS - Colos.1.13-20(vv
.13,14)
PECADOS
Colos.1.13-20(vv.13,14)
A carta aos colossenses é tida como o maior tratado cristológico do N.T. Alguns estudiosos, segundo W.
Wiersbe, acreditam ser esta a mais profunda que Paulo escreveu. Lutero, a cerca dos vv.13,14 escreveu
que: “sobre o pecado pairava eterna e imutável condenação pois Deus, dele não se agrada e sua ira, por
conta dele, permanece para sempre, e é irrevogável. Por isso, tal redenção não foi possível sem um tesouro
e um valor que liquidasse o pecado, tomasse a ira de Deus sobre si e pagasse o preço, removendo-o, e
apagando-o. Nenhuma criatura poderia fazê-lo, e nesse caso não houve outra solução, senão que o Filho
único de Deus assumisse nossa miséria e se fizesse homem, para tomar sobre si essa grave e eterna ira e, por
causa dela, sacrificasse seu próprio corpo e sangue. Isso Ele o fez por sua inestimável misericórdia por
nós.”Louvemos pois, ao Pai e ao Filho, por tão grande amor.Amém!
Dia 10 - JESUS ABENÇO
A AS CRIANÇAS - M
ar
cos 10.13-16 (vv
.14,16)
ABENÇOA
Mar
arcos
(vv.14,16)
W. Barclay diz que só se compreende a beleza dessa passagem, quando se observa o tempo em que esse fato
aconteceu. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele marchava para a cruz. Foi nessa caminhada dramática e
dolorosa, que Ele encontrou tempo em sua agenda, e espaço em seu coração, para acolher as crianças, orar
por elas e abençoá-las. Sobre esta passagem H.D.Lopes destaca 3 grupos: a)Os que trazem as crianças a
Jesus(10.13); as crianças, não vieram, elas foram trazidas -devemos ser facilitadores e não obstáculos para
as crianças virem a Cristo. b)Os que impedem as crianças de virem a Cristo(10.13); os discípulos de
Cristo, mais uma vez, demonstram dureza de coração e falta de visão, mesmo depois de Jesus ter ensinado
sobre isso (Mc.9.36-37), conclui W. Wiersbe; c)Os que abençoam as crianças(10.16); Jesus demonstra
amor, cuidado e atenção especial com os marginalizados da sociedade, valorizando os leprosos, os enfermos,
os publicanos, as prostitutas, os gentios e agora, as crianças. Jesus abençoa as crianças!
Dia 11 - IMIT
AR CRIST
IMITAR
CRISTO,
(v.12)
O, EM TUDO - Colossenses 3.12-15 (v
.12)
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade,
de humildade, de mansidão, de longanimidade.(v.12) Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos
mutuamente, ... .Assim como o Senhor vos perdoou, ...; (v.13) acima de tudo isto, porém, esteja o amor,
que é o vínculo da perfeição.(v.14) Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações ...: e sede
agradecidos.(v.15) Esta sequência de vv. trata das características de nossa vocação; estes vv., de forma
direta mas suave, objetiva mas delicada, límpida mas densa, clara mas amorosa, abordam particularmente,
a aplicação da vontade do Senhor, no cotidiano de nossas vidas e, por tão explícitos que são, dispensam
comentários. Mas Lutero, com sua visão prática expressou:”não basta ser amável e perdoar o próximo,
apenas com a expressão do rosto, gestos e palavras. Isso precisa vir do coração, caso contrário, Deus não o
perdoará e você será excluído do Reino da Graça de Deus.” Disse Jesus:Sede vós perfeitos, como perfeito
é o vosso Pai celeste.(Mt.5.48) Sejamos, pois imitadores de Cristo, em tudo. Amém!
Dia 12 - OS SALMOS - Colossenses 3.16-17 (v
.16)
(v.16)
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo; instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão, em vossos corações.(v.16)
Diversos autores, inclusive C.C. Ryrie, comentam que os judeus se referiam aos “salmos”, como “O Livro
dos Louvores”(de uma palavra grega que indica canções acompanhadas por instrumentos de cordas).Este
livro era o hinário do povo judeu. Lutero deixou em seus escritos que “os salmos não nos apresentam a fala
simples e comum dos santos, mas a melhor, aquela que usaram para falar com Deus. Este é o maior
presente que os santos nos deram nos salmos: podermos saber o que sentiam e como falaram com Deus.
Ali, os santos abrem seu coração e pode-se ver algo semelhante a jardins floridos, sim, como o próprio céu.
Assim, quando falam de temor e de esperança, os salmistas usam palavras tais que, nenhum pintor seria
capaz de reproduzi-las num quadro.”Que lindo compêndio poético! Que maravilhosa coletânea inspirada
pelo Senhor!
Dia 13 - HONRAMOS COM A OBEDIÊNCIA - Colossenses 3.18-25 (v
.20)
(v.20)
W. Wiersbe diz que a fé em Cristo muda não apenas indivíduos, mas também famílias. H.D.Lopes
expressa que os relacionamentos familiares passam por grande crise em nossos dias.A família está em
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crise. A sociedade é espelho da família.Assim como está a família, está a igreja e a sociedade.Os vv.18-25
estabelecem os princípios de Deus, que devem reger os relacionamentos na família. Filhos, em tudo
obedecei a vossos pais; pois fazê-lo é grato diante do Senhor.(v.20)É certo que, se somos pais, antes somos
filhos. H.D. Lopes destaca três pontos, nesta relação: a)É imperativa; a autoridade dos pais é delegada por
Deus; e por isso, rejeitá-la é rejeitar a autoridade de Deus. W. Wiersbe diz que o filho que não aprende a
obedecer aos pais, dificilmente, se sujeitará a alguma autoridade, quando adulto. b)É abrangente; deve
ser integral, alegre e voluntária. S.A. Falcão comenta que obediência parcial pouco difere de desobediência,
e desobediência é rebelião. c)É agradável a Deus; Ele mesmo, estabeleceu recompensa para essa obediência
em seu 4º Mandamento: vida bem-sucedida e longa sobre a terra (Ex.20.12;Dt.5.16;Ef.6.1-3).
Honremos pois a Deus, com a obediência a nossos pais.
Dia 14 - CER
TEZ
A DE FÉ - 1ª Tessalonicenses 1.1-10 (v
.5)
CERTEZ
TEZA
(v.5)
Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no
Espírito Santo e em plena convicção ... (v.5).M.F. Hunger realça que o evangelho que Paulo e seus
colaboradores pregavam, não chegou aos tessalonicenses (como transborda de clareza este v.5), somente
em palavras, i.e., meramente em teoria, mas com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção
...(v.5a). Paulo era, ele mesmo, um exemplo dessa manifestação do poder de Deus (v.5b). A propósito
deste v.5, Lutero expressou que: “nós, cristãos, devemos ter certeza absoluta de nossa doutrina, conhecêla a fundo e sem dúvidas. Quantas vezes o apóstolo fala da plena confiança, designando que aquela
certeza é que faz com que nosso coração não vacile ... .O Espírito Santo não é cético. Ele escreveu em
nossos corações, não uma ilusão incerta, e sim uma grande e poderosa certeza, que não nos deixa vacilar
e (queira Deus) não nos deixará vacilar jamais (louvado seja Deus), mas nos dá tamanha certeza quanto
esta de sabermos que estamos vivos.” Mantenhamo-nos pois, firmes em nossa fé. Amém!
Dia 15 - O VAL
OR DA ORAÇÃO - 1ª Tessalonicenses 3.1-10 (vv
.9-10)
ALOR
(vv.9-10)
Martinho Lutero escreveu para um amigo: “Passo-te minha experiência com a oração e a maneira como
costumo praticá-la. Que Deus te conceda, que o possais fazer melhor. Amém. Às vezes sinto que, por
causa de pensamentos alheios, ou ocupações, fiquei frio, ou perdi a vontade de orar. Pois, constantemente,
a carne e o diabo estão dificultando e impedindo a oração. Nesses momentos pego o meu Livrinho de
Salmos, vou para o meu quarto ou, para a igreja, conforme o dia e hora, e passo a recitar para mim mesmo,
os Dez Mandamentos, o Credo e, dependendo de minha disponibilidade de tempo, diversas citações de
Cristo, de Paulo ou dos Salmos, tudo como o fazem as crianças. Por isso é bom que, de manhã cedo, se faça
da oração a primeira atividade, e de noite, a última.Há um provérbio que diz:‘Quem trabalha bem, ora
em dobro’. Essa atitude faz de sua ação, uma oração e um sacrifício de louvor.”
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 15/10 - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino: Lilian e Culto Noturno: Mirian.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 15/10- Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje
Hoje
oje: Carlos Eduardo de O. Aranha Neto, Pedro de Carvalho
Jorge, Silvia Ayub Ferreira; Dia 11
11: Maria Salete Roscani Alvarez; Dia 13: Sonia Toledo Tirelli.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 12: Felipe Benea Davini e Lucila Prazeres da Silva
01 ano
Dia 13: Adilon Arantes de Faria e Aparecida Catharina Baltieri
44 anos
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Jesus cura um paralítico". O versículo chave é "João 15.12" e Culto Noturno: "A
conversão de Saulo". O versículo chave é "I João 4.10" . Pais tragam seus filhos!
VIGÍLIA DE ORAÇÃO - Os responsáveis pelo Ministério de Oração convidam à participarem da
Vigilia de Oração no dia 24/11 pf. Maiores informações com Presb. Edson e Renê.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Sr. Elmir Andrade, 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. A
TAQUE EM L
AS VEGAS – USA: oremos pelos familiares das vítimas e também pelos feridos do
AT
LAS
ataque em Las Vegas, Estados Unidos, onde pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram
feridas, devido a um atirador que abriu fogo contra a plateia que participava de um festival de música.
03. EST
ADO ISLÂMICO
ESTADO
ISLÂMICO: oremos pela situação da Síria que continua na sua luta contra o grupo
autodenominado Estado Islâmico (EI). Tal grupo, já semeou muita tragédia utilizando requintes de
crueldade como decapitações, crucificações e tortura das mais variadas.
04. COREIA DO NOR
TE E ARMAS NUCLEARES
NORTE
NUCLEARES: a Coreia do Norte já conduziu uma série de
testes nucleares. Isso tem preocupado os países vizinhos, inimigos e até mesmo os aliados. Um dos efeitos
recentes é a troca de ameaças entre o ditador Kim Jong-un e o presidente dos EUA, Donald Trump.
Oremos por essa situação tão grave das relações internacionais.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 15/10, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pela APMT - Agência Presbiteriana de Missões Transculturais.
***
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, dia 09/10, às 20h na residência de
Eunice e Presb. Paulo Geraldo.
2) O Grupo D - Higienópolis. Coordenador: Presb. João Francisco. Será terça-feira, dia 10/10, às 20h
na residência de Luciene e Presb. Eduardo.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - 1)
1)Reeleita a Diretoria da SAF para o exercício
eclesiástico de 2018: Presidente: Rita de Cássia Silveira Pires; Vice-Presidente: Beatriz Helena Deltoso
ecr
etária: Olívia Carvalho Alves dos Santos; 2ª SSecr
ecr
etária: Noemi Barbosa Custódio;
Toloi; 1ª SSecr
ecretária:
ecretária:
Tesour
eira: Eunice Lima Guimarães.
esoureira:
2) Revista da SAF - Assinatura Anual no valor de R$ 24,00. Quem tiver interesse em fazer assinatura
procure a diretoria até 22/10 p.f.
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.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Alvo a ser alcançado até dezembro/2017 - Distribuição
EV
ANGELIZAÇÃO
de 100 mil folhetos. O folheto que estamos disponibilizando a você, pode significar a chance de uma
nova vida a outros. Retire com nosso irmão Presb. Paulo Sergio. Ore e nos ajude a evangelizarmos esta
cidade.
REVERÊNCIA E ORAÇÃO - Amados irmãos e irmãs. Nos períodos que antecedem o Culto, e após o
enhor
...está no seu santo templo; cale-se diante D
ele
seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
enhor...está
Dele
toda a terra”. Habacuque 2.20. Durante o prelúdio e o pósludio devemos ficar em oração nos preparando
para ouvir a voz do Senhor! Contamos com a atenção de todos.
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ASSEMBLEIA 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 resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 22 de Outubro de
2017, em nosso Templo, às 9h para eleição de até cinco (05) diáconos 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.
aliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer, são:
3 - Os candidatos av
avaliados
André Machado Souza Lins, Harry Cristian Munoz Meneses, Osmar Záccaro Martins, Rafael de Toledo
Cintra e Ricardo Deguti de Barros Silva.
4 - A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos de acordo com
sorteio realizado:
a . Rafael de Toledo Cintra
d. Osmar Záccaro Martins
b. Ricardo Deguti de Barros Silva
e. André Machado Souza Lins
c. Harry Cristian Munoz Meneses
5 - Só poderão votar os membros comungantes constantes na lista de presença da assembléia.
6 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: Presb. Wilson Roberto
Munhoz Lisboa (relator), Presb. Marcel Mendes, Carmem Regina de Ávila Mendes, Diác. Saulo Saraiva
Brust, Presb. Oscar da Cunha Garcia Neto, Elizabeth Carolyn Beaman Garcia, Diac. Eduardo Rogério
Prevelato.
7 - 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.
***
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
MISSIONÁRIOS GERSON E MARÍLIA – SENEGRAL
SENEGRAL: “Hoje nosso compartilhar é de louvor e
gratidão a Deus pelos seus feitos maravilhosos. Começamos, então, testemunhando que as 9 crianças do
o , foram aprovadas com mérito no cumprimento do ano escolar. Esta é
futuro
Projeto Semeando para o futur
uma das áreas de atuação que muito nos alegra, pois sabemos que estamos investindo na vida de crianças
cristãs que podem vir a ser cidadãos e cidadãs que honrem ao Senhor em um país de maioria muçulmana.
Para os pais é igualmente encorajador e reconfortante saber que seus filhos estão frequentando escolas
cristãs de boa qualidade e com isso sendo de alguma forma protegidas da influência de doutrinas islâmicas.
Portanto, agradecemos a todos e todas que intercederam e/ou investiram em nossos adotados, eles venceram
mais esta etapa de seus estudos. Glórias a Deus!. Ministério prisional é sempre muito delicado, porque
humanamente falando temos muito a trabalhar em nosso coração quando se trata de pessoas que cometeram
delitos que infringiram sofrimentos a outros. Mas Deus nos tem aberto esta porta de evangelismo, e a cada
dia que adentramos os estabelecimentos penitenciários, somos revestidos da graça do Senhor nos mostrando
que, se não fosse por sua ação redentiva em nós, poderíamos estar ocupando uma destas celas. Também
pensamos continuamente que, em algum momento, estes detentos terão suas penas cumpridas e ganharão
a liberdade, e isto nos motiva a compartilhar o Evangelho que transforma vidas, crendo que muitos ao
serem reinseridos na sociedade serão novas criaturas em Jesus. E isto é o que aconteceu há uns 15 dias
quando recebemos a ligação de dois detentos cheios de alegria, compartilhando que foram liberados após
cumprir suas penas (por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas). Eles estavam tão felizes e fizeram
questão de chamar o Gerson para compartilharem que estavam livres e um deles disse: - ‘Obrigado pastor,
agora eu saio para uma nova vida com Cristo!’. Pode parecer duvidoso para alguns, mas para nós que
semanalmente os vimos nos cultos, crescendo espiritualmente a cada dia, este é um motivo de muito
louvor a Deus e gratidão. Claro que também devemos continuar a cobri-los com nossas orações para que
sejam fortalecidos no Senhor e encontrem rapidamente uma Igreja para congregar”. (Rev. Gerson e
Marilia)
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Apocalipse 7. 9-12
Hino 19 – “Rei Sublime”
* Oração
Coro Masculino
Contrição
* Mateus 11. 28-30
* Oração Silenciosa
Hino 201 – “Manso e Suave”
* Oração
Ação de Graças
* Provérbios 3. 9-10
* Oração
Dizimos e Ofertas
ratidão”
Hino 62 – “ Hino de G
Gratidão
Intercessão pela Pátria
* I Timóteo 2. 1-3
* Oração de Intercessão
Cântico – “ Rei Desta Nação"
(Jovens/Adolescentes/Crianças)
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Wilson do Amaral Filho
Consagração
* Oração
Hino
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio

Adoração
dorar-T
Cântico – “Vim para A
Adorar-T
dorar-Tee ”
* Apocalipse 4. 9-12
igno"
Cântico – “ Ao que é D
Digno"
* Oração
Coro Masculino
Contrição
* Efésios 2. 1-10
* Oração Silenciosa
Cântico – “ Quebrantado"
* Oração
Ação de Graças
* II Crônicas 9. 6-15
* Oração
Dizimos e Ofertas
ou”
Cânticos – “ Graças D
Dou
* Oração com as crianças
Edificação
Coro Masculino
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar
Consagração
* Oração
eço M
inha Vida”
Cântico – “Ofer
fereço
Minha
* 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:
- Nas liturgias - Culto Matutino: Esdras - Culto Noturno: Ernesto
PAST
OR VISIT
ANTE – Agradecemos a presença do Rev.Wilson do Amaral Filho, pastor emérito da
ASTOR
VISITANTE
Igreja Presbiteriana de Jundiaí (SP)! Seja bem vindo!
IGREJA E
VANGÉLICA IRMÃOS ARMÊNIOS – O Rev. Célio está hoje, às 18h pregando na Igreja
EV
Evangélica dos Irmãos Armênios, Vila Ester, em comemoração ao aniversário do Coro IAN.
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