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SOLA GRATIA
Um dos pilares da Reforma Protestante do século XVI foi o Sola Gratia.
A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Deus planejou, executou e
consumou nossa salvação. Aquilo que foi planejado na eternidade e realizado na
história será consumado na segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo diz que
somos salvos pela graça, mediante a fé (Ef 2.8). Deus nos tirou das entranhas da
Pastor
es morte espiritual, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos
astores
lugares celestiais em Cristo Jesus; para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema
riqueza da Sua graça. Destacaremos quatro pontos importantes:
1. Efetivos:
ou não por causa dos nossos
Em primeiro lugar, Deus nos salv
salvou
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
Fone: 99431-2818
méritos
méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A salvação não é uma conquista das
obras, mas uma oferta da graça. Não somos salvos pela obra que realizamos para
Rev
edo
ev.. Célio G. de A
Azz ev
evedo
Deus, mas pela obra que Deus realizou para nós, na pessoa do Seu Filho. A
Fones: 98456-3798
salvação não é uma medalha de honra ao mérito, mas um presente imerecido de
Deus. Em vez de Deus aplicar em nós o Seu justo juízo, aplicou-o em Seu Filho,
como nosso substituto, concedendo-nos gratuitamente sua bondade.
2. Emérito:
ou não pelo nosso esforço
Em segundo lugar, Deus nos salv
salvou
esforço, mas
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
pelo sacrifício de Seu Filho. A salvação não é resultado de esforço humano, mas
da ação divina. Não é fruto do trabalho humano, mas do sacrifício de Jesus na
cruz. Não é consequência das obras que realizamos, mas da generosa oferta da
Presbíteros
graça. A salvação não é um caminho que abrimos da terra ao céu, mas o caminho
Eméritos
que Deus abriu do céu à terra. Esse caminho é Jesus. Só Ele pode nos reconciliar
Jovino Pereira Filho
Salim Amed Ali
com Deus. Só por meio dele, podemos ter vida eterna. Não há nenhum outro
nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o
Diáconos Eméritos nome de Jesus.
Jairo Moraes Pereira
ou não pelos nossos pr
edicados
Em terceiro lugar, Deus nos salv
salvou
predicados
Joaquim de Aguiar
morais
morais, mas por sua imerecida graça. Graça é um dom imerecido. Deus dá a
Nelson Ramalho
salvação a pecadores indignos. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios,
pecadores e inimigos. Estávamos perdidos e fomos achados; estávamos mortos e
recebemos vida. Isso é graça. Estávamos no caminho largo que conduz à perdição,
éramos escravos do mundo, da carne e do diabo, mas Deus nos libertou e nos
transformou e nos fez assentar nas regiões celestes. Isso é graça. Graça é o que
Cultos Dominicais
Deus nos dá e precisamos, mas não merecemos.
11h e 19h
ou não para que exaltássemos a
Em quarto lugar, Deus nos salv
salvou
Escola Dominical
nós mesmos
mesmos, mas para que fôssemos troféus de Sua graça. A salvação procede
09h30
de Deus, é realizada e consumada por Deus para que Ele receba toda a glória. O
Reuniões de Oração propósito da salvação pela graça é exaltar a Deus e não o homem. Todos os que
2ª a 6ª - 12 h
são salvos, o são pela graça, e pela graça somente. Nenhum mérito humano.
sábado - 07 h
Nenhuma glória atribuída ao homem. Nenhum holofote sobre o homem. Tudo
provém de Deus!
Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Rev
ernandes D
ias Lopes
ev.. H
Hernandes
Dias
Extraído e adaptado
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo Presb. Marcel Mendes
Dia 23 – A INCOMPREENSÍVEL MAJEST
ADE DE DEUS – 1ª Tim 6.11-16 (v
.16)
MAJESTADE
(v.16)
Não se deve investigar a vontade oculta de Deus, mas adorar com temor e tremor como um profundo e
santo mistério que Deus reservou só para si. Assim sendo, abandonamos a pretensão de investigar a
majestade e a vontade não-revelada de Deus. Porque isso não é de nossa conta e Deus nem quer que seja.
Deus faz muitas coisas que ele não revela através de sua palavra. Não devemos nos preocupar querendo
investigar os elevados, grandiosos e santos mistérios de Deus, que habita em luz inacessível, como diz
Paulo (1ª Tm, cap. 6). Devemos, sim, nos apegar ao Deus que permite que nos aproximemos dele, aquele
que se fez homem, Jesus Cristo, o Crucificado. Nele, como diz Paulo, estão ocultos todos os tesouros da
sabedoria e do conhecimento de Deus (Cl 2.3). Por meio dele temos em rica medida tudo o que devemos
saber e também o que não devemos saber. (Lutero).
Dia 24 – O SOFRIMENT
O DOS SANT
OS – 2ª Timóteo 3.10-13 (v
.12)
SOFRIMENTO
SANTOS
(v.12)
Temos ensinado que ninguém deve escolher para si mesmo ou impor-se uma cruz ou sofrimento. Contudo,
quando ele vem, que o carreguemos e suportemos com paciência. Dizemos também que nosso sofrimento
não nos assegura méritos. Basta-nos saber que nosso sofrimento é agradável a Deus, para que nos tornemos
semelhantes a Cristo. Se você não está disposto a sofrer de graça, sem ganhar mérito, então deixe o
sofrimento de lado e, ao mesmo tempo, negue a Cristo. Agora, uma coisa você deve saber: se não está
disposto a sofrer, também não pode ser servo de Cristo. Assim, você pode escolher o que prefere: sofrer ou
negar a Cristo. Por último, o sofrimento dos cristãos é mais nobre e precioso do que o sofrimento de todos
os demais homens, porque Cristo, submetendo-se ao sofrimento, santificou o sofrimento de todos os
cristãos. (Lutero).
Dia 25 – PR
OMO
VER A FÉ – 2ª Timóteo 4.1-5 (v
.2)
PROMO
OMOVER
(v.2)
Não é suficiente nem cristão pregar as obras, vida e palavras de Cristo no sentido histórico ou como fatos
acontecidos, cujo conhecimento seria suficiente como exemplo da vida a ser concretizada. Muito menos,
é suficiente e cristão quando se silencia totalmente a respeito de Cristo e se ensina, em seu lugar, leis
humanas e decretos do país. No entanto, é necessário pregar com o objetivo de que seja promovida fé nele,
para que ele não seja apenas o Cristo, mas seja o Cristo para ti e para mim. Essa fé, porém, nasce e é
preservada quando é pregado por que Cristo veio, o que trouxe e concedeu, com que proveito e prazer ele
deve ser aceito. Isso acontece onde e quando é ensinada corretamente a liberdade cristã, que dele temos,
e por essa razão todos nós, cristãos, nos tornamos reis e sacerdotes. (Lutero).
Dia 26 – O MODO DE SER DOS FILHOS DE DEUS – Tito 3.1-7 (v
.4-5,7)
(v.4-5,7)
Bom filho é aquele que descende de pais piedosos e honrados e que, em todos os sentidos, segue e vive em
conformidade com seus pais. Tal filho tem todo direito de possuir e herdar os bens e o nome de seus pais.
De modo semelhante, nós, cristãos, renascemos espiritualmente e somos feitos filhos de Deus. Se seguirmos
nosso Pai e seus caminhos, tudo o que ele tem, bem como seu nome serão nossos para todo o sempre. Deus
é justo, puro e verdadeiro, poderoso, simples, sábio e também simples. E todos esses atributos de Deus
estão compreendidos nas palavras “teu nome”. Porque os nomes dessas virtudes são nomes de Deus.
Fomos batizados nesses nomes e consagrados e santificados por meio deles, de sorte que, agora, tornaramse nossos nomes. Por isso os filhos de Deus devem ser bondosos, misericordiosos, justos, verdadeiros,
amigáveis, pacíficos e cordiais para com todas as pessoas. (Lutero).
Dia 27 – MINISTRADORES P
ARA NOS SER
VIR – H
ebr
eus 1.5-14 (v
.14)
PARA
SERVIR
Hebr
ebreus
(v.14)
Assim como Deus olha por ti, também o fazem todos os anjos, e se permaneceres na fé, todos eles te
sustentarão em suas mãos. É esse o sentido das seguintes passagens: O anjo do Senhor acampa-se ao redor
dos que o temem, e os livra (Salmo 34.7); Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te
guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares nalguma
pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. (Salmo 91.11-13). Da mesma
forma, o apóstolo, em Hebreus 1.14, também diz que os anjos, que são incontáveis, sempre estão aí para
servir e são enviados por causa daqueles que serão salvos. Tudo isso é grandioso. Quem o crerá? Por isso
devemos saber que são obras de Deus. Elas são maiores do que alguém possa imaginar! (Lutero).
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Dia 28 – JESUS FOI OBEDIENTE POR NÓS – H
ebr
eus 5.5-10 (v
.8-9)
Hebr
ebreus
(v.8-9)
Cristo também nos amou. Caso contrário, não teria descido do céu. Cristo ama os pecadores por mandado
do Pai. Porque ao Pai é atribuído o poder; ao Filho, a sabedoria; ao Espírito Santo, a bondade. Se sabemos
que Cristo desceu do céu, amou os pecadores em obediência ao Pai, e nos pomos a meditar sobre isso,
achegamo-nos a Cristo e nele confiamos. É impossível que tenhamos uma consciência miserável,
desanimada, pois em Cristo ela é animada e fortalecida. Isso agrada em muito às almas piedosas e dá ao
Pai, por meio do Filho, Jesus Cristo, toda glória, honra e louvor. Assim Deus não possui nada senão o
melhor, e isso ele reparte conosco: alimenta-nos, carrega-nos nos braços e cuida de nós por meio de seu
Filho. E assim nosso coração é transformado para seguir as Cristo. Esta é a razão por que Cristo ama os
pecadores: seu Pai lhe deu essa incumbência. (Lutero).
Dia 29 – SABEDORIA DE P
AUL
O–A
tos 27.27-44 (v
.31,44)
PA
ULO
Atos
(v.31,44)
O texto indicado para leitura narra, em interessante linguagem náutica, as peripécias do naufrágio pelo
qual Paulo e mais 275 pessoas passaram no Mar Adriático, a caminho da capital do Império. Naquele
primitivo navio movido pelo vento, seguia junto um grupo de prisioneiros, sendo um deles o “apóstolo
dos gentios”. No meio daquela terrível tempestade, o “anjo de Deus” esteve com Paulo, animando-o e
garantindo que, apesar da adversidade, todos acabariam se salvando. É quase certo que Lucas estava
junto e foi o narrador dessa epopeia. Quando lemos o relato inteiro (capítulos 27, até 28.15), percebemos
a liderança do apóstolo no meio da tragédia, sempre pronto a compartilhar uma palavra sábia e inspiradora
(v.9-10; v.21-26; v.31; v.33-35; etc.), professando sua confiança em Deus e sua fé em Jesus Cristo. Um
belo exemplo para cada um de nós!
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti, Saulo.
Próximo domingo - dia 29/10 - 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 29/10- Culto Matutino: Messias e Culto Noturno: Mirian.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Dia 25: Débora Bellucci Módolo; Dia 26
26: Eduardo Francisco
Pinto, Mary Tomoe Kutomi.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 27: Jefferson Macedo dos Santos e Adriana Damasceno Macedo Santos
10 anos
Dia 28: Presb. João Francisco Simões e Elaine Diniz Simões
40 anos
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "A Ressurreição da Filha de Jairo". O versículo chave é "Hebreus 11.6" e Culto
Noturno: "Deus Liberta Pedro da Prisão". O versículo chave é "Salmo 56.3" . Pais tragam seus filhos!
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje, teremos esse tempo de confraternização em nosso salão social.
Venha participar conosco.
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 27/10, às 19h30, na
Capela.
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO – No próximo sábado, dia 28/10
28/10, a partir das 16h em nossa
igreja, todas as lideranças dos departamentos internos da igreja, bem como seus conselheiros estão
CONV
OCADOS, para uma reunião de planejamento para o ano de 2018 junto com o Rev. Rosther.
CONVOCADOS
Contamos com a presença de todos os irmãos!
ORDENAÇÃO E INST
AL
AÇÃO DE OFICIAIS – No próximo domingo, dia 29/10
INSTAL
ALAÇÃO
29/10, por
ocasião do culto noturno, teremos a ordenação e a instalação dos presbíteros e diáconos eleitos pela igreja
em suas assembléias extraordinárias. Será um momento de edificação e fortalecimento para nossa igreja!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Sr. Elmir Andrade, Eduardo Rodrigues Deguti Barros, Marcel Thomé, 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.LÍDERES E GOVERNANTES
GOVERNANTES: oremos pela situação delicada da política brasileira, onde
autoridades do mais alto escalão não têm desempenhado seus papéis de maneira digna perante a sociedade
brasileira.
03.CRESCIMENTO DA IGREJA
IGREJA: oremos pelo crescimento de nossa igreja e pelo despertamento
quanto à obra evangelizadora, a fim de alcançarmos pessoas de nossa vizinhança, ambiente de trabalho e
da própria família.
04.OBRA MISSIONÁRIA
MISSIONÁRIA: oremos para que haja perseverança dos missionários no ideal de anunciar
a Palavra de Deus mesmo em meio à adversidade, como campos resistentes à entrada de missionários,
povos não ainda alcançados e principalmente pela igreja perseguida na China e Coréia do Norte.
***
RE
VIST
A DA SAF - Assinatura Anual no valor de R$ 24,00. Quem tiver interesse em fazer assinatura
REVIST
VISTA
procure ainda hoje a diretoria da SAF.
UCP / UP
A - Faremos nosso acampamento nos dias 11 e 12/11, reservem essa data para estarmos
UPA
juntos no Acampamento Hebrom, um lugar de encontro com Deus. Voce pode optar por passar apenas
um dia. Maiores informações no painel do páteo da Igreja ou pelo endereço https://www.facebook.com/
ucpunida/
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.
DIRET
ORIA DO COR
O GERAL ELEIT
AP
ARA 2018 - P
DIRETORIA
CORO
ELEITA
PARA
Prresidente: Samira Janeiro Terra Pires;
Secr
etárias: Valquíria Torres Bentes e Sylvia de Oliveira Bentes; Tesour
eira: Elaine Diniz Simões;
ecretárias:
esoureira:
Responsáv
el pelas Togas: Maria Inês Silvério.
esponsável
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.
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. Contamos
com a atenção de todos.
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 setembro (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6), observando que
o investimento em Evangelismo e Missões já ultrapassou o orçado para o ano em decorrência de ofertas
específicas recebidas para este fim. Outras informações com o tesoureiro Presb. Esdras.
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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.
3 - Os candidatos av
aliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer, são:
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
(a) RE
V GERSON E MARÍLIA TR
OQ
UEZ (SENEGAL)
REV
TROQ
OQUEZ
(SENEGAL): “Semeando para o futuro” é uma das
frentes de atividades missionárias de nosso Projeto Dignidade. Desde que chegamos neste país, há 9 anos,
temos nos inquietado com a realidade das crianças. Muitas delas, conhecidas como “talibês” = discípulos
do Alcorão, vivem nas ruas em situações precárias, sofrendo todo tipo de abuso inerente à esta condição.
Para estes pequeninos, o único estudo autorizado é a memorização em Árabe (uma língua que desconhecem)
do “livro sagrado”. A estes, temos procurado lançar sementes do Evangelho e demonstrar o amor de Jesus
através de pequenos gestos, pois é proibida uma aproximação mais incisiva. Outro grupo de crianças são
as que vivem nas aldeias – estão em família, mas devido à falta de recursos financeiros, não conseguem ter
acesso ao ensino escolar, sendo muitas delas enviadas para integrarem a primeira condição que relatamos.
Há três anos, Deus colocou em nosso coração o desejo de nos envolvermos mais diretamente na formação
destes pequeninos para que, ao crescerem, tenham oportunidade de ter uma vida diferente e influenciar
a sociedade. A partir daí surgiu “Semeando para o futuro”, que consiste em algumas ações que permitam
às crianças com as quais temos contato, ingressarem na vida escolar”.
ANDA RIOS (África do SSul):
ul): “De fato, cremos que não existe lugar mais
(b) RE
V. GESSÉ E IOL
REV
IOLANDA
seguro do que andar na vontade de Deus. Para o apóstolo Paulo somente uma mente transformada pode
desfrutar plenamente da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável (Rom.12:2). Sujeitar-se, portanto,
à Sua vontade significa viver protegido sob o abrigo da Sua bondade. A oportunidade de passarmos esses
meses no Brasil, ainda que fora dos nossos planos, tem se revelado um tempo maravilhoso para nós tanto
no que diz respeito ao convívio com familiares que a muito não víamos, quanto no que diz respeito ao
contato com várias igrejas e parceiros de ministério. Enquanto concluímos nossa agenda no Brasil,
aguardamos os últimos documentos que devem vir da África do Sul, tais como atestado antecedentes
criminais daquele país, certificado de registro em um plano de saúde sul-africano e carta convite para o
trabalho, a fim de darmos entrada ao novo pedido de visto. Já conseguimos fazer a tradução de quase
todos os documentos que precisam de tradução juramentada. Nos últimos meses participamos de eventos
missionários nas seguintes igrejas: Igreja Presbiteriana de Brasília, IP da Alvorada e visita ao CEM/IPN
(DF); IPI de Dourados e visita à Missão Caiuá (MS); IP Betânia de Jataí e IP Filadélfia de Ri1 Verde (GO);
IP de Jacobina, IP Betel e IP Central de João Dourado, IP de Irecê e IP Castelo Branco em Salvador (BA)”.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Isaías 6. 1-4
antíssima”
Hino 11 – “Trindade SSantíssima
* Oração
Coro Jovem

Adoração
* João 4. 19-24
m Espírito e em Ver
dade"
Cântico - "E
"Em
erdade"
* Oração
Coro Jovem

Contrição
* Salmo 130
* Oração Silenciosa
to e L
uz”
Hino 158 – “ Confor
Conforto
Luz
* Oração

Contrição
* Mateus 11. 28-30
* Oração Silenciosa
er
eno e Tranquilo"
Cântico - "Calmo, SSer
ereno
* Oração

Ação de Graças
* Hebreus 11. 1-3, 6
Cântico - "Só Em Jesus"

Ação de Graças
* Salmo 146. 1-2
* Oração
Cântico - "Grande é o Senhor"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
Coro Jovem
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Ademir Aguiar

Edificação
Coro Jovem
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar

Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
or
que E
le Viv
e"
Cântico - "P
"Por
orque
Ele
ive"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Poslúdio

Poslúdio
Saudação aos visitantes
Avisos

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo

PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
- Nas liturgias - Culto Matutino
Matutino: Décio - Culto Noturno: Marcel
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 24/10, às 20h
20h, no
local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
AUSÊNCIA DO RE
V CÉLIO – O rev. Célio está hoje pregando na 1ª Igreja Presbiteriana de Araraquara,
REV
tanto pela manhã quanto à noite. Que Deus abençoe o nosso querido pastor na transmissão de Sua
Palavra.
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