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EIS QUE TUDO SE FEZ NOVO... PORQUE INSISTIR NO
PASSADO?
Creio que a B
iblia é a P
alavra de D
eus, que esta P
alavra é inerrante
Biblia
Palavra
Deus,
Palavra
e que Deus revela os seus propósitos nela. Quando leio esta maravilhosa
o com textos muito inter
essantes. N
esta
Palavra, muitas vvee z es me depar
deparo
interessantes.
Nesta
semana um deles foi: “As misericór
dias do SSenhor
enhor se rreno
eno
misericórdias
enovvam a cada
Pastor
es manhã”. E por
astores
que digo isso? Porque tantas vezes insistimos em coisas do
porque
passado que sabemos que não vai dar certo. Porque quando insistimos no passado
1. Efetivos:
fixamos idéias que apesar de todo e qualquer esforço sempre acabaram mal.
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
Demos e damos crédito a quem não merece nossa credibilidade, acreditamos em
Fone: 99431-2818
mudanças que jamais aconteceram, deixamos de lado a confiança que deveríamos
ter em nós mesmos para depositá-la sobre ombros desleais. Somos vítimas de
edo nossa própria incredulidade. Julgamo-nos incapazes de realizar o que almejamos
Rev
Azz ev
evedo
ev.. Célio G. de A
Fone: 98456-3798
culpando a fraqueza de nosso espírito quando na verdade temos medo. Ficamos
cegos de pavor e nos escondemos atrás da falsa máscara da razão e do autocontrole.
Somos pequenos e covardes, cheios de defeitos e inconstâncias, domesticados e
2. Emérito:
aprisionados pela nossa consciência.
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
Contudo a cada manhã que despertamos, o Senhor na sua graça
maravilhosa e por amor nos dá um novo dia. Não para vivermos como o
dia de ontem, mas para vivermos a novidade própria deste novo dia. Isso precisa
Presbíteros
alegrar muito o nosso coração, porque tudo se faz novo, e podemos e devemos
Eméritos
viver de maneira nova. Significa que Deus está sempre presente em nossa vida,
Jovino Pereira Filho
nos amando, perdoando e direcionando todas as nossas decisões. Passou o que
Salim Amed Ali
era velho, e não podemos insistir em arrastar os fardos de ontem, nem aqueles
que ficam remoendo a nossa vida, trazendo lembranças tão desagradáveis. A
Diáconos Eméritos nossa atitude deve ser esta: “Eis que tudo se fez novo”.
Jairo Moraes Pereira
Devemos entender que o nosso relacionamento diário com o Senhor
Joaquim de Aguiar
Jesus é capaz de zerar as nossas dívidas, e nos dá a oportunidade de recomeçarmos
Nelson Ramalho
de maneira nova; basta que tenhamos a coragem de humildemente pedir perdão
pelas nossas faltas cometidas, e também de perdoar aqueles que erraram conosco.
É tudo muito simples porque Deus é simples demais. Estamos vivendo um
momento favorável para entregarmo-nos inteiramente Deus, permitindo assim
Cultos Dominicais
que Ele transforme toda a nossa vida.
11h e 19h
Ore: Senhor! Quantas vezes ficamos nostálgicos, relembrando o passado,
Escola Dominical
querendo voltar ao lugar onde erramos, ou mesmo quando algo passou pela
09h30
nossa vida e perdemos o controle. Porém Senhor, meu desejo é viver cada dia
Reuniões de Oração segundo a tua vontade, esquecendo o que passou e vivendo o novo a cada
2ª a 6ª - 12 h
instante. Em nome de Jesus. Amém.
sábado - 07 h
Medite: “SENHOR, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado; sê
tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da
Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h
tribulação.” Isaías 33:2

Rev
demir Aguiar (adaptado e transcrito)
ev.. A
Ademir
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 11 – Três O
rientações – R
omanos 5.1-2 (v.1)
Orientações
Romanos
Não conheço instrução melhor que foi estabelecida nos três pontos: Dez Mandamentos, Credo e Pai
Nosso. Neles consta de forma simples e breve quase tudo que o cristão deve saber. Essa instrução precisa
ser pregada, recitada ou lida em casa, à noite e pela manhã, para as crianças e a todos, se quisermos fazer
deles cristãos. Não basta que decorem ou recitem as palavras, é preciso que sejam questionados ponto por
ponto e que respondem o que cada um significa e como o entendem. É necessário aprender esses três
pontos até que se tenha guardado no coração toda síntese da verdade cristã em dois artigos: fé e amor; dois
bolsos, com duas divisões cada um. Ponha de um lado no bolso da fé: creio que pelo pecado de Adão, sou
pecador e condenado (v.12); no outro: sou redimido por Jesus da natureza pecaminosa (5.18s). No bolso
do amor coloque de um lado: devo servir e fazer o bem a todos, como Jesus; e do outro: devo tolerar e sofrer
de bom grado todo tipo de mal. Como Jesus tornou-se pessoa para ensinar pessoas, temos de nos tornar
crianças com elas para educá-las (Lutero).
Dia 12 – Duas Lições IImpor
mpor
tantes – M
ateus 2.4-12 (v.11)
mportantes
Mateus
A primeira útil e necessária lição que aprendemos desta história é que os magos, ao procurarem o Rei que
acabara de nascer, não O encontraram em Jerusalém como tinham imaginado. Para encontrá-lo, tiveram
que consultar e ouvir o que o profeta Miquéias tinha a dizer. Munidos apenas da Palavra, e deixando de
lado seus próprios pensamentos, vão a Belém. Deixando Jerusalém, Deus os consola, fazendo reaparecer
a estrela, que foi adiante deles até Belém. Ajoelham-se diante do menino, O adoram, abrem seus tesouros
e O presenteiam. A segunda lição é como nos portar diante de nosso amado Senhor Jesus: que confessemos
a Jesus, o Senhor, ao mundo, que o busquemos de coração e o adoremos como nosso Salvador. Além disso,
devemos ajudar com o nosso dinheiro, bens e tudo que temos, para que o Senhor e Redentor Jesus Cristo
seja proclamado e cresça, pois o Seu reino sofre toda sorte de resistência e opressão do diabo e do mundo.
Devemos imitar os magos, abrir hoje os tesouros do nosso coração para Cristo Jesus e oferecer nossa vida
para o serviço Dele (Lutero).
Dia 13 – O M
ajestoso D
eus se F
az G
ente – 1ª Timóteo 3.14-16 (v
.16)
Majestoso
Deus
Faz
Gente
(v.16)
Ah, que fato estranho, que o Deus único, o Deus majestoso se faça gente, que aqui, Criador e criatura,
estejam juntos numa só pessoa. Diante disso nossa razão esperneia com toda força. Não há boas idéias que
fazem com que nossa razão se alce até os céus em busca do Deus majestoso e investigue como Ele governa
no céu. O alvo é colocado aqui, para que dos quatro cantos do mundo corramos a Belém, àquela estrebaria
onde o Menino está deitado na manjedoura ou no colo de Maria. A razão humana fica abafada. Não
investigue aquilo que é elevado demais para você. Mas aqui a coisa vem até diante de nossos olhos, assim
que posso ver a criancinha no colo da mãe. Ali está um bebê que nasceu de uma mulher, vive como
criança, se comporta e trabalha como outra pessoa qualquer; ninguém pode imaginar que essa criatura é
o próprio Criador. Na verdade, a razão tem de reconhecer sua pretensão de ir ao céu e investigar as coisas
de Deus. Achando, vendo e ouvindo o Senhor Jesus com a fé no coração, certamente não encontramos
apenas o homem, mas o verdadeiro Deus (Lutero).
Dia 14 – R
ecebendo C
risto JJesus
esus no B
atismo – 1ª JJoão
oão 1.8 a 2.6 (v.1)
Recebendo
Cristo
Batismo
O Batismo consiste de que nele Deus se alia e se une conosco num pacto gracioso e consolador. É preciso
nos entregar ao seu significado, isto é, que morremos para os pecados e seremos renovados no último dia.
A partir desse momento, Deus começa a nossa renovação e infunde Sua graça e Seu Espírito Santo em nós.
É preciso nos comprometer na perseverança com o Senhor, e Ele agirá graciosamente conosco; não
considerará mais os nossos pecados e nem nos condenará. O que basta e agrada ao nosso Senhor e Deus é
estarmos em contínuo exercício de uma vida de justiça, amor e santidade. Portanto, ainda que maus
pensamentos ou desejos se manifestem e mesmo que, num tropeço, caímos em pecado, confessando-o, o
Senhor nos torna a erguer e a entrar na aliança do Batismo, como diz Paulo em Romanos 8.1: Nenhuma
condenação há para os que estão em Jesus. E João afirma: Se alguém cair em pecado, temos o Intercessor
perante Deus, Jesus Cristo, que se tornou o perdão de nossos pecados. Tudo isso acontece no Batismo que
nos é dado em Cristo Jesus (Lutero).
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Dia 15 – Coração SSingelo
ingelo – SSalmo
almo 131 (v.1)
Há muitas pessoas que carregam a água para o poço. É gente que aparece em roupas, posição, gestos,
lugares e palavras humildes, pretendendo que os grandes, ricos, eruditos, santos e inclusive Deus os
considerem gente que se ocupam com coisas humildes. É uma humildade artificial. Pois seu olho malicioso
só vê a recompensa e o resultado da humildade e não as coisas insignificantes. Seu coração aspira coisas
elevadas e grandes e pensam alcançá-las por meio dessa humildade fantasiada. Os verdadeiros humildes
não têm em mente o resultado da humildade, olham as coisas pequenas de coração singelo, gostam delas
e jamais ficam sabendo que são humildes. Aqui a água jorra do poço, os gestos, palavras, lugares, pessoas
e roupas humildes é uma consequência natural. Evitam sempre as coisas elevadas e grandes. Davi diz:
Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não buscaram coisas elevadas e nem maravilhosas
demais. Esses recebem honra e exaltação inesperadas. Porque se satisfazem em toda singeleza com sua
condição insignificante e jamais buscaram a exaltação (Lutero).
Dia 16 – N
osso Coração e o M
enino JJesus
esus – IIsaías
saías 9.1-7 (v
.6)
Nosso
Menino
(v.6)
Este Menino nos é enviado com o objetivo único de nos encher o coração. Quando assim se entrega por
meio da fé, o coração experimenta que Ele é o doce Jesus. Logo o coração se eleva ao Pai, que é tão grande
a ponto de ter enviado o Menino ao coração. Foge à nossa compreensão e não há palavras para exprimir
o fato de que algo tão pequeno contenha um tesouro tão grande! Então se renova o grande e maravilhoso
sinal, e o coração se torna doce, alegre, consolado e tem paz mesmo em meio ao sofrimento que lhe pode
sobrevir. Onde está o Menino, tudo está bem. O coração e o Menino Jesus são inseparáveis. É verdade
que o nosso coração não pode receber Jesus e provar Sua doçura sem antes esvaziar-se de tudo que não
procede Dele e nos parece bom: prazer sensual, cobiça, honra, nossa vida, sabedoria e nossas virtudes. Só
esvaziando o coração por completo o Menino vem. Agora, Ele traz consigo tudo aquilo que mata a nossa
velha natureza. Jesus jamais lhe será doce se antes você não se tornar amargo para si mesmo. Jesus quer
morar e reinar absoluto e só em nós (Lutero).
Dia 17 – SSomos
omos JJustos
ustos pela Fé em JJesus
esus – A
tos 1.1-5 (v.1)
Atos
Nesse livro de Atos, Lucas ensina à cristandade até os confins do mundo, o ponto principal da doutrina
cristã, isto é, nos tornamos justos somente pela fé em Jesus Cristo, sem qualquer ajuda da lei ou de nossas
obras. Esse tópico é a principal intenção e razão de escrever. Por isso é que trata de forma poderosa, não
só da pregação dos apóstolos a respeito da fé em Jesus, e como gentios e judeus se tornaram justos por
meio do Senhor Jesus, sem méritos nem obras, e também dos exemplos e da história desse ensinamento,
de como os pagãos e judeus tornaram-se justos exclusivamente pelo Evangelho, sem a lei. No livro, Lucas
coloca a doutrina da fé lado a lado com os exemplos da fé. Aquilo que Paulo ensina e defende com
palavras e ditos da Escritura, Lucas comprova com exemplos e histórias que realmente aconteceram e
tinham de acontecer como o apóstolo Paulo ensina, isto é, que nenhuma lei e nenhuma obra justifica as
pessoas, mas exclusivamente a fé em Jesus. No livro de Atos você encontra um belo espelho no qual pode
enxergar a verdade de que somente a fé justifica (Lutero).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Maria Cecília da Silva Ramalho, Presb. Vademilson
Hoje:
de Souza Lins; Dia 11
11: Aderson de Andrade Lima; Dia 12: Rev.Ademir Aguiar; Dia 13: Antonia
Cilene Lima Mineiro; Dia 14: Rose Mary Ferreira Mendes; Dia 15: Juliana Miller Aguiar; Dia 16:
Lenira Lins de Melo.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Dia 11: Presb. Gediael Felipe da Silva e Sônia Carnicelli Felipe da Silva
41 anos
Dia 11: Presb. Wilson Roberto Munhoz Lisboa e Andréa Mondejas Lisboa
14 anos
Dia 12: Eduardo Marcelo Cyrino Leite e Marcia Záccaro Martins Cyrino
19 anos
Dia 13: Diác. Ricardo Deguti de Barros Silva e Roseli da Silva Rodrigues
20 anos
Dia 14: Carlos Alberto Filietáz e Gilseres Tasso Filietáz
32 anos
ALMOÇO ESP
ECIAL DE NA
TAL - No próximo domingo, dia 17/12
ESPECIAL
NAT
17/12, teremos um almoço
especial de Natal! Faça sua reserva com Presb. Rubens. Venha participar desse momento de
confraternização!
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. ENFERMOS: Arley Rodrigues, Spiridon Patseas, Sr. Elmir Andrade, 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, Ingrid Teixeira dos Santos, Celso Queiroz (amigo Presb.
Marcel).
02. IGREJA UNIDA : Que Deus abençoe nossa comunidade nas programações deste mês de dezembro
e nos projetos para o ano de 2018.
03. BRASIL: REFORMA DA PREVIDÊNCIA: que nossos deputados e senadores atuem de forma
correta nas tratativas deste assunto e façam o que seja melhor para nossa nação.
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Osmar, Rafael e Rodrigo Pretti.
ESCALAS
Próximo domingo - dia 17/12 - Felipe, Adilson, André, Daniel, Luiz Carlos, Mauro.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Lilian.
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 17/12- Cultos Matutino e Noturno: Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "Presentes para o Salvador". O versículo chave é "Apocalipse 3.20" e Culto Noturno:
"O nascimento de Jesus é anunciado aos pastores". O versículo chave é "I Jo 4.19". Pedimos aos pais
ou responsáveis que, ao término do culto, busquem pessoalmente seus filhos!
DÍZIMOS - Conforme acontece mensalmente, hoje é dia de consagração de nossos dízimos. Que este
ato expresse os sentimentos mais nobres de reconhecimentos das bençãos divinas em nossa vida, bem
como da mais profunda gratidão.
OFER
TA ESP
ECIAL DE GRA
TIDÃO - Em todos os cultos deste mês de Dezembro, teremos um
ESPECIAL
GRATIDÃO
OFERT
momento específico para a nossa tradicional oferta de gratidão a Deus . Orientamos aos irmãos, que usem
os envelopes disponíveis que estarão nos bancos do templo. Aqueles que desejarem poderão fazer depósito
direto em nossas contas bancárias: Banco Bradesco agencia 0096 c/c 69230-1 e Banco Itaú agencia 0173
40
c/c 66170-3, para melhor identificação solicitamos o número 40 como centavos (Ex.: R$ 100,40
40).
CORO MASCULINO - Hoje no Culto Matutino
Matutino, o Coro Masculino apresentará a Cantata “O
Santo Nascimento" (The Holy Birth), do compositor Gordon Young. Louvamos a Deus por nossos
irmãos, pelo Regente: Wagner Roberto Mesquita, Pianista: Lilian de Oliveira Melo Boga e músicos
convidados, trazendo-nos a inspiração divina com a mensagem do Natal.
COR
O GERAL CELEBRANDO O NA
TAL - No próximo domingo,, dia 17/12, no culto
CORO
NAT
matutino o Coro Geral apresentará a Cantata de Natal - "Meu Rei e Meu Senhor", Arranjos: David
Schill para coro e orquestra. Convide amigos e participe!
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 16/12, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelos nossos PASTORES.
FÉRIAS E TRANSFERÊNCIA DO RE
V. CÉLIO – O Rev Célio está em gozo de férias a partir do
REV
dia 1º de Dezembro, encerrando, assim, suas atividades ministeriais na I.P. Unida. Somos imensamente
gratos a Deus por sua vida e ministério onde esteve por 8 anos em nossa igreja. Ao nosso querido pastor
VE HISTÓRICO
e família, desejamos muitas felicidades na nova jornada. BRE
BREVE
HISTÓRICO: Rev. Célio Gomes de
Azevedo é membro do Presbitério Unido desde sua ordenação: ingressou no Seminário Presbiteriano de
Campinas, em fevereiro de 1990, vindo da IP Bragança Paulista; ordenado em fevereiro de 1995 e tendo
pastoreado somente igrejas no âmbito do próprio Presbitério Unido. Atualmente, está no pastorado da IP
Unida de São Paulo, há 8 anos. Foi eleito pastor titular da 3ª Igreja Presbiteriana de Rio Claro a partir do
ano eclesiástico de 2018.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
GRA
TIDÃO: Este ano a Igreja tem sido ricamente abençoada por meio dos irmãos que prontamente
GRATIDÃO:
tem apoiado os missionários em terras distantes e urbanas também. Recebemos sempre o agradecimento
de cada um deles de diversas formas e suas mensagens contando tudo o que Deus tem realizado em suas
vidas e em seus campos. A tesouraria da igreja tem sido sempre fiel enviando mensalmente os valores
estabelecidos e o Ministério de Missões complementando por meio de ofertas especiais recebidas de
irmãos consagrados e dedicados. Louvamos a Deus por isso!
PR
OJET
OP
EGA TERSO (não desanime, esforce-se, fique firme): A Igreja foi desafiada a ajudar os
PROJET
OJETO
PEGA
abiana G
allo atuantes na aldeia de Pega Terso, 15 km de Gabu, 200 km da
missionários Rogério e F
Fabiana
Gallo
cidade de Bissau
Bissau, capital da Guiné Bissau, África Ocidental
Ocidental, na implantação de um projeto sustentável
de irrigação naquela pobre comunidade, junto a Igreja Presbiteriana local. A campanha foi um sucesso
total. Enviamos além do esperado e agora temos ali irmãos e vidas que estão sendo alcançadas pelo
evangelho, menos sofridas, com melhores condições de irrigação de suas hortas e melhorando o sustento
familiar ( mais noticias no quadro de avisos em nosso pátio ). Nossa gratidão a Deus, aos esforçados
missionários e aos seus apoiadores!
AGRADECIMENT
OS DE LIGIA BORDINI-IPB-APMT
-MOÇAMBIQ
UE ( África O
riental).
GRADECIMENTOS
BORDINI-IPB-APMT-MOÇAMBIQ
-MOÇAMBIQUE
Oriental).
te e Costura (para homens e mulher
es): Desafios para 2018 –” Para o próximo ano
Corte
mulheres):
Projeto Cor
já temos 4 grupos diferentes de costura e evangelismo em pontos distantes um do outro. Quero destacar
este grupo na foto por que é um grupo de 12 meninas na idade de 11 a 14 anos. Elas fizeram crochê este
ano e para o próximo farão também a costura. Essas meninas estão também em um grupo de evangelismo
e discipulado. É uma turma bastante animada e disposta! Orem por elas, pois estamos investindo nessas
jovens para que ocorram mudanças nas futuras gerações dessa sociedade e na vida da igreja com genuíno
testemunho de vida cristã. Iniciamos esses grupos com uma máquina de costura para todos. Hoje já temos
3 e recebemos doação de irmãos queridos que nos ofertaram para aquisição de mais duas máquinas.
Recebemos linhas para crochê e agulhas que deram para manter até o final desse semestre! Agradecemos
a Deus por esses irmãos e irmãs que participam conosco e dividimos esse momento de bênçãos e vitórias!
À Deus toda glória e aos irmãos toda nossa gratidão e que o Senhor os abençoem ricamente a cada dia!
Todo esse trabalho foi possível porque tive o apoio de amados e comprometidos irmãos. Muito, muito
obrigada! “. ( fotos e notícias no pátio ). Igreja Unida sente-se feliz pela doação de 4 máquinas.
PRESENTE DIÁRIO 2018 - Devocionário editado pela Radio TransMundial está à disposição pelo
valor de R$ 8,00. Procurem o Presb. Esdras ou sua esposa Neide. Poucas unidades.
CALENDÁRIO 2018 - Já disponível pelo valor de R$ 9,00 a unidade e para duas unidades R$ 15,00.
A nossa UPH está responsável pelas vendas. Por favor, facilitem o troco.
UCP - "NA
TAL.COM" - Parabenizamos os coordenadores da UCP, pelo excelente trabalho realizado
"NAT
no último sábado em nossa Igreja com a apresentação da peça "Natal.com". Que Deus abençõe a toda
equipe e colaboradores envolvidos nesse ministério!
REVERÊNCIA E ORAÇÃO - Amados irmãos e irmãs! Nos períodos que antecedem o Culto e após o
enhor
ele
seu término, lembremo-nos de que: “ O SSenhor
enhor...está
Dele
...está no seu santo templo; cale-se diante D
toda a terra”. Habacuque 2.20. Durante o prelúdio e o pósludio devemos ficar em oração. Contamos
com a atenção de todos.
POSSE DA LIDERANÇA 2018 – No próximo domingo, dia 17/12 no Culto Matutino
Matutino,
serão empossados, em seus respectivos cargos, todos os irmãos eleitos ou nomeados pelo
Conselho, assim como aqueles que foram eleitos ou nomeados pelos diversos setores internos
da Igreja. A oportuna exortação bíblica é: “tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme
as tuas forças” (Eclesiastes 9.10).
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio - Orquestra

Prelúdio

Adoração
* Mateus 1. 18-25
asceu”
Nasceu
Hino 237 – “Jesus N
* Oração
Coro Masculino - "Quão Grande é a Nossa
Alegria" - trad. Alemã/Arr.Tom Fettke

Adoração
Cântico - "Ao Nosso Deus"
* Apocalipse 7. 9-12
istória"
Hino 227 - "A Velha H
História"
* Oração

Contrição
* Isaías 53. 4-9
* Oração Silenciosa
Coro Masculino - "Canção da Natividade" John Rutter/ Adap. Wagner Mesquita
* Oração

Contrição
* Salmo 103. 6-18
* Oração Silenciosa
er
dão e G
raça"
Cântico - "P
"Per
erdão
Graça"
* Oração

Ação de Graças
* Malaquias 3. 6-12
* Oração
Dízimos e Oferta de Gratidão
Hino 58 - "Ofertas"

Ação de Graças
* Salmo 111
* Oração
Dízimos e Oferta de Gratidão
Cântico - "Deus Supremo"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Ademir Aguiar
Cantata de Natal - Coro Masculino
"O Santo Nascimento"
Gordon Young/Adap. Wagner Mesquita

Edificação
Cântico - "Nas Estrelas"
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar

Consagração
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
Poslúdio - Orquestra

Consagração
* Oração
Cântico - "Louvemos ao Senhor"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
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: Wilson - Culto Noturno: Oscar
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