Sábado, 11 de agosto de 2018
Escola Sabatina - 9h30
•

Hino Inicial

•

Abertura e Boas Vindas

•

Oração Inicial

•

Testemunhos

•

Informativo das Missões

•

Estudo da Lição

•

Ofertas

•

Mensagem Musical

•

Encerramento

•

Oração final

Mensagem do Pr. Marcelo
Dia dos Pais

Intervalo de 15minutos

Culto de Adoração – 11h20

Em 7 de dezembro de 1998, um terrível terremoto
devastou a Armênia... Em menos de quatro minutos,
mais de 30 mil pessoas morreram... No meio da
destruição, um homem passou a andar em busca do
que poderia ter sobrado de uma escola. Ele se
lembrava claramente da promessa que havia feito a
seu filho: “Não importa o que acontecer, vou estar
sempre ao seu lado para ajudá-lo.” Agora, o filho
tinha sido soterrado pela fúria do terremoto. O que
poderia ele fazer? O homem sabia que a sala onde
seu filho estudava ficava na parte de trás do prédio
escolar, à direita. Localizou o lugar e começou a
cavar. As pessoas diziam para ele ir para casa, pois
não adiantava... Em sua luta desesperada, o homem
foi tirando entulho e mais entulho. Cavou durante 8
horas. Nada. Chegou a 12 horas. Ainda nada.
Passaram-se então 24 horas, depois 36 horas e ele
continuava cavando. Fazia agora 38 horas. Ao tirar
uma pedra, ele ouviu uma voz. Chamou: “Armand!” A
voz respondeu: “Pai! Sou eu, pai!” Ao abraçar o filho,
no meio da destruição, teve o prazer de ouvir: “Eu
disse para meus amigos que você viria, pois você
prometeu nunca me abandonar”. Outros 13 colegas,
com o rosto cheio de pó, os olhos brilhando no meio
das lágrimas, também estavam vivos. (Gotas de
Esperança, 294-5).
Feliz sábado e feliz dia dos pais!

Pr. Marcelo L. Scheffer

Desbravadores
O pessoal do clube está com um pedido especial: 4
desbravadores estão precisando de uniforme e não têm
condições de mandar fazer um. Se você puder ajudar
pode depositar no caixa do clube com a descrição
Doação Uniforme, via tesouraria da igreja, ou
diretamente com a diretoria do clube.

“Quanto for possível não deixe de fazer o bem à

quem dele precisa.” Provérbios 3:27

Ministério da Mulher
Mulher, Missão & Arte
Prazo final para entrega de todas as touquinhas

Sala das Mães

infantis: 18 de agosto.

A Sala das Mães é para uso exclusivo de crianças
menores, acompanhadas por um adulto responsável.
Ela é destinada para que a criança comece a
compreender a importância da reverência durante o
culto divino. Por favor, nos ajude com a reverência.

——————————————————————--

Agenda de Oração

especial preparada com carinho pelo Ministério

Dia 25 de agosto será o dia do QUEBRANDO O SILÊNCIO. Você não pode perder essa programação
da Mulher!
Programação IASD Riacho Grande:
Sermão: Sonia Rigoli - palestrante e escritora internacional.
14h30:
- Aventureiros e pais com Cláudia Bruscagin na
sala dos Jovens

“O poder da oração não depende daquele que
faz a oração, mas dAquele que a escuta.”

Seminário sobre o Apocalipse
Em Setembro começaremos o Seminário sobre o
Apocalipse. Será ministrado pelo Dr. Joel Pola, teólogo e psicólogo. Aqueles que estiverem interessados em participar procure o Silvonei para fazer a
inscrição. Será todos os sábados, às 15h30. Participe e convide um amigo para estudar conosco este
assunto tão relevante para os nossos dias.

Clube de Corrida

Contatos
Pr. Marcelo Scheffer
99626-1453
Ancião: Osni Oliveira
99996–8804
Secretária: Miriam Gangi
99183-2344
E-mail: secretaria@iasdriachogrande.org.br

- Desbravadores com Eduardo Dantas na sala dos
Primários
- Culto de Oração com Sonia Rigoli na nave.
- 16:00: JA no Acampamento dos Engenheiros com

Coral do Riacho

Aniversários
Cleusa Maria Leonel Ferreira
Paulo Cesar de Oliveira Melo
Erika Boriczeski Alves Fortunato
Silvonei da Rosa Silva
Gabriel Zendron Allievi
Marcelo Lima Scheffer

12/ago
12/ago
13/ago
15/ago
16/ago
16/ago

Se você deseja receber comunicados da nossa igreja, basta enviar
uma mensagem para 96125-5021
que lhe incluiremos em nossa lista
de transmissão.

