Vida Que Vale a Pena
Sábado, 24 de junho 2017
Escola Sabatina - 9h30
Abertura e Boas Vindas
Oração Inicial
Testemunhos
Informativo das Missões
Estudo da Lição
Ofertas
Mensagem Musical
Encerramento
Hino final
Oração Final

Culto de Adoração – 11h20


Mensagem do Pr. Marcelo
Certeza de Ser Correspondido
“Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos
Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor
dos Exércitos, e eu me tornarei para vós
outros, diz o Senhor dos Exércitos.” Zc.1:3.
Dentre os vários temas que o profeta
Zacarias aborda em seu livro, logo no início
ele exorta o povo ao arrependimento. Apesar
de eles terem acabado de voltar do exílio,
justamente por desobedecerem a vontade de
Deus, Ele os convida a uma completa
reconsagração ao plano divino.

Ando Sempre Alegre ,

Mas você notou que num único verso
aparece por três vezes a expressão “Senhor
dos Exércitos”? Com este título que expressa
Sua grandeza, poder e autoridade, Deus está
garantindo que corresponderá ao anseio do
povo se estes desejarem voltar a um
relacionamento próximo com Ele.

"Vitória Sobre o Pecado - II"

A graça e a misericórdia divinas se estendem
a nós até agora também. Hoje é o momento
para você se valer da oportunidade para um
recomeço com Deus. E esteja certo de que
você será correspondido!

Pr. Marcelo L. Scheffer
Salvo em Jesus

Pr. Marcelo L. Scheffer

Doação de Brinquedos
Nosso clube de desbravadores, os Tigres do Riacho, está participando de uma
campanha para doar brinquedos para o Hospital do Câncer de Barretos. Claro
que todos nós queremos colaborar e apoiá-los. Entregue sua doação na Sala
dos Primários ou para qualquer desbravador. Caso não os conheça, são nossas
crianças de 10 a 15 anos de idade.

Missionários do Riacho

Aniversários

Esses são nossos valorosos missionários que irão
para a Angola em julho ajudar na reconstrução de
uma escola em Luanda e apoiar o trabalho com refugiados em Dundo (ambos projetos da ADRA local). Que esses nomes estejam em suas orações:

Yan Gomes Nascimento Fernandes Silva
Maria Fonseca Pinheiro
Delma Marli Teixeira Marques Vigaro
Mauricio Ferrari Godone
Benedita de Oliveira Queiroz
Maria Antonieta Oliveira

Bruna Tavares de Freitas
Flavio Gabriel Rios Santos
Jeane Elisabete Mastrodonato
Levy Santos
Marcelo Lima Scheffer
Maria Cristina Carvalho Rios
Mateus Vieira Scheffer
Paula Barbosa da Silva Fontanezzi Leonel Ferreira
Selma Santos

Encontro de Famílias 2017

24/jun
25/jun
27/jun
27/jun
28/jun
30/jun

Agenda de Oração
Oremos pelo Clube de Desbravadores que se prepara para o Camporee da União.
Marco Chedid, restabelecimento físico
Oremos pelo Pr. Igor Bolichoski que fará a semana
de oração jovem em nossa igreja.
Lembremos, também, de orar pelos irmãos que
enfrentam dificuldades financeiras/profissionais e
por aqueles que buscam conhecimento em Cristo.

Não esqueça de reservar sua vaga
para o encontro de famílias. Será Canal da Igreja
um dos melhores eventos da igreja Assista e compartilhe o conteúdo que estamos
neste ano.
criando e publicando no Youtube semanalmente.
Lembre-se! De 03 a 05 de
novembro com o Pr. Laerte Lanza
Youtube.com/AdventistaRiachoGrande
em Bragança Paulista. Procure hoje mesmo os
casais Rene e Cristie ou Nilson e Evani.

Contatos
Pr. Marcelo Scheffer
99626-1453
Ancião: Zedemar Bruscagin
99122-5416
Ancião: Osni Oliveira
99996-8804
Secretária: Ligia Auricchio
99890-3393
E-mail: secretaria@iasdriachogrande.org.br

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

Nome:______________________________________________________________________________
Telefone: __________________________________ e-mail:____________________________________
 Quero Estudos Bíblicos

 Peço que orem por mim

 Quero receber visita do Pastor

(Devolva para o Pr. Marcelo ou aos diáconos que estiverem organizando a saída do culto)

