Sábado, 16 de dezembro de 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


”

Pr. Jairo de Oliveira
Hino final: “Amor no Lar” HA, 453

Mensagem do Pr. Marcelo
Festas, Férias, Verão...
Nos aproximamos de uma época festiva onde
comemoramos o final de mais um ano. Se
aproximam o Natal e o Ano Novo, datas em
que a maioria das pessoas aproveita a
ocasião para reunir parentes e amigos em
almoços e jantares especiais.
Para muitos estes feriados coincidem com as
tão esperadas férias, sejam escolares ou do
trabalho! Momento de viajar e aproveitar os
dias de folga para sair da rotina estafante do
ano que se encerra. E além disso tudo, para
quem gosta do calor, esta é uma época que
traz a alegria dos dias quentes de verão!
Espero que você esteja na expectativa de
muitas coisas boas para este final de ano.
Porém, vamos apenas relembrar que das
coisas espirituais nunca devemos “tirar férias”!
Da comunhão com Deus, do hábito da oração,
do estudo da Bíblia e dos princípios cristãos
nunca poderemos nos afastar sem que haja
um grande prejuízo para nós próprios!
Esteja onde você estiver neste final de ano,
esteja certo de estar na companhia de Jesus!
Pr. Marcelo Scheffer

Herdeiros do Reino

Agenda de Oração

O Clube de Desbravadores da Igreja Central de São
Bernardo

do

Campo,

Herdeiros

do

Reino,

está

comemorando seus 40 anos neste sábado. Todos estão
convidados a prestigia-los nesse momento de gratidão.
Às 19h50 no Colégio Adventista de São Bernardo haverá
uma programação muito divertida.
Lembremos, também, de orar pelos irmãos que enfren-

Aniversários

tam dificuldades financeiras/profissionais e por aqueles

Marcia Regina Gomes do Nascimento
Rosilda da Silva
Wanderley Basso
Fabio Aguiar Do Nascimento
Vitor Prates Tavares

16/dez que buscam conhecimento em Cristo.
18/dez
18/dez
20/dez
21/dez

Cozinha Fechada
A nossa cozinha estará fechada nos dias 23 e 30 de
dezembro e 06 e 13 de janeiro. A geladeira e micro ondas
estarão a disposição. Aproveitamos para agradecer todos
aqueles que durante este ano se dispuseram a ajudar.

Seja bem vindo à nossa igreja. Neste templo adoramos ao Deus criador e redentor. Desejamos que você
tenha a mesma experiência que temos aqui todos os sábados. Algumas orientações breves:
Intervalo:

Temos um período de 15 minutos entre a escola sabatina e culto. Use esse momento para

meditação, alimentar filhos pequenos ou usar os lavatórios.
Almoço:

Temos um almoço comunitário onde os participantes trazem seu alimento e utensílios; Informe-

se com a irmã Rivany para participar.
Água: Todas as torneiras fornecem água adequada para consumo.
Estacionamento: Observe a velocidade, temos muitas crianças circulando no pátio.

Agora que você já sabe como funciona, volte sempre.
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)

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.

