Sábado, 17 de novembro de 2018
Escola Sabatina - 9h30

Mensagem do Pastor

•

Hino Inicial

•

Abertura e Boas Vindas

•

Oração Inicial

“Permanecer

•

Testemunhos

constantemente de Seu Espírito, uma vida de

•

Informativo das Missões

inteira entrega a Seu serviço. As vias de

•

Estudo da Lição

comunicação entre o homem e seu Deus devem

•

Ofertas

achar-se de contínuo desimpedidas. Como o

•

Mensagem Musical

ramo tira sem cessar a seiva da videira viva,

•

Encerramento

assim nos devemos apegar a Cristo, e dEle

•

Oração final

“Estai em Mim, e Eu em Vós”
em

Cristo

significa

receber

receber, pela fé, a força e perfeição de Seu
Intervalo de 15minutos

Culto de Adoração – 11h20

próprio caráter.
A raiz, por meio dos galhos, envia a nutrição aos
mais afastados ramos. Assim comunica Jesus a
todo crente a corrente do vigor espiritual.
Enquanto a alma estiver unida a Cristo, não há
perigo de que seque ou se corrompa.
A vida da videira manifestar-se-á em fragrantes
frutos nos ramos. ‘Quem está em Mim’, disse

Jesus, ‘e Eu nele, esse dá muito fruto; porque
sem Mim nada podeis fazer’. Quando vivemos
pela fé no filho de Deus, os frutos do Espírito se
manifestarão em nossa vida; nenhum faltará.”
Pr.Marcelo L.Scheffer

E.G.White (O Desejado de Todas as Nações, 651).
Tenha um feliz sábado!
Pr.Marcelo L.Scheffer

Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande

ASA
“Quanto for possível não deixe de fazer o bem à
quem dele precisa.” Provérbios 3:27
NATAL 2018

A Asa convida os irmãos da igreja a
participarem

da

Ação

de

Natal.

Montaremos neste mês uma cesta mais
saborosa para as famílias e precisamos da
sua ajuda colaborando com caixa de

bombom e panetone.
Participe!
Deixe sua contribuição ao lado da lareira
ou procure a equipe.

Ministério da Mulher
Programação DEZEMBRO
01/12 - Culto especial com pr. Jorge Mário (Ação
de Graças pelo seu ministério e serviço.)

Seminário sobre o Apocalipse
Neste sábado não haverá o estudo sobre o apoca-

08/12 - Santa Ceia (última do ano, no momento
do culto divino.)~
15/12 - Cantata de Natal

lipse. Mas, não perca o de sábado que vem!. Lem-

Programe-se e venha participar conosco!

brando que aqueles que tiverem 80% de presença

Santa Ceia

receberão um CD com todo o conteúdo, ao final do
seminário.

Sábado, 08/12, será nossa última Santa Ceia do
ano. Prepare-se para participar deste momento tão

Aniversários
Geny Sanchez Breda
Rene Lauriano da Silva
Mulinaron Dias dos Santos
Rivany Fonseca Pinheiro

Feliz Aniversário!
Contatos
Pr. Marcelo Scheffer
99626-1453
Secretária: Miriam Gangi
99183-2344
E-mail: secretaria@iasdriachogrande.org.br

especial.
17/nov
18/nov
21/nov
22/nov

Estacionamento
Observe a velocidade! Temos muitas crianças
circulando no pátio. Respeite o limite de
velocidade e sentido de circulação dos carros,
para evitar qualquer possível acidente.
Se você deseja receber comunicados
da nossa igreja, basta enviar uma
mensagem para 96125-5021 que lhe
incluiremos em nossa lista de transmissão.

