Sábado, 19 de maio 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

Intervalo de 15minutos
Culto de Adoração – 11h20


Os Sonhos de Um Aventureiro

Mensagem do Pr. Marcelo
Garantindo o Futuro
Certamente que uma das histórias mais
impressionantes da Bíblia é a de José. Podemos
nos perguntar: como ele suportou tantas
adversidades mesmo quando ainda era bastante
jovem?
“As lições dadas por Jacó a José em sua
juventude, ao expressar sua firme confiança em
Deus e lhe relatar frequentemente as preciosas
evidências de Sua amorável bondade e Seu
incessante cuidado, foram justamente as de que
necessitava no exílio entre um povo idólatra. No
tempo de prova pôs essas lições em uso prático.
Estando sob provas severas, buscou seu Pai
celestial, em quem havia aprendido a confiar... As
primeiras impressões feitas sobre sua mente
protegeram-lhe o coração na hora da feroz
tentação e o levaram a exclamar: ‘Como pois faria
eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus?’”
Ellen G.White (Orientação da Criança, 197).
As crianças que estão à nossa volta hoje também
precisam destas mesmas influências. Que o
Senhor nos impressione com a tarefa de ajudá-Lo
a “garantir o futuro” através de homens e
mulheres formados segundo a Sua vontade!
Feliz sábado!
Pr. Marcelo L. Scheffer

A Bolha da Fé

EMD

De 23 a 30 de junho teremos a Semana de Oração Encontros sobre Missão e Desenvolvimento (EMD)
em nossa igreja com o Pr. Rafael Reis. Agende essa Público alvo: membros da igreja (um grupo diferente
data, aguarde mais informações.
por mês)
Local, data, horário: Colégio Adventista de São
Bernardo do Campo, 1º e 3º sábado de cada mês,
Não esqueça de reservar sua das 10 às 16h.

Encontro de Famílias 2018

vaga para o encontro de Inscrições: Procurar Lígia e Rosani
famílias. Será um dos melhores
eventos da igreja neste ano.
Agenda de Oração
Lembre-se! De 09 a 11 de
novembro com o Pr. Neumoel Stina em Bragança
Paulista. Procure hoje mesmo os casais Anderson e
Lia, Rene e Cristie ou Nilson e Evani.

De Adorado a Adorador
Dia 26 de maio as 16hs estará conosco o Derlei, ex
jogador de futebol campeão da UEFA. Venha assistir
o testemunho desse atleta que agora está escalado
por Cristo.

Duelo com o Diabo

Ação Solidária Adventista
O departamento da ASA pede a sua colaboração, a fim de
mais famílias serem atendidas. Precisamos de arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, leite em pó e o que mais você
puder ajudar. Deixe sua doação no cantinho ao lado da
lareira ou procure a Mara e equipe.

Agenda da Igreja

O culto em que um bêbado libertou um endemoninhado.
Leia essa fantástica história de ação do Espirito Santo na
Revista Adventista Online.
Basta acessar http://www.revistaadventista.com.br/
blog/2018/05/14/duelo-com-o-diabo/
Ou você pode focalizar com a câmera do seu celular o QR
code abaixo.

 19/maio — Palestra sobre Relacionamentos com
Dra. Suzana Bradaschia, às 14h30, sala dos jovens.
 26/Maio — Culto Jovem: “De Adorado a Adorador”
 02/junho — Dia da Mulher Adventista.
 02/junho — Visita ao asilo para entrega dos
Cachecóis.

Canal da Igreja
Assista e compartilhe o conteúdo

que estamos

criando e publicando no Youtube semanalmente.

Ministério da Mulher

Youtube.com/AdventistaRiachoGrande

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

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

