“Alegrei-me quando
me disseram: Vamos
à casa do Senhor!”
Salmos 122:1

Sábado, 16 de fevereiro de 2019
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 da Semana
Together!!!

Intervalo de 15minutos

Culto de Adoração – 11h20

Não existem cristãos solitários, levando vidas
independentes, precisando apenas de Jesus,
mas não da igreja, assim como não existem
mãos ou olhos solitários, levando uma
existência à parte do corpo humano,
precisando apenas de um relacionamento
pessoal com o Criador, mas não com o resto
do corpo.
Frequentar a casa de Deus faz parte da vida
cristã. O Salmista disse: “Uma coisa pedi ao
Senhor, e a buscarei: que possa morar na
casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor”.
Salmos 27:4.
Se você tiver condições físicas, jamais troque
o culto com seus irmãos por um culto virtual.
Get together!!!
Pr. Rafael Reis

Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande

Ministério da Mulher

10 Dias de Oração
Já estamos nos 10 Dias de Oração. Incentive os estudos de seus filhos, programe-se para toda família
participar reunida destes momentos tão especiais!

ASA
Sua colaboração com a Asa poderá fazer a
diferença na vida de muitas pessoas. Você pode
trazer alimentos não perecíveis, leite, roupas e
calçados em bom estado. Deixe sua doação na
caixa ao lado da lareira, localize o nosso banner!

Secretaria

Cartas a Receber
Principe de Gales - Santo André:
- Juliana Guisardi Pereira
16/fev - George Anderson dos Santos Pereira

Aniversários
Jose Maia Caldeira
Eliane Diniz Lopes
Leonardo Corrêa Auricchio
Lucas Queiroz do Nascimento
Rejane Do Nascimento Tofoli
Rodrigo Zendron Allievi
Roselaine Alves Caldeira

17/fev
17/fev
18/fev
19/fev
19/fev
21/fev

Feliz Aniversário!
Seminário sobre o Apocalipse
Não perca nosso estudo deste sábado, “O Selo de
Deus e os 144 mil”, às 15h30, na sala das mães.
Haverá Formatura e Certificado de Conclusão do
Seminário aos que atingirem 80% de presença.
Receberão também um CD ou pen drive de toda a
exposição do curso. Esteja presente e convide
seus amigos. A oportunidade é inédita!

Sala das Mães
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.

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.

Contatos
Pr. Rafael Reis

99832-2319

Ancião: Osni Oliveira

99996-8804

Secretária: Miriam Gangi

98921-1514

E-mail: secretaria@iasdriachogrande.org.br

São Bernardo do Campo
- Jacimar de Abreu
- Reny Moreira Abreu
Cartas a Enviar
Paraguaçu - Minas Gerais
Elaine Ceregato Gomes
Nova Petrópolis - São Bernardo
Priscila Vieira Scheffer
Ipiranga - São Paulo
Marcelo Lima Scheffer
Marcia R. dos Santos Vieira Scheffer
Mateus Vieira Scheffer
São Bernardo do Campo
Erika Fazoli Menezes
Robson Caio Dias de Menezes
Possuímos um intervalo de 15 minutos entre escola
sabatina e culto;
Nosso almoço é comunitário, onde os participantes
trazem um prato salgado, um doce e salada, além de
seus próprios utensílios;
Todas as torneiras fornecem água potável, adequada
para o consumo.
Se você deseja receber comunicados
da nossa igreja, basta enviar uma mensagem para 96125-5021 que lhe incluiremos em nossa lista de transmissão.

