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BOLETIBOLETIBOLETIBOLETIM DOMINICAL M DOMINICAL M DOMINICAL M DOMINICAL ––––    13131313////00007777/1/1/1/14444    

A Oração do Pai Nosso (A Proteção de Deus)  
“Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 

nome. Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto 
na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos 
hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 

perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à 
tentação, mas livra-nos do mal; porque teu é o Reino, e 

o poder, e a glória, para sempre. Amém”. 

   A Bíblia Sagrada nos apresenta os três grandes 
inimigos do ser humano: o diabo, o mundo e a carne 
(natureza pecaminosa). Esses três adversários de 
nossas almas são os grandes tentadores, 
especialmente o diabo, que a Bíblia claramente o 
identifica como tal. “E logo o Espírito o impeliu para o 
deserto. E ali esteve no deserto quarenta dias, tentado 
por Satanás... “ Mc 1.12,13. (Veja ainda  1 Co 7.5).  
     O Diabo, o tentador, usa o mundo para tentar as 
pessoas a pecarem contra Deus, especialmente aos 
cristãos. Ele também aproveita as fraquezas da natureza 
humana, para levar as pessoas a transgredirem a lei 
divina. Paulo, apóstolo de Jesus, disse que a nossa luta 
não é contra a carne e o sangue e sim contra o diabo e 
seus anjos. “porque não temos que lutar contra carne e 
sangue, mas, sim, contra os principados, contra as 
potestades, contra os príncipes das trevas deste século, 
contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares 
celestiais” Ef 6.12.  
       Tiago, o irmão do Senhor, em sua carta orienta aos 
crentes a não amarem as coisas do mundo, pois isso se 
constitui inimizade contra Deus. “Adúlteros e adúlteras, 
não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade 
contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo 
do mundo constitui-se inimigo de Deus” Tg 4.4.  
     Ainda Tiago diz que a tentação é consequência dos 
apetites da nossa natureza decaída. “Ninguém, sendo 
tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não 

pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas 
cada um é tentado, quando atraído e engodado pela 
sua própria concupiscência. Depois, havendo a 
concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o 
pecado, sendo consumado, gera a morte” Tg 1.13-15.       
Conforme o texto de Tiago acima, cair na tentação é 
cometer pecado contra Deus. É transgredir os seus 
santos mandamentos. É afrontar a Deus.   
      Tentar, no contexto da oração do Pai Nosso, 
significa por a prova, experimentar. Tentar não são  
só aquelas sugestões que nos levam a pecar, mas 
também certas provas que passamos na vida. Por 
exemplo: a pessoa adoece ou ter uma perda significa 
e a tentação que elas podem enfrentar é desacreditar 
de Deus, querer culpar a Deus pelas desventuras, 
murmurar, maldizer, blasfemar, etc.  
     Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos 
ensina que devemos pedir a Deus que não nos deixe 
cair na tentação, pois cair na tentação é pecar contra 
o Deus Santo, e isso nos separa Dele. 
       A Bíblia nos apresenta Deus como o protetor do 
seu povo, o escudo, a fortaleza, a cidade forte, 
rochedo, esconderijo, etc. “Tu és o meu refúgio e o 
meu escudo; espero na tua palavra” Sl 119.114.  
      Deus é soberano e dispõe todas as coisas para a 
vida dos seus filhos, inclusive o controle sobre as 
tentações. Veja o que o apóstolo Paulo disse: “Não 
veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é 
Deus, que vos não deixará tentar acima do que 
podeis; antes, com a tentação dará também o escape, 
para que a possais suporta” 1 Co 10.13.   
        O patriarca Jó enfrentou uma terrível tentação 
quando perdeu dez filhos de uma vez, seus bens e 
sua saúde. A sua mulher não aguentou a prova e 
maldisse a Deus no seu coração, inclusive sugerindo 
que Jó amaldiçoasse a Deus e se suicidasse. Diz o 
texto que apesar disso tudo, Jó não sucumbiu à 
tentação, mas se manteve fiel ao seu Deus. “e 
disse:...; o Senhor o deu, e o Senhor o tomou; bendito 
seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, 
nem atribuiu a Deus falta alguma” Jó 1.21,22. 
      Irmãos, todos nós somos passiveis de sofrer a 
tentação, mas Deus protege o seu povo. Portanto, 
confiemos nele.     Pr. EudesPr. EudesPr. EudesPr. Eudes    LLLLopesopesopesopes    CavalcantiCavalcantiCavalcantiCavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 
 
     
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
    
    
    
    
    

         CCCCAAAALENDÁRIOLENDÁRIOLENDÁRIOLENDÁRIO DE DE DE DE EVENTOS (EVENTOS (EVENTOS (EVENTOS (JULJULJULJUL/AGO/AGO/AGO/AGO))))    
13/07 – Dia da Mulher Congregacional; 19/07 – Sabadão com 
Cristo; 19/07 – Jantar Nordestino; 20/07 – Aniversário Conj. 
Ágape; 27/07 – Reunião de Lideranças; 28/07 – Aniversário 
Coral Filhos do Rei. 05/08 – Aniversário do Circulo de 
Oração; 10/08 – Dia dos Pais; 16,17/08 – Aniversário Cong. 
José Américo; 22/08 – Aniversário Pastorado; 24/08 – Dia da 
Escola Bíblica Dominical; 30/08 – Culto Evangelístico R. do 
Sol; 30,31/08 – Aniversário Congregação Rota do Sol; 31/08 – 
Sopão Rota do Sol.          
                  ANIVERSARIANTES DE JULHO 
01-Kaline Dayse (E. Sátiro); 02-Raphael Emmanuel; 05- 

Maria Aparecida de Souza; 06-Eduarda Maria 

(Valentina); 09-Edna Morais (Valentina); 11-Mayra 

Dias (R. do Sol); 12- Alana Mayse (Valentina); 13-

Lucas Henrique (Valentina); 13-Lindalva Araújo; 13- 

Laélia Joyce; 15-Kauã Ribeiro (E. Sátiro). 15-Geovâna 

Francisca (R. do Sol); 18-Maria do Carmo (R. do Sol); 

19- Moisés da Silva; 19-Carmem Franco (Valentina); 

20-Maria de Lourdes (E. Sátiro); 20-Emilia Lopes; 20-

Arthur Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 21-Maria de 

Lourdes Hipólito (E. Sátiro); 21-Marisa Martins 

(Valentina); 21-Reginaldo Pereira (Valentina); 22-Ana 

Claudia Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos; 24-Telma 

Fernandes; 24-Kaline dos Santos (Valentina); 25-

Andryelle de Andrade (E. Sátiro); 25- Manuelly Milena 

S. Gonçalves; 26-Josefa Francisca (E. Sátiro); 27-

Christyanne Gomes (Regente); 29-Felipe José; 30-Alyne 

Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Gabriel Victor de 

Moura; 30-Célia Farias; 31-Beatriz Paredes (Valentina).  

        
                            

    ESCALA DE DIÁCONO: Hoje – Euclides/Gentil  

       Ter – Murilo; Qui – Marçal; Sáb - Berg 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Ter - 19h30m  Culto de Oração 
Qui - 19h30m  Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

“Não veio sobre vós tentação, senão 
humana; mas fiel é Deus, que vos não 
deixará tentar acima do que podeis; antes, 
com a tentação dará também o escape, 
para que a possais suportar” 1 Co 10.13.   

 



 

                                                                                                                         EEEESCALA SCALA SCALA SCALA DE DE DE DE OBREIROS OBREIROS OBREIROS OBREIROS ((((JUJUJUJULLLLHOHOHOHO))))    
PÚLPITOPÚLPITOPÚLPITOPÚLPITO    IGREJA SEDE IGREJA SEDE IGREJA SEDE IGREJA SEDE     

13 – Pr. Eudes; 20 – Pr. Walter; 27 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONALCULTO DEVOCIONALCULTO DEVOCIONALCULTO DEVOCIONAL    

13 – Fabiano;  
20 – Maria Eliane; 27 – Marlene Soares  

MOCIMOCIMOCIMOCIDADEDADEDADEDADE    (SÁB)(SÁB)(SÁB)(SÁB)    
19 – Pr. Walter; 26 – Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONACULTO DA HORA NONACULTO DA HORA NONACULTO DA HORA NONA    ((((SEGSEGSEGSEG))))    

14 – Iza Maria; 21 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Emanuel 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONAESCALA DIÁCONOS HORA NONAESCALA DIÁCONOS HORA NONAESCALA DIÁCONOS HORA NONA    ((((SEGSEGSEGSEG))))    

Bosco (21); Meireles (14,28)  
CULTO ESTUDO BÍBLICOCULTO ESTUDO BÍBLICOCULTO ESTUDO BÍBLICOCULTO ESTUDO BÍBLICO    (QUI)(QUI)(QUI)(QUI)    

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)    

13 – Pr. Jedaías; 20 – Miss. Liliane; 27 – Pb. Enoaldo  
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)    

13 – Pr. Walter; 20 – Pr. Jedaías; 27 – Pb. Silas  
CONGCONGCONGCONG....    ERNANI SÁTIROERNANI SÁTIROERNANI SÁTIROERNANI SÁTIRO    ((((DOM)DOM)DOM)DOM)    

13 – Pb. Saul; 20 – Pr. Eudes; 27 – Dc. Gilson  
CCCCONGONGONGONG....    JOSÉ AMERICO (DOM)JOSÉ AMERICO (DOM)JOSÉ AMERICO (DOM)JOSÉ AMERICO (DOM)    

13 – Pb. Emanuel; 20 – Davi Silva; 27 – Dc. Gilson  

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
16 – Miss. Liliane; 23 – Davi Silva; 30 - Dc. Gilson 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

26 – Pr. Eudes 
 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA  

 
ESTUDOS BIBLICOS ESPECIAISESTUDOS BIBLICOS ESPECIAISESTUDOS BIBLICOS ESPECIAISESTUDOS BIBLICOS ESPECIAIS: venha estudar 

conosco Escatologia. Nas quintas-feiras, no horário 
das 19h30m às 21h, nos cultos de estudos bíblicos. 

Aproveite a oportunidade que Deus lhe está dando 
de conhecer esse que é um dos temas mais 

fascinantes da Teologia Sistemática. 

DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: hoje hoje hoje hoje àààà    anoite anoite anoite anoite 
iremos oferecer iremos oferecer iremos oferecer iremos oferecer a Deus a Deus a Deus a Deus um culto um culto um culto um culto emememem    ações de graçasações de graçasações de graçasações de graças    
pela passagem do Dia da Mulher Congregacional.pela passagem do Dia da Mulher Congregacional.pela passagem do Dia da Mulher Congregacional.pela passagem do Dia da Mulher Congregacional.    
Louvamos a Deus pela vida dessas preciosas Louvamos a Deus pela vida dessas preciosas Louvamos a Deus pela vida dessas preciosas Louvamos a Deus pela vida dessas preciosas 
mulheres que são crentes em Cristo membros mulheres que são crentes em Cristo membros mulheres que são crentes em Cristo membros mulheres que são crentes em Cristo membros e e e e 
congregados de nossa Igreja, e que tem servido ao congregados de nossa Igreja, e que tem servido ao congregados de nossa Igreja, e que tem servido ao congregados de nossa Igreja, e que tem servido ao 
Senhor com alegria no coração. Deus a todas abençoeSenhor com alegria no coração. Deus a todas abençoeSenhor com alegria no coração. Deus a todas abençoeSenhor com alegria no coração. Deus a todas abençoe    
abundantementeabundantementeabundantementeabundantemente....    
JAJAJAJANTAR NORDESTINO (19/07):NTAR NORDESTINO (19/07):NTAR NORDESTINO (19/07):NTAR NORDESTINO (19/07):    vem aí o Jantar vem aí o Jantar vem aí o Jantar vem aí o Jantar 
Nordestino. Nesse jantar teremos um breve momento Nordestino. Nesse jantar teremos um breve momento Nordestino. Nesse jantar teremos um breve momento Nordestino. Nesse jantar teremos um breve momento 
devocional (oração, louvor e exposição da Pdevocional (oração, louvor e exposição da Pdevocional (oração, louvor e exposição da Pdevocional (oração, louvor e exposição da Palavra de alavra de alavra de alavra de 
Deus), seguido de um momento de lazerDeus), seguido de um momento de lazerDeus), seguido de um momento de lazerDeus), seguido de um momento de lazer    e um jantar e um jantar e um jantar e um jantar 
com comidas típicas.  com comidas típicas.  com comidas típicas.  com comidas típicas.      A taxa de inscrição para o A taxa de inscrição para o A taxa de inscrição para o A taxa de inscrição para o 
jantar é jantar é jantar é jantar é de de de de R$ 15,00. Pedimos aos pais que animem R$ 15,00. Pedimos aos pais que animem R$ 15,00. Pedimos aos pais que animem R$ 15,00. Pedimos aos pais que animem 
os seus filhos para participarem desse evento. os seus filhos para participarem desse evento. os seus filhos para participarem desse evento. os seus filhos para participarem desse evento. 
Procurem o casal Danilo/Isa. Procurem o casal Danilo/Isa. Procurem o casal Danilo/Isa. Procurem o casal Danilo/Isa.     
CCCCONTRUBUIÇÃO: ONTRUBUIÇÃO: ONTRUBUIÇÃO: ONTRUBUIÇÃO: não snão snão snão se esqueçam de entregar os e esqueçam de entregar os e esqueçam de entregar os e esqueçam de entregar os 
dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho 
do Senhor através do ministério de nossa Igreja. do Senhor através do ministério de nossa Igreja. do Senhor através do ministério de nossa Igreja. do Senhor através do ministério de nossa Igreja. 
LLLLembreembreembreembremmmm----se de que Deus nos deu o privilse de que Deus nos deu o privilse de que Deus nos deu o privilse de que Deus nos deu o priviléééégio e a gio e a gio e a gio e a 
responsabilidade de manter a sua obra. Quem é fiel responsabilidade de manter a sua obra. Quem é fiel responsabilidade de manter a sua obra. Quem é fiel responsabilidade de manter a sua obra. Quem é fiel 
nesnesnesnessssse mister recebee mister recebee mister recebee mister recebe,,,,    com certezcom certezcom certezcom certezaaaa,,,,    a recompensa a recompensa a recompensa a recompensa 
divina. “Daidivina. “Daidivina. “Daidivina. “Dai,,,,    e sere sere sere ser----vosvosvosvos----á dado; boa medida, recalcada, á dado; boa medida, recalcada, á dado; boa medida, recalcada, á dado; boa medida, recalcada, 
sacudidasacudidasacudidasacudida    e e e e transbordantransbordantransbordantransbordando vos deitarão do vos deitarão do vos deitarão do vos deitarão no vosso no vosso no vosso no vosso 
regaçoregaçoregaçoregaço;...;...;...;...” ” ” ”     Lc 6.38. “Lc 6.38. “Lc 6.38. “Lc 6.38. “Honra ao Senhor com a tua Honra ao Senhor com a tua Honra ao Senhor com a tua Honra ao Senhor com a tua 
fazendfazendfazendfazendaaaa    e com as primícias de com as primícias de com as primícias de com as primícias de toda a tua renda; E se e toda a tua renda; E se e toda a tua renda; E se e toda a tua renda; E se 
encherão os teus celeiros abundantemencherão os teus celeiros abundantemencherão os teus celeiros abundantemencherão os teus celeiros abundantemente, e ente, e ente, e ente, e 
transbordarão de mosto os teus lagares” Pv 3.9,10.transbordarão de mosto os teus lagares” Pv 3.9,10.transbordarão de mosto os teus lagares” Pv 3.9,10.transbordarão de mosto os teus lagares” Pv 3.9,10.    
ENCONTRO DE OFICIAIS DA 1ª DISTRITAL:ENCONTRO DE OFICIAIS DA 1ª DISTRITAL:ENCONTRO DE OFICIAIS DA 1ª DISTRITAL:ENCONTRO DE OFICIAIS DA 1ª DISTRITAL:    o encontro o encontro o encontro o encontro 
em apreço foi adiado e combinado nova data para a em apreço foi adiado e combinado nova data para a em apreço foi adiado e combinado nova data para a em apreço foi adiado e combinado nova data para a 
sua realização (30/08/14), no Acampamento Canaã, sua realização (30/08/14), no Acampamento Canaã, sua realização (30/08/14), no Acampamento Canaã, sua realização (30/08/14), no Acampamento Canaã, 
da 1ª IEC/JPA, no Conde/PB.da 1ª IEC/JPA, no Conde/PB.da 1ª IEC/JPA, no Conde/PB.da 1ª IEC/JPA, no Conde/PB.    A taxa por cada oficiA taxa por cada oficiA taxa por cada oficiA taxa por cada oficial é al é al é al é 
de R$ 30,00 (almoço e lazer incluídos). Em relação de R$ 30,00 (almoço e lazer incluídos). Em relação de R$ 30,00 (almoço e lazer incluídos). Em relação de R$ 30,00 (almoço e lazer incluídos). Em relação 
aos oficiais da Igreja aqueles irmãos que tiverem aos oficiais da Igreja aqueles irmãos que tiverem aos oficiais da Igreja aqueles irmãos que tiverem aos oficiais da Igreja aqueles irmãos que tiverem 
dificuldade com a taxa de R$ 30,00dificuldade com a taxa de R$ 30,00dificuldade com a taxa de R$ 30,00dificuldade com a taxa de R$ 30,00,,,,    a Igreja Sede e a Igreja Sede e a Igreja Sede e a Igreja Sede e 
as Congregações ajudarão.as Congregações ajudarão.as Congregações ajudarão.as Congregações ajudarão.    
ALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTOALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTOALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTOALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTO: não se : não se : não se : não se 
esqueça de que estar em curesqueça de que estar em curesqueça de que estar em curesqueça de que estar em curso o projeto “Alcançando so o projeto “Alcançando so o projeto “Alcançando so o projeto “Alcançando 
os Familiares para Cristo”, que consiste na realização os Familiares para Cristo”, que consiste na realização os Familiares para Cristo”, que consiste na realização os Familiares para Cristo”, que consiste na realização 
de cultos nas residências dos membros e congregados de cultos nas residências dos membros e congregados de cultos nas residências dos membros e congregados de cultos nas residências dos membros e congregados 
de nossa Igreja. Agendem o culto com o Pastor de nossa Igreja. Agendem o culto com o Pastor de nossa Igreja. Agendem o culto com o Pastor de nossa Igreja. Agendem o culto com o Pastor 
Jedaías e convidem os seus familiares e vizinhos para Jedaías e convidem os seus familiares e vizinhos para Jedaías e convidem os seus familiares e vizinhos para Jedaías e convidem os seus familiares e vizinhos para 
o cultoo cultoo cultoo culto    a fim de que elea fim de que elea fim de que elea fim de que eles ouçam o Evangelho.s ouçam o Evangelho.s ouçam o Evangelho.s ouçam o Evangelho.    
ANIVERSÁRIO DO CORAL FILHOS DO REI: ANIVERSÁRIO DO CORAL FILHOS DO REI: ANIVERSÁRIO DO CORAL FILHOS DO REI: ANIVERSÁRIO DO CORAL FILHOS DO REI: o aniversário o aniversário o aniversário o aniversário 
do nosso Coral previsto para o dia 27 deste mês foi do nosso Coral previsto para o dia 27 deste mês foi do nosso Coral previsto para o dia 27 deste mês foi do nosso Coral previsto para o dia 27 deste mês foi 
adiado para outra data ainda não definida.adiado para outra data ainda não definida.adiado para outra data ainda não definida.adiado para outra data ainda não definida.        
ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (05/08): ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (05/08): ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (05/08): ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (05/08): Vem Vem Vem Vem 
aí o aniversário do Circulo de Oração de noaí o aniversário do Circulo de Oração de noaí o aniversário do Circulo de Oração de noaí o aniversário do Circulo de Oração de nossa Igreja.ssa Igreja.ssa Igreja.ssa Igreja.        
    

TRABALHO NA CASA DE ACOLHIDATRABALHO NA CASA DE ACOLHIDATRABALHO NA CASA DE ACOLHIDATRABALHO NA CASA DE ACOLHIDA::::    ddddeeeevvvviiiiddddoooo    ddddiiiiffffiiiiccccuuuullllddddaaaaddddeeee    
ddddaaaa    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaççççããããoooo    ddddoooo    ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhoooo    nnnnaaaa    CCCCaaaassssaaaa    ddddeeee    AAAAccccoooollllhhhhiiiiddddaaaa    nnnnoooo    
pppprrrróóóóxxxxiiiimmmmoooo    ssssáááábbbbaaaaddddoooo,,,,    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuussssaaaa    ddddeeee    ddddiiiivvvveeeerrrrssssoooossss    ccccoooommmmpppprrrroooommmmiiiissssssssoooossss    
das pessoas envolviddas pessoas envolviddas pessoas envolviddas pessoas envolvidaaaassss    ccccoooommmm    oooo    pppprrrroooojjjjeeeettttoooo,,,,    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaammmmoooossss    qqqquuuueeee    
oooo    mmmmeeeessssmmmmoooo    sssseeeerrrráááá    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaddddoooo    nnnnoooo    úúúúllllttttiiiimmmmoooo    ssssáááábbbbaaaaddddoooo    ddddeeee    jjjjuuuullllhhhhoooo,,,,    ddddiiiiaaaa    
22226666/07./07./07./07.    
REUNIÃO DE LIDERANÇAS 3ª IEC/JPA:REUNIÃO DE LIDERANÇAS 3ª IEC/JPA:REUNIÃO DE LIDERANÇAS 3ª IEC/JPA:REUNIÃO DE LIDERANÇAS 3ª IEC/JPA:    aaaa    nnnnoooossssssssaaaa    rrrreeeeuuuunnnniiiiããããoooo    
de lideranças que seria realizada no dia 2de lideranças que seria realizada no dia 2de lideranças que seria realizada no dia 2de lideranças que seria realizada no dia 26666////00007777    ffffooooiiii    
transferida para o dia transferida para o dia transferida para o dia transferida para o dia 00002222    ddddeeee    aaaaggggoooossssttttoooo,,,,    uuuummmmaaaa    sssseeeemmmmaaaannnnaaaa    
depois da datdepois da datdepois da datdepois da dataaaa    pppprrrreeeevvvviiiissssttttaaaa    nnnnoooo    CCCCaaaalllleeeennnnddddáááárrrriiiioooo    ddddeeee    EEEEvvvveeeennnnttttoooossss    ddddaaaa    
Igreja. PIgreja. PIgreja. PIgreja. Púúúúbbbblllliiiiccccoooo    AAAAllllvvvvoooo::::    ttttooooddddoooossss    oooossss    ppppaaaassssttttoooorrrreeeessss    eeee    ooooffffiiiicccciiiiaaaaiiiissss    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    
(presbíteros e di(presbíteros e di(presbíteros e di(presbíteros e diááááconos), conos), conos), conos), iiiinnnncccclllluuuussssiiiivvvveeee    ddddaaaassss    ccccoooonnnnggggrrrreeeeggggaaaaççççõõõõeeeessss        
mmmmaaaaiiiissss    ddddiiiirrrreeeettttoooorrrreeeessss    eeee    vvvviiiicccceeeessss    ddddoooossss    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooossss    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa....    
Local: templo sede. Depois da parte devocional terLocal: templo sede. Depois da parte devocional terLocal: templo sede. Depois da parte devocional terLocal: templo sede. Depois da parte devocional tereeeemmmmoooossss    
um almoço como cortesia da Igreja. um almoço como cortesia da Igreja. um almoço como cortesia da Igreja. um almoço como cortesia da Igreja. PPPPeeeeddddiiiimmmmoooossss    aaaaoooossss    
oficiais que se aoficiais que se aoficiais que se aoficiais que se aggggeeeennnnddddeeeemmmm    ppppaaaarrrraaaa    eeeesssssssseeee    eeeevvvveeeennnnttttoooo    qqqquuuueeee    éééé    
realizado duas vezes por ano, uma realizado duas vezes por ano, uma realizado duas vezes por ano, uma realizado duas vezes por ano, uma em cada semestre.em cada semestre.em cada semestre.em cada semestre.    
BOAS VINDAS:BOAS VINDAS:BOAS VINDAS:BOAS VINDAS:    damos as boas vindas damos as boas vindas damos as boas vindas damos as boas vindas ààààs irmãss irmãss irmãss irmãs    eeeemmmm    CCCCrrrriiiissssttttoooo    
Isabel e JenniferIsabel e JenniferIsabel e JenniferIsabel e Jennifer,,,,    que fizeram uma viagem aoque fizeram uma viagem aoque fizeram uma viagem aoque fizeram uma viagem aossss    EstadoEstadoEstadoEstadossss    
UUUUnnnniiiiddddoooossss    eeee    rrrreeeettttoooorrrrnnnnaaaarrrraaaammmm    ppppaaaarrrraaaa    JJJJooooããããoooo    PPPPeeeessssssssooooaaaa    ddddeeeebbbbaaaaiiiixxxxoooo    ddddaaaa    
proteção divina. Damos ainda as boas vindas proteção divina. Damos ainda as boas vindas proteção divina. Damos ainda as boas vindas proteção divina. Damos ainda as boas vindas àààà    iiiirrrrmmmmãããã    
Ruanna Ruanna Ruanna Ruanna eeeessssppppoooossssaaaa    ddddeeee    AAAAnnnnddddrrrréééé    AAAAuuuugggguuuussssttttoooo,,,,    ffffiiiillllhhhhoooo    ddddoooo    PPPPaaaassssttttoooorrrr    ddddaaaa    
IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa,,,,    qqqquuuueeee    rrrreeeessssiiiiddddeeee    nnnnoooo    RRRRiiiioooo    ddddeeee    JJJJaaaannnneeeeiiiirrrroooo    eeee    vvvveeeeiiiioooo    ppppaaaassssssssaaaarrrr    aaaallllgggguuuunnnnssss    
dias com dias com dias com dias com os seus paisos seus paisos seus paisos seus pais. . . .     
CCCCULTOS DA SEMANA: ULTOS DA SEMANA: ULTOS DA SEMANA: ULTOS DA SEMANA: não não não não se se se se esqueçam esqueçam esqueçam esqueçam de de de de qqqquuuueeee    aaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    
está se reunindo nas terças e quintasestá se reunindo nas terças e quintasestá se reunindo nas terças e quintasestá se reunindo nas terças e quintas----feiras para cultufeiras para cultufeiras para cultufeiras para cultuaaaarrrr    
a Deus. Nas tera Deus. Nas tera Deus. Nas tera Deus. Nas terççççasasasas----ffffeeeeiiiirrrraaaassss    eeeessssttttaaaammmmoooossss    oooorrrraaaannnnddddoooo    aaaaoooo    SSSSeeeennnnhhhhoooorrrr    
pela sua vidapela sua vidapela sua vidapela sua vida,,,,    dentre outras coidentre outras coidentre outras coidentre outras coissssasasasas,,,,    e que ne que ne que ne que naaaas quintass quintass quintass quintas----
feiras estamos estudando as Sagradas Escritufeiras estamos estudando as Sagradas Escritufeiras estamos estudando as Sagradas Escritufeiras estamos estudando as Sagradas Escriturrrraaaassss    ppppaaaarrrraaaa    oooo    
nosso crenosso crenosso crenosso crescimento espiritual. Valorizemscimento espiritual. Valorizemscimento espiritual. Valorizemscimento espiritual. Valorizemosososos    esesesesttttaaaassss    
oportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidadessss    que Deus nos estque Deus nos estque Deus nos estque Deus nos estar dandoar dandoar dandoar dando. Lembrem. Lembrem. Lembrem. Lembremoooo----
nos nos nos nos aaaaiiiinnnnddddaaaa    qqqquuuueeee    ddddeeeesssspppprrrreeeezzzzaaaarrrr    aaaaoooossss    ccccuuuullllttttoooossss    éééé    ddddeeeesssspppprrrreeeezzzzaaaarrrr    aaaa    DDDDeeeeuuuussss    
e isso traz consequências e isso traz consequências e isso traz consequências e isso traz consequências ruins para nós.ruins para nós.ruins para nós.ruins para nós.    
ANIVERSÁRIO DA ALIANÇAANIVERSÁRIO DA ALIANÇAANIVERSÁRIO DA ALIANÇAANIVERSÁRIO DA ALIANÇA::::    AAAAssss    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaassss    CCCCoooonnnnggggrrrreeeeggggaaaacccciiiioooonnnnaaaaiiiissss    
da 1ª Distrital da 1ªda 1ª Distrital da 1ªda 1ª Distrital da 1ªda 1ª Distrital da 1ª    RRRReeeeggggiiiioooonnnnaaaallll    iiiirrrrããããoooo    ccccoooommmmeeeemmmmoooorrrraaaarrrr    oooossss    44447777    
aaaannnnoooossss    ddddaaaa    AAAALLLLIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    ccccoooommmm    rrrreeeeuuuunnnniiiiõõõõeeeessss    sssseeeettttoooorrrriiiiaaaaiiiissss....    AAAAssss    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaassss    ddddoooo    
GGGGeeeeiiiisssseeeellll,,,,    GGGGrrrroooottttããããoooo    eeee    RRRRaaaannnnggggeeeellll    iiiirrrrããããoooo    cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaarrrr    jjjjuuuunnnnttttoooossss    aaaaqqqquuuuiiii    eeeemmmm    
nnnnoooossssssssaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    nnnnoooo    ddddiiiiaaaa    11116666////00008888....    PPPPrrrreeeeggggaaaarrrráááá    nnnnaaaa    ooooccccaaaassssiiiiããããoooo    oooo    PPPPaaaassssttttoooorrrr    
EEEEddddnnnnaaaallllddddoooo    MMMMaaaarrrrqqqquuuueeeessss,,,,    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    CCCCoooonnnnggggrrrreeeeggggaaaacccciiiioooonnnnaaaallll    ddddoooo    RRRRaaaannnnggggeeeellll....    
O culto seO culto seO culto seO culto serrrráááá    ddddiiiirrrriiiiggggiiiiddddoooo    ppppeeeelllloooo    PPPPaaaassssttttoooorrrr    EEEEuuuuddddeeeessss....    AAAAllllgggguuuunnnnssss    
ccccoooonnnnjjjjuuuunnnnttttoooossss    ddddaaaassss    ttttrrrrêêêêssss    iiiiggggrrrreeeejjjjaaaassss    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrrããããoooo    ddddoooo    ccccuuuullllttttoooo....    OOOO    tttteeeemmmmaaaa    
ddddoooo    aaaannnniiiivvvveeeerrrrssssáááárrrriiiioooo    aaaaddddoooottttaaaaddddoooo    ppppeeeellllaaaassss    iiiiggggrrrreeeejjjjaaaassss    ddddaaaa    1111ªªªª    DDDDiiiissssttttrrrriiiittttaaaallll    qqqquuuueeee    
eeeessssttttaaaarrrrããããoooo    cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaannnnddddoooo    aaaaoooo    SSSSeeeennnnhhhhoooorrrr    eeeemmmm    nnnnoooossssssssaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    éééé::::    ““““UUUUmmmmaaaa    
ALIANÇA fortalecida pelo Espirito Santo”, baseado eALIANÇA fortalecida pelo Espirito Santo”, baseado eALIANÇA fortalecida pelo Espirito Santo”, baseado eALIANÇA fortalecida pelo Espirito Santo”, baseado emmmm    
Efésios 6.10. PedeEfésios 6.10. PedeEfésios 6.10. PedeEfésios 6.10. Pede----sssseeee    ddddeeee    ccccaaaaddddaaaa    iiiirrrrmmmmããããoooo    qqqquuuueeee    ttttrrrraaaaggggaaaa    nnnneeeesssssssseeee    
ccccuuuullllttttoooo,,,,    RRRR$$$$    5555,,,,00000000    ccccoooommmmoooo    ooooffffeeeerrrrttttaaaa    ppppaaaarrrraaaa    aaaajjjjuuuuddddaaaarrrr    nnnnaaaassss    ddddeeeessssppppeeeessssaaaassss    ddddaaaa    
programação geral que será realizada no dia 23/08/14programação geral que será realizada no dia 23/08/14programação geral que será realizada no dia 23/08/14programação geral que será realizada no dia 23/08/14    
no SESC, no centro de nossa Capital.no SESC, no centro de nossa Capital.no SESC, no centro de nossa Capital.no SESC, no centro de nossa Capital.    
    

    

““““Prega Prega Prega Prega a Palavra, insta Palavra, insta Palavra, insta Palavra, insta, quer a, quer a, quer a, quer 
seja oportuno, quer nãoseja oportuno, quer nãoseja oportuno, quer nãoseja oportuno, quer não............””””    
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