Domingo,
29 de maio de 2016

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Dia 31/05/16 - Terça-feira - 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Guilherme,
Antonio Augusto, Nei Ovídio, Leandro Gomes
Segunda-feira: Sérgio Maciel
Quinta-feira: William Fernandes
Sexta-feira: Zuelton
Sábado: Cláudio Murilo

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1202 – Centro
Tel.: 3291.8837
Equipe 2:
Helvio Antonio Pinheiro
Rua Apodi, 100/301 B – Serra
Tel.: 3227.3273
Próximo Domingo:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055
Equipe 2:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665

NOTÍCIAS DO CORO JOVEM
Agradecemos a participação maciça da igreja na nossa Noite de Massas,
que ocorreu domingo passado à noite. Aos coristas que se envolveram em
todos os preparativos, aos irmãos e irmãs que gentilmente doaram recursos
e ingredientes, às mulheres que prepararam a comida, que estava deliciosa,
e a todos que contribuíram participando conosco do evento!
Os recursos arrecadados serão utilizados na finalização de nosso CD, que
em breve estará pronto e disponível para os irmãos.

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:
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UMP
SEXTA JOVEM
Essa sexta-feira, 27/05, em virtude do feriado
prolongado e de um casamento não tivemos a
nossa Sexta Jovem como de costume. Na próxima
sexta-feira, 03/06, às 20h, no salão João Calvino,
retomaremos os estudos das cartas de Paulo a
Timóteo. Esperamos pelos jovens.

CRISTIANISMO TOTAL - FAÇA SUA INSCRIÇÃO
Este ano o Cristianismo Total acontecerá nos dias 08 e 09
de julho em nossa igreja. As inscrições estão abertas
desde o dia 04/04. Acesse o site
www.cristianismototal.eventize.com.br para fazer sua
inscrição. Para mais informações encaminhe um email
para: cristianismototal2016@gmail.com

CORAL JOVEM
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens
que desejam cantar para os ensaios que
acontecem todos os sábados a partir das 17h no
templo de nossa igreja. Venha louvar a Deus!

HOSPITAL EVANGÉLICO + CONGRAGAÇÃO BELÉM
Agradecemos a todos os jovens e adolescentes que no
último domingo, 22/05, fizeram as visitas ao Hospital
Evangélico e à Congregação Belém. Esses trabalhos têm
sido muito edificantes para todos nós. Esperamos
continuar contando com vocês nas próximas visitas.

ESCOLA DOMINICAL
Convidamos os jovens para estarem conosco os
domingos às 09h, na sala da UMP para juntos
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima.
ESTUDO BÍBLICO: POR QUE AMAMOS A
IGREJA
No dia 04/06, teremos o nosso primeiro estudo do
livro "Por que amamos a igreja" de Kevin DeYoung
& Ted Kluck. Pedimos aos irmãos que leiam os
dois primeiros capítulos do livro e se preparem
para a palavra que teremos.
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PARA COLOCAR NA AGENDA!

UPA – UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES
Adolescente! Participe conosco da UPA!
Louvamos a Deus pela vida de nossos adolescentes
que louvam a Deus com alegria e participam
ativamente das atividades da Sociedade Interna,
Escola Dominical e Sexta Jovem. Sempre no
primeiro sábado de cada mês temos nosso Decadum
(Debate na Casa de um Membro), quando assuntos
de relevância são abordados e debatidos. No
segundo sábado temos atividade de caráter mais
social; No terceiro sábado temos o clube da leitura,
onde estudamos juntos um capítulo do livro
“Encontros de Jesus” de Simon Kistemaker. No
quarto sábado do mês deixamos livre.
A UPA participa ativamente da Sexta Jovem, todas
as sextas-feiras às 20h. Não podemos deixar de
mencionar a sala dos adolescentes em nossa Escola
Dominical no quarto andar.
Portanto, você adolescente, não tem desculpas,
participe conosco das atividades que visam o bem
espiritual de todos nós, e o mais importante, a glória
de Nosso Deus.
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INTERCESSÕES!
Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a
sua causa, como se fora sua própria. Diz Tiago:
"Orai uns pelos outros" (5.16). Samuel orou
constantemente pela nação; Daniel orou pela
libertação do seu povo do cativeiro; Davi suplicou
pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos e fez
especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de
constante intercessão. Toda a Igreja é chamada ao
fascinante ministério da intercessão.
Continuemos as nossas intercessões em favor de
nossos amados irmãos enfermos, idosos, em
recuperação de sua saúde. Lembremos sempre das
recomendações da Palavra de Deus através do
apóstolo Paulo: “Orai sem cessar..., em tudo dai
graças..., orai por nós..., em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições,
pela oração e pela súplica, com ações de graças”.
Na intercessão, apresentamos a Deus as
necessidades e preocupações dos nossos irmãos.
Ao fazermos isso, exercitamos a dádiva do amor de
Deus pelo nosso próximo. Não devemos nos
esquecer de que a glória de Deus deve estabelecer
o propósito final da intercessão.
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SERMÕES NA CARTA AOS EFÉSIOS
A carta aos efésios possui um foco definido:
“O Mistério da Igreja”. A Igreja é uma
comunidade onde o poder de Deus de
reconciliar as pessoas a si é experimentado e
compartilhado.

29/05
Ana Elvira de Souza Gomes
Ana Maria da Costa Carvalho
Gláucia Heringer Nogueira

A Igreja é uma construção de pessoas
santas, “separadas” para a adoração ao
Deus Único e Verdadeiro.

30/05
Antonio Marcos de Souza Rodrigues
Damares Moreira
Saul da Cunha Nogueira

Ao escrever esta carta, Paulo encoraja a
Igreja de Éfeso objetivando levá-la à
maturidade plena. Do início ao fim da carta,
Paulo procura mostrar à Igreja de Éfeso toda
a riqueza da qual ela é dona. Ela é a Família
de Deus, portanto, precisa viver de modo
prático, de acordo com a riqueza que lhe foi
dada.

31/05
Bianca Borja Bonilha Moraes
Ester Macedo de Oliveira
Pedro Lehman Toledo

O Rev. Edson tem pregado sobre esta
preciosa carta. Oremos em seu favor para
que Deus continue nos falando por meio de
Sua poderosa Palavra.

01/06
Débora Mendes Franco Oliveira
Sebastiana Elvira dos Santos
02/06
Antonio Augusto Vieira dos Santos
Ivanete Ramos Maciel
Mathias Novais Keusen Reher
Percília Costa Ferreira
03/06
Lecyr Avelar Duarte
Monica Cezar de Souza
Taisa Piuzana Leite
04/06
Flávia Cintra Alves de Rezende
Leandro Campos Domingues Gomes
Suelma Campos Almada
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