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Domingo
9h – Escola Bíblica e Culto, 1
11h – Escola Bíblica, Culto 2 e Culto Infantil
18h – Encontro dos Adolescentes
19h – União de Juniores e Culto
Segunda
18h20 - Hora de Oração - Pr. Alcenir Mota
19h – Oração e Estudo Bíblico - Pr. Alcenir Mota
Quarta
18h – Escola Bíblica – Pr. Israel Belo
19h – Oração e Estudo Bíblico Pr. José Maurício

25 de dezembro de 2011

Maria, diante do Dr. Lucas
C

omo, Lucas, não guardar tantas coisas no coração?

Foram muitos fatos se sucedendo, como
numa cachoeira, sem tempo para refletir. Era uma
coisa atrás da outra, sem parar.
Primeiro, minha prima mais velha ficou grávida.
Estávamos ainda celebrando a novidade, quando a
história mudou para o meu lado.

Eu também fiquei grávida. Só que Isabel já era
casada com o tio Zacarias. Eu, não. Estava prometida. Desde meus 13 anos, estava certo que me casaria
com José. Eu imaginava que Deus me abençoaria com
muitos filhos com ele. Imaginava os meninos correndo pela carpintaria do pai. Imaginava até que um dia
iríamos todos visitar a terra dos seus pais em Belém,
depois que as crianças tivessem crescido um pouco. Eu queria que meus filhos conhecessem os avós
paternos. José era sozinho em Nazaré. Veio mudar de vida. Acho que ele veio para me conhecer.
Então, Gabriel surgiu, do nada, e disse que eu ficaria grávida, e que não seria de José? Demorei
a entender, mas compreendi que era o Altíssimo. E guardei no meu coração.
Guardei até as reações dos que não entenderam, mas como eu poderia estar grávida de José, se
nunca fiquei sozinha com ele um minuto sequer?
José ficou chateado com a situação. Ele sabia que o filho não era dele. Depois me disse que pensou em pedir o divórcio. Só desistiu quando Gabriel lhe explicou.
Neste turbilhão todo, o que me ajudou foi ler as profecias. Conhecia alguma, mas nunca prestei
muita atenção. Eu esperava o Messias, mas não para agora. Li que o Messias nasceria em Belém e
que a sua mãe seria uma virgem.
Minha gestação foi tranquila, mais do que a de Isabel. O João era mais agitado, Lucas. Estive lá
na casa dele. Eu já estava em Nazaré, quando José disse que precisava falar comigo. Então, fiquei
sabendo que precisávamos ir a Belém. Entendi. Tinha lido o profeta Miqueias, mas nossa ideia era
voltar para ter o bebê na casa dos meus pais.
A viagem correu bem. Não senti nada naqueles 15 dias. Fomos devagar. Nosso jumentinho era
bem calmo. Fomos bem recebidos em todas as casas em que pernoitamos. Minha gravidez de cinco
meses facilitou ainda mais a hospitalidade. Não houve nada de especial, mas cheguei cansada, muito
cansada.
Em Belém, logo procuramos uma casa, a do vovô Matã, vovô de José, na verdade, e que já tinha
descansado com os seus pais. Foi uma festa a nossa chegada. Depois que descansamos, José cumpriu
sua obrigação na coletoria (foi para isto que tivemos que ir lá) e começamos a nos preparar para voltar. Então: a surpresa. José tinha muitos parentes por lá. Eles não nos deixaram retornar. Insistiram
que era mais seguro que tivéssemos Jesus em Belém.
ISRAEL BELO DE AZEVEDO
israelbelo@gmail.com
www.prazerdapalavra.com.br

João 1.1-14; 4.7-5.2; 7.37-38;
12.44-46; 15.1-17; 18.10-27 e 19.25-37

SEMANA DE 25 de dezembro de 2011 a 1 de janeiro de 2012
Leitura da semana: João 1.1-14, João 4.7-5.2, João 7.37-38, João 12.44-46, João
15.1-17, João 18.10-27 e João 19.25-37
Versículo da semana: “Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa” (João 16.24)
Pensamento da semana: Amar a Deus e ao próximo são práticas, portanto, indivisíveis. Se fracassamos numa, é porque fracassamos na outra.
Segunda (26)
Refletindo: João 1.1-14 - CERTEZA POSSÍVEL
A primeira atitude daquele que recebe a notícia de que Ele veio em direção ao ser
humano para torná-lo filho de Deus é aceitar esse esforço. A encarnação de Deus em
Jesus Cristo possibilitou que Ele morresse no lugar do homem, que pode receber sentido para sua vida, em termos de paz, liberdade e alegria, sem ter que morrer para isto.
Ainda hoje há, infelizmente, pessoas que tornam atual a informação de João. Jesus
veio para o que era seu, e os seus não o receberam (verso 11). Elas não querem ser
filhas de Deus, ao não receber a Jesus como seu Salvador e Senhor. Felizmente,
há os que O recebem. A estes, Ele torna prazerosamente filhos de Deus (verso 12).
Estes são aqueles que nascem, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas, de Deus (verso 13). Deus lhes dá uma nova natureza, a
natureza de filhos de Deus. Jesus Cristo nasceu e morreu para tornar possível este
convite, sempre renovado na Bíblia e na proclamação. Filho de Deus é aquele que
tem certeza de sua redenção.
Orando: pelos projetos da igreja para 2012.
Cumprimentando os aniversariantes: Daria Gláucia Vaz de Andrade, Joaquim Pedro P. dos Santos Alves, Lygia Freitas Pereira Gondar, Pr. Marcos Renan Maximiano
de Lima.
Terça (27)
Refletindo: João 4.7-5.2 - AMAR VERDADEIRAMENTE
Quando amamos, temos Deus habitando em nós (versos 7, 13, 16). Quando não
conseguimos amar, é porque Deus não está em nós (verso 8).
Não temos uma capacidade própria de amar, mas amamos por causa do seu amor
que mora em nós, como se fosse uma fonte geradora (versos 9-10,19).
Quando amamos, verdadeiramente, agimos segundo a semelhança de Deus em nós
(verso 11).
Quando amamos, aperfeiçoamos o amor de Deus em nós (verso 12).
Quando amamos, testemunhamos que confessamos que Jesus é o Filho de Deus e
adquirimos uma nova natureza, não mais a carnal, mas a espiritual (versos 14,15).
Esta natureza nos dirige à perfeição aqui na terra e nos lança, sem medo, à eternidade (versos 17-18).
Quando amamos verdadeiramente a Deus, amamos nosso próximo (versos 20-5.2).
Amar a Deus e ao próximo são práticas, portanto, indivisíveis. Se fracassamos numa,
é porque fracassamos na outra. E vice-versa.
Orando: pela 96a Assembléia da Convenção Batista Brasileira, em Foz do Iguaçu,
dia 20 de janeiro.
Cumprimentando os aniversariantes: Eduardo de Moura Rodrigues, Mirely dos
Santos Marques, Mônica Guimarães Macau Lopes, Paulo Felipe Nunes de Lima.
Quarta (28)
Refletindo: João 7.37-38 - RADICALMENTE
Há uma radicalidade na vida cristã, posta por Jesus em termos revolucionários: cristão é aquele que vive de tal modo que do seu interior fluem rios de água viva.
Este fluir não é uma produção natural, pois que nosso ego só é capaz de produzir
aquilo para o qual está programado: ódio, interesse próprio, lascívia, etc. Este fluir é
uma produção do Espírito Santo, que já recebemos.
Rios de água viva são as correntes do amor, do interesse desinteressado, da pureza
de sentimentos e desejos. Será que Jesus estava enganado? Será que a produção
da carne continuará em nós mais abundante do que o fruto do Espírito?
Não foi para isto que Ele morreu. Não foi para isto que nos enviou Seu Espírito. Ele veio
e morreu e ressuscitou e continua conosco para que a nossa vida seja uma explosão
permanente de liberdade, liberdade para que Seu Espírito nos molde, e amor, amor que
nos inunda de vida verdadeira, não simulacros (imitações) de vida.
Eis algo difícil, mas possível.
Orando: pela viagem missionária dos adolescentes a Barreiras, BA, ao Lar Davi
Gomes, no início de janeiro.
Cumprimentando os aniversariantes: Clotilde Cuiabano Barbosa, Corina Maria da
Conceição, Deolinda Ferreira, Eduardo Henrique de Souza Bonfim, Hienz Passig, Paulo
César Rodrigues Lima, Saulo Guerreiro, Sílvia Catarina de Carvalho Bellizzi.

Quinta (29)
Refletindo: João 12.44-46 - VER DEUS
Crendo em Jesus Cristo, o ser humano crê em Deus; vendo Jesus, o ser humano
vê a Deus.
Crendo em Jesus Cristo, o ser humano vê a Luz e, vendo a Luz, não permanece nas
trevas, e fica fora do poder das trevas.
Você quer Deus? Você quer a Luz que ilumina a sua mente e aquece o seu coração?
Confesse que Jesus é o único capaz de salvar você, na presença das testemunhas
aqui presentes. A salvação é uma experiência individual, para ser vivida no interior
da comunidade. Quando a comunidade se reúne, ela canta louvores a Jesus Cristo e
todos saímos fortalecidos. Quando a igreja se encontra, ela ora pelos que precisam
de socorro. Quando a comunhão acontece, os corações frios são aquecidos, as almas agitadas são acalmadas e as mentes autocentradas são corrigidas pelo Espírito
Santo de Deus.
Orando: pela Caravana que acompanhará o Pr. Israel a Israel, em janeiro.
Cumprimentando os aniversariantes: David Ferreira de Souza, Fábio Murilo Canongia Santino, Rafaela Cristina Melo Lima.
Sexta (30)
Refletindo: João 15.1-17 - RAMOS
Que humildade: Jesus se declara a videira cuidada pelo Pai. Eis como devemos nos
sentir: videiras cuidadas pelo Pai.
Que verdade: Jesus nos chama de ramos. Nós somos ramos, mas ramos de Jesus
Cristo. Nossa vida só tem sentido se presa no Tronco.
Que compromisso: Jesus se apresenta como o modelo (e Ele o é) de amor, não
aquele amor de palavras, mas aquele amor de atos e fatos e, às vezes, de silêncio.
Nós só podemos dizer que somos Seus seguidores se fazemos aquilo que Ele faz e
nos manda que façamos. Fora disso é fantasia.
Orando: pelos nossos enfermos.
Cumprimentando as aniversariantes: Martha Barros Paiva Evangelista, Valeska
O. Almeida de Melo.
Sábado (31)
Refletindo: João 18.10-27 - RAZÕES DO RECUO
Um dos detalhes do recuo de Pedro foi o fato de ele ter sido avisado de que faria o
que fez. Talvez, nós pensemos: como Pedro foi estúpido. Se eu tivesse recebido a
advertência que ele recebeu, certamente eu não cairia.
Então, lembremo-nos de que somos advertidos, constantemente advertidos, da possibilidade da queda... e caímos.
No entanto, há algo de positivo a aprendermos com a experiência desse sempre
corajoso apóstolo. Ele se arrependeu. Seu choro não foi apenas pela lembrança da
advertência, mas foi o choro do reconhecimento de sua iniquidade e também o choro
do arrependimento. Arrepender-se começa com o reconhecimento do erro, prossegue com o desejo de não mais repetir o erro e continua com a contínua oração para
que Deus opere em nós a Sua vontade.
Orando: pelos novos irmãos que se batizaram neste mês.
Cumprimentando as aniversariantes: Catherine Marilois Martins Campos, Gláucia
de Oliveira Vilela, Hélida Bretas Szilard Galgoul, Letícia Lannes de Oliveira, Nathalie
B. Fernandes Braga, Vanilde Teresinha Marião Ramos.
Domingo (1)
Refletindo: João 19.25-37 - O FIM
Apenas duas palavras servem como um resumo de toda a ação de Deus, por meio de
Jesus Cristo: “Está consumado” (verso 30).
O que Deus podia fazer por nós, sacrificando-Se em nosso lugar, já estava feito.
O que Jesus podia fazer por nós, mostrando-nos o caminho para o Pai, já estava
feito.
O amor que a Trindade queria demonstrar por nós, fazendo-se semelhante a nós, já
estava feito.
Este é o significado do “Está consumado”. Sua aplicação para nós é evidente. A obra
dEle já foi realizada e pode se tornar real para cada um de nós. Não há nada que
possamos fazer. Ele já fez tudo.
Ele fez tudo e espera a nossa resposta, que é a aceitação do sacrifício de Jesus como
sendo nosso. Não precisamos fazer o que Ele já fez.
Orando: pela viagem missionária dos adolescentes a Barreiras/BA, no Lar Davi Gomes, no início de janeiro.
Cumprimentando os aniversariantes: Daniel Ribeiro Cardoso da Rocha, Elisabeth
Lessa Amorim, Marenilda M. Tallarico Serra, Suely Milheiros da Silva, Tânia Moreira
Dias, Telma H. de Freitas da Silva, Vânia Motta Brazão.

“Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa”
(João 16.24)

Processional
Ita em ação
Prelúdio

Dirigente: Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu
de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos.

A GRAÇA É O AMOR QUE SE IMPORTA...
“...O amor de Deus o levou a pagar o preço da redenção do homem:
a vida de seu filho; o mais alto preço que ele poderia pagar... e a
maior prova de amor que poderia nos ofertar.”

Congreg.: Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com
Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos
antepassados.
Canto		

(Lucas 2.16)
Oh, vinde, fiéis!

(Wade/Port. J. Houston)

A trombeta já soou: é a volta do Senhor;
e os remidos cantam, alegres, seu amor:
“Glória a Deus nas maiores alturas,
paz na terra aos homens de boa vontade!”
Glória a Deus! Ora, vem, Senhor Jesus!

Oh, vinde, fiéis, triunfantes, alegres,
sim, vinde a Belém, já movidos de amor.
Nasceu vosso Rei, lá dos céus prometido.
Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos!
Oh, vinde, adoremos a nosso Senhor!
Olhai, admirados, a sua humildade.
Os anjos o louvam com grande fervor,
pois veio conosco habitar, encarnado.

Momento de fidelidade
Coro Como não entoar teu louvor? (Tomlim/Redman/Cash/Port. Hiram e Lene Rollo)

O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz;
sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz.

Nos céus adorai-o, vós, anjos em coro,
e todos na terra tributem louvor.
A Deus honra e glória, contentes, rendamos.

(Isaías 9.2)

Canto

Oração
Canto

Hoje é Natal!

(Autor desconhecido)

A trombeta já tocou; anuncia o Salvador;
muitos anjos cantam, alegres, seu louvor:
“Glória a Deus nas maiores alturas,
paz na terra aos homens de boa vontade!”
Glória a Deus! Jesus Cristo já nasceu!

E foram apressadamente, e acharam Maria, e José,
e o menino deitado na manjedoura
Canto 90 HCC

A trombeta			

(Autor desconhecido)

É noite em Belém
e em certo lugar nasce alguém.
O mundo não sabe,
ou, mesmo que saiba, esquece
daquele que foi prometido, que foi prometido.
Pessoas o visitam,
trazendo-lhe presentes. Eles sabem
onde está, onde está o menino.
O menino nasceu: nasceu Jesus!
Hoje é Natal, hoje é Natal!
Mas, onde está o menino?
No sorriso dos lares,
na terra, nos mares ou no céu.
É noite de Natal,
Natal, não em Belém, mas onde estou.
O mundo festeja, mas, onde está o menino?
No berço deitado,
no trono, ou na cruz, onde está Jesus?
Hoje é dia de Natal!
Sem berço e sem presentes,
sem magos e sem menino.
Hoje é Natal, Natal no coração
de quem conheceu, de quem conheceu,
não o menino, mas, o Salvador .
Hoje Natal, hoje Natal, hoje é Natal!

Nas estrelas

Nas estrelas vejo a sua mão
e no vento ouço a sua voz.
Deus domina sobre terra e mar.
O que ele é pra mim?
Eu sei o sentido do Natal,
pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para me salvar.
O que ele é pra mim?
Leitura bíblica: Jeremias 29.11-14

Dirigente: “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz
o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano,
planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Congreg.: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês
me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês”
Coro e congregação

Mensagem: Vocabulário do Natal: “eu te amo”. (Mt 1.20; Lc 1.30; 2.10) - Pr. Israel
Belo de Azevedo
Canto 28 CC

Nasceu o Redentor

(Bottome/Kirkpatrick)

Alerta, ó terra, entoa o canto que ressoa:
o mundo pecador tem grande sorte e boa.
A nova se vos dá, e, quão alegre soa:
nasceu o Redentor!
Nasceu o Redentor! Nasceu o Redentor!
O eterno Pai do céu seu Filho ao mundo deu.
Alerta, ó terra, entoa a nova alegre e boa:
nasceu o Redentor!

Dirigente: Então disse Maria:

Homens: A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço; dispersou os que
são soberbos no mais íntimo do coração.

Amigo de Deus/Em Jesus amigo temos
(Gungor, M./Houghton,arr.Goss, L. Goss/ trad.Rosa,S.)

Momento de Intercessão

Leitura bíblica: Lucas 1.46-56
Mulheres: Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em
diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor; santo é o seu nome.

(Carmichael)

Até que um dia seu amor senti,
sua imensa graça recebi.
Descobri, então, que Deus não vive
longe, lá no céu, sem se importar comigo.
Mas agora ao meu lado está;
cada dia sinto seu cuidar,
ajudando-me a caminhar.
Tudo ele é pra mim.

Nasceu o Rei da paz, num berço humilde jaz,
nas asas desse amor conforto a todos traz.
Dizei em alta voz que Cristo satisfaz:
nasceu o Redentor!
Oração e bênção
Poslúdio
Recessional

NOSSOS HORÁRIOS
Atenção para os nossos horários neste final de ano:
Dia 31/12 – Culto de virada do ano, às 22 horas.
Dia 1/1 – Culto de abertura do ano, às 18 horas, somente.
PLANTÃO DIACONAL
Semana de 25 a 31: Antônio; próxima semana: José Luís e Nélia.
CELEBRAÇÃO DE BATISMOS
Celebraremos batismo no próximo dia 31, às 22 horas.
Se você tem o desejo de obedecer a esse mandamento de Jesus, procure o pastor
Alcenir ou a mim (Israel), para as orientações necessárias.
VIII JORNADA DE LEITURA DA BÍBLIA
Em 2 de janeiro, vamos começar nossa próxima Jornada de Leitura da Bíblia. Será a
oitava para alguns e talvez a primeira para você.
Nesta temporada, vamos seguir a ordem cronológica dos fatos. A leitura exige mais
atenção no acompanhamento, mas o entendimento do projeto de Deus fica mais rico.
Vamos juntos?
Os irmãos que ainda não receberam o seu Certificado da VII Jornada poderão retirá-lo, juntamente com o livro de presente, na Secretaria, durante a semana, ou no
domingo, pela manhã, na Administração.
O QUE NOS DIZEM OS PROFETAS
Amanhã, o pastor Alcenir Mota falará sobre o tema “Assim diz o Senhor:” (Jeremias
17.5). Aproveite esta oportunidade para adorar ao Deus que ouve as nossas orações.
PLANTÃO DE ACONSELHAMENTO E ORAÇÃO
Durante o mês de janeiro não teremos o plantão pastoral para atendimento de
aconselhamento. Retornaremos, normalmente, a partir do próximo dia 1º/2/12 (4a.
feira), de 9h às 21h.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa
alegria seja completa” (João 16.24)
CULTO DA FAMÍLIA
Sob a liderança do pastor Roberto Costa, daremos início ao nosso culto voltado para
as famílias de nossa igreja em 4/1/2012, às 19h30m. Trataremos do tema “Dores que
atingem nossas famílias. Como lutar juntos, sem perdermos a fé?”
Contamos com a participação de todos. Até lá.
LIVROS
A preços especiais temos ainda alguns exemplares dos seguintes livros:

GRUPO PEDRAS VIVAS QUER SABER
O Grupo Pedras Vivas quer conhecer as atividades que mais lhe agradam. Para tanto,
preparamos um pequeno questionário para você responder. Queremos também sua
opinião e sugestões. Assim, nos ajudará a tornar o nosso projeto mais abrangente aos
membros da igreja. Procure o balcão da igreja, pegue o seu questionário e participe!
O Grupo encerrou suas atividades e retornará em janeiro.

REFORÇO ESCOLAR
Precisamos de professores voluntários, no nível de ensino fundamental, das seguintes disciplinas: alfabetização e matemática.
Para se apresentar, procure Marta Mariano (3344-9715 ou 8365-3838).

NATAL MISSIONÁRIO
O Natal Missionário visa dar sustentação ao projeto FAM, que nossa igreja desenvolve, de adoção de missionários em todo o mundo. Hoje, temos parcerias com
homens e mulheres vocacionados no Brasil, no Chile, Níger, Suíça, China, e Afeganistão. Para que esse projeto cresça e mais pessoas sejam alcançadas, a sua participação é fundamental. Deixe Deus falar ao seu coração e, no mês de dezembro,
faça a sua oferta de amor para o Natal Missionário. Não se esqueça de escrever no
envelope: OFERTA PARA O NATAL MISSIONÁRIO.

EQUIPE DE CONSELHEIROS
Estamos reestruturando a equipe que vai atuar no
aconselhamento, durante nossos cultos e eventos
especiais, acolhendo os que chegam, estando junto nos momentos de intercessão,
ajudando no aconselhamento dos decididos. Se você deseja participar, inscreva-se
no Ministério da Proclamação, ou escreva para sandrammara@gmail.com.

SOBRE PERDÃO
Nos meses de janeiro e fevereiro, teremos um excelente estudo sobre o perdão,
com a irmã Carmen Innocêncio, todo domingo, às 17h30m, na Sala de Oração.
Atenção: não teremos reuniões no período de 25 de dezembro a 1º de janeiro de 2012.

AGENDA DO PÚLPITO

• MANGÁ MOTIM (Editora Vida Nova). Presenteie seus filhos com a história da Bíblia,
desde a criação, em quadrinhos japoneses. Temos também a edição em inglês.

Segunda, 26 (19h30m
O que nos dizem os profetas: “Assim diz o Senhor” (Jr 17.5)

• O QUE AS LEMBRANÇAS DE INFÂNCIA REVELAM SOBRE VOCÊ, de Kevin
Leman (Editora Mundo Cristão) também se encontra disponível, com a chegada
da nova remessa.
Boa leitura!

Quarta, 28 (19h30m)
Estudo bíblico e oração – Pr. José Maurício
Sábado, 31 (22h)
Culto de Vigília
Digno é o Cordeiro (Ap 5) – Pr. Israel Belo de Azevedo

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
As aulas de musicalização infantil, realizadas às quintas-feiras, entraram em recesso.
Retornarão em fevereiro em data a ser divulgada.
CORO MASCULINO
Entrou em recesso, e retomará suas atividades no dia 9/2/2012 (segunda quinta-feira), às 20h30m.
Se você tem de 15 a 80 anos, membro ou congregado e deseja iniciar um novo ano
integrado neste ministério, procure os irmãos Nélio (regente), Sergio Paulo, Edval,
Borges, Eberson, Josinaldo ou Valdir, da atual Diretoria do Coro.

CONFRATERNIZAÇÃO
Será no primeiro domingo do ano novo (1/1/2012), após o culto das 18 horas.
Se você deseja participar, faça a sua inscrição no balcão de entrada. O valor individual é de R$ 10,00.

Domingo, 1
Manhã – Não haverá culto
Noite (18h)
Culto de abertura do ano

DATA
4
12
13
21
14
21
27
28
30

ATIVIDADES DE JANEIRO
DIA/SEMANA HORA
EVENTO
Qua
19h30 Palestra: “Família saudável, construção permanente”
Qui
Viagem Missionária Rio do Sul - Jovens
Sex
16h
Cine-Debate – Pedras Vivas
Sáb
15h - 18h GF Juniores
Sáb
9h
Pedras Vivas - Projeto ‘‘Agite-se’’
Sáb
18h
Culto Jovem
Sex
19h
CultUAI
Sab
18h
Culto Jovem
Seg
20h
Assembleia da Igreja

