Programação:
Terça Feira
19:30 h - Oração
20:00 h - Estudo Bíblico
Ensaio Conjunto Feminino

Quarta feira
20:00 h - Noite da Benção - Campanha: “Pelas Famílias”
Obs: Toda última Quarta-Feira teremos ADORE-CENTE (Organizado
pelos Adolescentes)

Quinta feira
19:30 h - Grupo de Oração Domiciliar

Sexta-feira
20:00 h - Culto Organizado pelas Mulheres
Culto de Avivamento e Libertação - Campanha: “Salvos Para Servir”

Sábado
10:00 h - Escola Bíblica
20:00 h - Culto dos Jovens

Domingo
10:00h - Escola Bíblica de Jovens
20:00 h - Culto de Louvor e Adoração (Culto da Família)

ACESSE E FIQUE POR DENTRO!!!
ASSISTAM OS ÚLTIMOS CULTOS ACESSANDO:
WWW.IGREJANOVAVIDAAGAPE.COM.BR

“SALVOS PARA SERVIR”
Edição nº. 010 – Ano 2015 – Novembro/15
Endereço: Rua Regente Feijó, 724 – Centro Santa Cruz do Rio Pardo – São Paulo - 3372-5217

Fiquem Atento.

Dia 25 de Novembro(Quarta-Feira)
Teremos o “Adore-Cente”
Culto organizado pelos adolescentes.

Culto de Jovens
Todo sábado uma novidade!!!

Fique por dentro de nossas
programações...
Participe... e venha viver um
momento agradável em comunhão...

Somos Salvos para servir!!!
Em Malaquias 1:6-7 nos diz o seguinte: “O filho honrará
o pai, e o servo ao seu senhor: e se Eu sou o Pai, onde está a
minha honra? E se Eu sou o Senhor onde está o meu temor?
Diz o Senhor dos exércitos”...
Deus quer ser adorado, servido, honrado por todas as
coisas que Ele criou.
Temor significa respeito, reverência, um reconhecimento
do que Deus é. Deus criou o homem para o louvor da sua
glória. Deus criou o homem e lhe deu o domínio sobre toda a
criação, sobre tudo o que há sobre a face da terra, pois o
homem é a obra prima e a coroa da criação de Deus.
O homem desviou-se do ideal de Deus, degenerou-se,
mas Deus nos amou de tal maneira que enviou seu filho único
para que na cruz do calvário pudesse nos resgatar e reatar o
elo perdido.
Somos salvos através da cruz, mas devemos servi-lo em
todos os dias da nossa vida. O Espirito Santo, que habita em
nós, é quem nos impulsiona a viver para Deus e adorar seu
nome.
Servir a Deus deve ser a atitude primordial do cristão.
Servir a Deus deve ser prioridade em nossa vida. Não importa
as circunstâncias. A todo momento devemos adorar e servir
ao Senhor de todo nosso coração.

Pr. Melquesedeque Brondi

Grupo de Oração Domiciliar

Organizado pelo Grupo Guerreiras(os) de Oração, todas as quintasfeiras às 19:30.
Data
05/11
12/11
19/11
26/11

Casa
Sônia
Irene
Jane
Adriana Cardoso

Escola Bíblica para crianças e Adolescentes
Todo sábado as 10:00h temos a escolinha bíblica para crianças e
adolescentes. Você está convidado. Traga seu filho.

“Ensina a criança no Caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não
se desviará dele!”
Provérbios 22:6
Escola Bíblica para Jovens e Adultos
Todo domingos as 10:00h temos escola bíblica para Jovens... Participem!!!
“Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus
está em vós, e já vencestes o maligno.” 1 João 2:14

Motoristas da Perua
Quarta-Feira
Danilo (14) 99738-5351
Sexta-Feira - Domingo
Claudinei (14) 99606-3308
Cultos dos Jovens
Fique por dentro da programação dos Jovens....vem aí muita novidade,
procure um jovens e entre no grupo do whatsapp e venha viver esta comunhão
conosco.
Todo sábado uma novidade diferente!!! Faça parte e venha conferir

