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Cantina na Roça
Resumo:
• Cantina da Roça
• Copa e Jerusa FC
• Resumo dos cultos

Após o culto de domingo a ro que a sobremesa fondue de
noite vemos a “Can na na morangos estava sensacional.
Roça”.
A can na foi para arrecadar verba
Contou com muita anima- para o congresso dos jovens.
ção e muita comida.

Parabéns Emi pelo seu ó mo traForam diversos pratos. O balho na organização!
caldo verde foi eleito como
o melhor da noite, mas cla-

Jogos da Copa e do Jerusa FC
Após assis r uma par da tensa entre Brasil e Chile, o pessoal Jerusa FC preparou uma tarde com a vidades espor vas na igreja.
Após a par da o Pr. Gary deu algumas palavras de reﬂexão.
Para ﬁnalizar as a vidades o seminarista Vinicius levou
uma palavra aos presentes.

Manhã de domingo
Nossa EBD neste domingo não teve a classe do Pr. Wilson, devido a sua viagem. Por esse
mesmo mo vo os cultos veram preletores diferentes.
Nos louvores, contamos neste domingo de manhã com as vozes de Gabriel, Priscila e Milena.
No culto da manhã o Pr. Gary foi quem nos trouxe uma palavra abençoada ensinando mais
sobre o “Siga-Me” de Jesus.

Domingo a noite
No preludio do culto da noite vemos uma música instrumental com ﬂauta e piano, com Eliel
e Esli.
O missionário Pr. Gilberto Campos esteve presente conosco e pudemos nos alegrar junta a ele
com os resultados alcançados na África.
Quem nos trouxe a mensagem bíblica no culto da noite foi o seminarista Vinicius, lembrando
que temos que ter Cristo como exemplo. Sermos espelho dEle, para que através de nós a glória dEle seja reﬂe da para o mundo.
Após o culto vemos a “Can na na Roça”, organizada pela Prissila Emiko, com muita comida
boa.

