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Estudo bı́blico à s quartas
Gosta de aprender mais sobre
a palavra de Deus? Então par cipe dos cultos de quarta-feira.
Caso não consiga, assista-o pela internet. Estamos estudando
o tema: “Panorama da Bíblia”.

Concurso bı́blico
Após a aula da EBD está acontecendo o concurso bíblico realizado pelo Pr. Wilson.
São algumas perguntas sobre
bíblia e está sendo diver do e
ediﬁcante.
As perguntas do dia 12/07 estavam menos di1ceis.
As respostas serão postadas na
próxima edição do Aconteceu,
aguardem!
Não esqueça de orar
pela construção do
novo templo!

Domingo pela manhã
Começamos pela EBD em seu formato de classão e depois com o café da comunhão, após
iniciou-se mais um culto dominical na IBNJS. Como sempre louvando, orando, e agradecendo a Deus por tudo que Ele é em nossas vidas.
Fomos avisados pelos irmãos Márcio e Márcia CoAa, que domingo 20/07 teremos um almoço em prol dos estudos do seminarista Vini. Quem quiser par cipar deverá procurar a Bia ou
a Helena.
O Pr. Wilson encerrou neste domingo a série de reﬂexões sobre Efésios. Essa palavra não foi
só para crentes que não querem ir à igreja, mas a crentes que estão na igreja e não par cipam dela.
Qual foi sua nota no teste de fé do ﬁnal do culto? Não se lembra? Não estava presente? Assista-o em nossa sessão de vídeos.

Domingo a noite
Entre os louvores cantados a Deus no início do culto, vemos a par cipação de Eliel, Esli, Lilian
e Sirlei, cantado uma belíssima música para louvar nosso Senhor Jesus.
A oração para culto infan l ﬁcou por conta do pequeno João Vitor.
A mensagem bíblica trazida pelo Pr. Wilson nessa noite foi uma meditação sobre o Salmo 84.
Muitas vezes temos que lembrar de quanto tempo os judeus demoravam para chegar ao templo e louvar ao Senhor, e faziam isso cantando pelo caminho. E você, como vai ao templo?

