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Aconteceu essa semana
Esta última semana, talvez devido ao final de férias, foi
bastante tranquila. Devido a um problema no PC do templo, não houve transmissão dos cultos pela internet.
O formato de “classão” da EBD chegou ao fim, então no
próximo domingo 03/07 volta a normalidade. Confira no
final da edição as novas classes.
Também chegou ao fim o Concurso Bíblico, estamos ansiosos para saber o ganhador. Vamos aplicar o que a irmã Silvia Bovi nos falou, vamos
estudar a bíblia e não apenas ler.

Cultos dominicais
Como já lido anteriormente, não tivemos transmissão dos cultos
pela internet devido ao problema no equipamento de transmissão.
Tivemos que usar nossas bíblias tradicionais já que a bíblia de
parede não estava funcionando. Os louvores tiveram que ser tirado da memória, e pelo visto estão todos bem de memória, pois
não tivemos a projeção.
No culto da manhã o preletor foi o seminarista Vinicius. O culto
da noite a palavra foi do jovem Pr. Filipe.

Pr. Filipe
A igreja estava sentindo falta do Pr. Filipe e resolveu
matar as saudades dele com diversas ministrações. O Pr. Filipe ministrou o culto de
quarta-feira, o classão de domingo da EBD e
ainda pregou no domingo de noite.
Pr. Filipe e sua família já estão com a data
marcada para ida a Moçambique, o dia é 27
de fevereiro de 2015. Vamos orar para que
Deus cuide de todas coisas.

EBD—Escola Bíblica Dominical
Sim! O formato tradicional da EBD voltou e com ele novas turmas e temas. Confira os professores e assuntos que serão abordados.

A classe do Pr. Wilson abordará o tema “Crescendo na vida Cristã”.

Na classe do Marcelo será sobre os “Profetas menores”.

As aulas de Obed e Aldemárcio serão sobre “Eclesiologia”. Vamos traduzir: “O que é ser igreja”.

Os jovens terão aulas com a Esli.

