
IGREJA ADVENTISTA 

DO SÉTIMO DIA DE ESPINHO 

N.º 41/2014 
Daniel Simões 

Contactos: 

PASTOR: 
Paulo Renato – 220 137 416 ; 916 850 196  
1º ANCIÃO 
António Santos  - 227 620 120 ; 939 511 758  - nandomotta@msn.com 
ESCOLA SABATINA 
Ondina Libânio – 966 380 262 - dina.libanio@gmail.com 
MINISTÉRIO PESSOAL 
Rúben Fernandes – 918 704 360 - averdade.org.pt@gmail.com 
TESOUREIRO / COMUNICAÇÃO 
Daniel Simões – 227 341 169 ; 911 108 008 – daniel.a.simoes@sapo.pt 

BOLETIM INFORMATIVO 

18 de Outubro de 2014 

A Igreja de Espinho na Internet 
• averdade.org.pt 

• www.iasdespinho.pt 

Para reflectir… 

 
. 
 
 “Tornar clara a lei natural e insistir na obediência a ela, é 

obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo. A 

ignorância já não é escusa para a transgressão da lei. A 

luz brilha com clareza, e ninguém precisa ignorar; pois o 

grande Deus mesmo é instrutor do homem. Todos estão 

obrigados pelo mais sagrado dever a dar atenção à 

filosofia saudável e à experiência genuína que Deus lhes 

está agora proporcionando com relação à reforma da 

saúde. Ele deseja que o assunto seja debatido, e a 

mente do público profundamente despertada a investigá-

la; pois é impossível aos homens e mulheres apreciarem 

as verdades sagradas enquanto se acham sob o poder e 

hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e 

enfraquecedores do cérebro”. 

Ellen G. White, Conselhos sobre Saúde, pág. 21 
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9:45 – Escola Sabatina 
Tema: 
Lição 03  
“Resistir à tentação”  
Em classes  
 
11:25 – Culto Solene   
Ir. José Ferreira da Silva 
    Tema:  “Os mapas de Deus” 
 
 
 
Doxologia: 
Hino inicial: n.º 592 “Pai, imploramos” 
Ofertas: n.º 590 “Adoração a Ti, Senhor” 
Hino final: n.º 602 “Graça, Amor e Comunhão” 

Sábado de manhã 

A saída da sala de culto será orientada pelos bancos da frente 

Aniversariantes da semana 

Cantinho da oração 

Pôr do sol 

HOJE: 18:56 PRÓXIMA SEXTA-FEIRA: 18:46 

20, Arminda Maria Silva Dias 
 M Conceição Costa Ramos 
 Tiago Alexandre Nunes 
21,  Severino Bastos 
 

439 

150 

549 

359 

* Doentes crónicos impossibilitados de vir à igreja: 
M Vera Pery  M Adriana  Arminda Gois  
M Joaquina  Felismina Dias  Joaquim Gomes 
M Lurdes Camarinha 
 
* Doentes em recuperação 
Manuel Sidónio Claudino Faria  Joaquim P Alves 
M Umbelina   Mimosa   M Lurdes Dias  
M Alzira   António Carvalho António Dias 
Maria das Neves Felicidade Ribeiro 

Sábado de tarde 
16:00 – Debate com o tema: "O dom profético na igreja remanescente“ (Dep. 
Ministério Pessoal) 
                         Exposição de livros do espírito de profecia. 
18:30 – Reunião de Pôr do Sol: Breve momento de meditação e oração 

Outros 
DOMINGO – 10:00- “ Distribuição de Alimentos, em Colaboração com a ADRA 
local“ 
 
No Domingo, 26 de Outubro, pelas 17:00h, terá início uma série de reuniões 
com o tema: “A Reforma da Saúde”, organizada pelo Dep.to de Saúde e 
Temperança. 

Outros 
• A Publicadora Servir, vem por este meio apresentar a edição do livro “O 
maior discurso de Cristo”, de Ellen White, com uma nova tradução e 
apresentação. Este livro acabado de lançar, fará parte de uma colecção intitulada  
“Folhas de Outono”, com o objectivo de apetrechar cada membro de Igreja, a 
testemunhar através da palavra escrita, oferecendo a alguns dos seus amigos e 
familiares. Todos quantos desejarem já podem fazer a sua encomenda na 
Livraria.  
 
 
      01 a 08 de Novembro às 20h30 –  Semana de oração 
 Tema: “Unicamente e método de Cristo” 
 

“Há necessidade de diligência na oração; que coisa alguma dela vos detenha. 
Fazei todos os esforços para conservar aberta a comunhão entre Jesus e vossa 
própria alma. Procurai toda oportunidade para irdes aonde se costuma fazer 
oração. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus, serão vistos 
nas reuniões de oração, fiéis ao seu dever, e atentos e ansiosos por colher todos 
os benefícios que possam lograr. Aproveitarão todas as oportunidades de 
colocar-se onde possam receber raios de luz do Céu”  
 
             “Caminho a Cristo”, p. 98, Ellen White 


