Para reflectir…
.

“Muitos têm esperado que Deus os guardasse de doenças,
tão-somente pelo fato de Lhe haverem pedido que assim o
fizesse. Deus, porém, não atendeu suas orações, porque
sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará
um milagre para preservar de enfermidades os que não
têm nenhum cuidado consigo mesmos, mas estão violando
constantemente as leis da saúde, e nenhum esforço fazem
para evitar a doença. Quando fazemos tudo o que
podemos para ter saúde, então podemos esperar que os
resultados benéficos se sigam, e podemos com fé pedir a
Deus que abençoe nossos esforços para preservar a
saúde. Ele responderá então à nossa oração, caso Seu
nome possa ser assim glorificado. Mas compreendam
todos que têm uma obra a realizar. Deus não operará de
maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas
que estão seguindo uma conduta certa para se tornarem
doentes, por sua falta de atenção para com as leis da
saúde”.
Ellen G. WHITE, Medicina e Salvação, cap.1, pág. 13 e 14
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Sábado de manhã

Outros
9:45 – Escola Sabatina
Tema:
Lição 05
“O Amor e a Lei”
Em classes

123
249
~
Próximo domingo dia 09 de Novembro - Magusto
organizado pelo Dep. Jovens

11:25 – Culto Solene
Pr Paulo Renato Garrochinho
Tema: “Ministrando - deixe que Deus faça
o milagre de Cafarnaum para si”

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

---

Domingo dia de Novembro – 2ª reunião organizada pelo dep. Saúde e
temperança

“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

Sábado de tarde
15:30 – Ensaio do coro da igreja
17:30 – Reunião de Pôr do Sol: Breve momento de meditação e oração

Aniversariantes da semana
5
7

Tito Filipe Garrido
M Fernanda Costa Pereira

Outros
01 a 08 de Novembro às 20h30 – Semana de oração
Tema: “Unicamente e método de Cristo”
Orador: Pr Paulo Renato Garrochinho

Pôr do sol

HOJE: 17:38

PRÓXIMA SEXTA-FEIRA: 17:30

Cantinho da oração

* 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
M Umbelina
Mimosa
M Alzira
António Carvalho
Maria das Neves
Felicidade Ribeiro

Joaquim P Alves
M Lurdes Dias
António Dias

