
IGREJA ADVENTISTA 

DO SÉTIMO DIA DE ESPINHO 

N.º 47/2014 
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 

29 de Novembro de 2014 

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

• www.iasdespinho.pt 

Para reflectir… 

 
. 
 
 Oro para que os meus irmãos reconheçam que a terceira 

mensagem angélica tem muita significação para nós, e que a 

observância do verdadeiro sábado se destina a ser o sinal 

que distingue os que servem a Deus dos que O não servem. 

Acordem os que ficaram sonolentos e indiferentes. Somos 

convidados para ser santos, e devemos cuidadosamente 

evitar dar a impressão de que pouco importará o retermos ou 

não os traços distintivos de nossa fé. Sobre nós recai a 

solene obrigação de assumir atitude mais firme em prol da 

verdade e da justiça, do que fizemos no passado. A fronteira 

de demarcação entre os que guardam os mandamentos de 

Deus e os que não guardam deve ser revelada com clareza 

inequívoca. Devemos conscienciosamente honrar a Deus, 

usando diligentemente todos os meios para manter relações 

de concerto com Ele, a fim de recebermos as Suas bênçãos 

— bênçãos tão necessárias para quem irá ser provado com 

tamanha severidade. 
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9:45 – Escola Sabatina 
Tema: 
Lição 09 
“Um só Legislador e Juiz”  
Em classes  
 
11:25 – Culto Solene   
Ir Pedro Fernandes 
    Tema:  “A Igreja e os Idosos” 
 
 
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: 17:16 PRÓXIMA SEXTA-FEIRA: 17:15 

 29, M Conceição Fonseca 
DEZEMBRO 
 01, José Maria Guedes 
  M Júlia Lima 
  M Pereira Neves 
  Rosa Almeida 
 02, Hadassa Libânio 
 06, M Lurdes Ventura 
  Ruben Marcos Santos 

531 

240 

11 

249 

* 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 Alzira   
António Carvalho António Dias 
Maria das Neves Felicidade Ribeiro 

Sábado de tarde 
15:00 – Ensaio do coro da Alegria 
15:30 – Ensaio do Coro de igreja 
17:00 – Reunião de Pôr do Sol: Breve momento de meditação e oração 
17:40 – Reunião para todos os diáconos e diaconisas nomeados para o ano de 
2015 juntamente com o 1º ancião da igreja 

Um sério alerta… 
O que fazemos por outros estamos fazendo por Cristo — Pelo que me tem sido 
mostrado, os observadores do sábado estão-se tornando mais egoístas, ao 
aumentarem em riquezas. Seu amor por Cristo e Seu povo está decrescendo. Não 
vêem as privações dos necessitados, nem lhes sentem as dores e tristezas. Não 
compreendem que, ao descurar os pobres e sofredores, negligenciam a Cristo e, 
ao aliviar-lhes tanto quanto possível as necessidades e padecimentos, servem a 
Jesus.  
“Então dirá também aos que estiverem à Sua esquerda: Apartai-vos de Mim, 
malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos; porque tive 
fome, e não Me destes de comer, tive sede, e não Me destes de beber; sendo 
estrangeiro, não Me recolhestes; estando nu, não Me vestistes; e enfermo, e na 
prisão, não Me visitastes. Então eles também Lhe responderão, dizendo: Senhor, 
quanto Te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou 
na prisão, e não Te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos 
digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a Mim. E 
irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.” Mateus 
25:41-46.  
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