
IGREJA ADVENTISTA 

DO SÉTIMO DIA DE ESPINHO 

N.º 48/2014 
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 

06 de Dezembro de 2014 

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

• www.iasdespinho.pt 

Para reflectir… 

 
. 
 
 

“Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum 

meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. 

Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente 

Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da 

vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como 

alimento, e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as 

faculdades físicas, mentais e morais do homem, dominariam 

de tal maneira os sentidos, que Satanás teria sobre eles 

inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os 

homens seriam levados a praticar todas as espécies de 

crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria 

corrompido. Levando os homens a tomarem álcool, Satanás 

os faria descer cada vez mais baixo. 

Satanás foi bem-sucedido em desviar de Deus o mundo. As 

bênçãos providas por Ele em Seu amor e misericórdia, 

Satanás transformou em maldição mortal. Encheu o homem 

do forte desejo de tomar bebida alcoólica e de fumar. Este 

apetite, não fundamentado na própria natureza, tem 

destruído milhões”. 

Ellen G. WHITE, Temperança, pág. 12 
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9:45 – Escola Sabatina 
Tema: 
Lição 10 
“Chorar e Prantear!”  
Em classes  
 
11:25 – Culto Solene   
Dep Mordomia 
    Tema:  “.______, tu amas-me??” 
 
 
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 de trás 

Aniversariantes da semana 

Cantinho da oração 

Pôr do sol 

HOJE: 17:15 PRÓXIMA SEXTA-FEIRA: 17:15 

06, M Lurdes Ventura 
 Ruben Marcos Santos 
09, Enoque Nunes Almeida 
12, Marcos André Santos 
 Maria Júlia Alves 

300 

340 

123 

238 

* 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 de música - crianças 
15:30 – Ensaio do Coro de igreja 
17:00 – Reunião de Pôr do Sol: Breve momento de meditação e oração 

Outros 

Próximo Sábado (13/12) pelas 17:40 – Reunião para todas as diaconisas 
nomeadas para o ano 2015, 

Outros 

No Domingo, 14 de Dezembro, pelas 17:30h, terá lugar a 3.ª reunião, da 
série com o tema: “A Reforma da Saúde”, organizada pelo Dep.to de Saúde e 
Temperança. 

Devemos colocar o eu e o egoísmo sob nossos pés e exemplificar em 
nossa vida o espírito de sacrifício próprio e desinteressada 
benevolência manifestados por Jesus, quando Ele esteve na Terra. 
Todos devem ter interesse pelos parentes, mas não se permitirem 
estar restritos a eles como se fossem os únicos a quem Cristo veio 
salvar.  

Trestemunhos para a igreja II – cap 8 


