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Deus tem uma benção especial para cada área de sua vida e ainda quer lhe mostrar muito mais. 
Não perca esta oportunidade de ouvir Sua voz e ter um futuro com esperança. Escreva-nos hoje 
mesmo assinalando a opção de seu interesse e entregue a um de nossos Diáconos ou Diaconisas. 
Queremos estar do seu lado, queremos lhe conhecer.

CONHEÇA MAIS

Desejo estudar mais
sobre Jesus e a Bíblia

Necessito ajuda pessoal
ou apoio familiar

Desejo que orem
por mim

Nome:

Endereço:

Cidade:

E-mail: Telefone:

Estado:

Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes,
crede que recebestes, e será assim convosco.

- Marcos 11:24.
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Horários dos cultosAniversariantes do Mês

        Contatos

      Dpto. Comunicação

    Domingo

       Quarta - A oração em grupo colocada em prática

 Sábado - Dia santo de adoração a Deus
Escola Sabatina                            |09h

Nesta reunião, os membros regulares e visitantes tem a oportunidade de 
recapitular as lições estudadas durante a semana em porções diárias, 
para trocar informações, impressões e experiências da Palavra de Deus, 
a Bíblia.
Você é nosso convidado para participar da Escola Sabatina.

Culto Divino                                  |10h30
Esta é a reunião principal de todo crente Adventista do Sétimo Dia. 
Neste encontro todos: crianças, jovens e adultos se reúnem para adorar 
e prestar culto ao Deus criador de tudo e de todos, através de hinos de 
louvor congregacionais, ofertas e estudo da bíblia.
Experimente participar do culto divino. Você sentirá a diferença!

Culto Jovem:                                  |17:00
Além de preparar espiritualmente o participante para a semana que se 
inicia, esses encontros também promovem a integração entre pessoas, 
companheirismo e muita, muita alegria.
Venha manter seu espírito jovem ao lado de Jesus!

Culto Evangelístico                   |19:00
Venha conhecer essa maravilhosa mensagem e partilhar 
conosco dessa bendita esperança!

Culto de oração                       |20h00

Venha conhecer essa maravilhosa mensagem e partilhar 
conosco dessa bendita esperança!

 02| Paulo R. Gomes  03| Ellen Prado Raicherdt Campos
 04| Bianca Silvia S. Oliveira   06| José L. Silva
 08|Lia Silva  08|Raimundo Xavier 14|Geralda F. Silva
15| Ilza G. Barbosa 19|Elenice A. S. Oliveira 
20| Wesley Marques 20| Dania Rachel Raicherdt

Setembro

Pr. Pedro P. Silva | Pastor Distrital 
(31) 34963262
(31)91084458
e-mail: prpedro.pereira@hotmail.com

Angela | Secretaria
(31) 3455-3507

Anciãos: 
Joaquim |(31)3458-2960
Rogério |(31)3789-9059
Luiz | (31)9659-8628
Erli | (31)3455-8628

Pablo |(31)91084458 | pmsmaster5@yahoo.com.br
Jessé |(31)93566226 |jesse.jg@gmail.com
Juliana | jhu_cd@hotmail.com
comunicacaoserraverde@gmail.com
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Projeto de Reforma Re�exão

A NOTA DE CEM REAIS

Durante um curso de auto estima, um famoso palestrante

uma nota de 100 reais e perguntou:

- Quem quer esta nota?

Todo mundo levantou a mão, então continuou:

- Eu a darei a um de vocês, mas antes, farei isto!

Então, ele amassou a nota e perguntou:

- Quem ainda quer esta nota?

As mãos continuaram erguidas...

Ele disse novamente:

 

- E se eu fizer isto?

Jogou a nota no chão e começou a pisá-la e esfregá- la... 
depois pegou a nota, agora imunda e amassada, e 
perguntou:

- E agora? Quem ainda quer esta nota?

 
Todas as mãos permaneceram erguidas.

 
E ele falou:

- Não importa o que eu faça com esta cédula, ela ainda vale 
100 reais.

Isso também se dá conosco. Muitas vezes, em nossas 
vidas, somos amassados, pisoteados e sujos, por decisões 
que tomamos,pelas circunstâncias que surgem em nossas 
vidas, ou simplesmente porque outras pessoas pensam que 
podem brincar com nossos sentimentos, e sentimo-nos 
desvalorizados, sem importância...

Mas Jesus sempre nos vê como seus filhos, filhos que Ele 
tanto ama e que resgatou cada um de nós na cruz do 
calvário. Nós valemos o precioso sangue de Cristo .

 

Primavera de Esperança

 Chá da  Amizade

Festa das Bonecas

“Chá da Amizade”
1º. ENCONTRO  DA  MELHOR  IDADE
Local: IASD Serra Verde
Data: 06/10/2012  Horário: 15:00h
“Traga sua xícara e pires”
“Maior oportunidade na Melhor idade”
Equipe Projeto

Escola Sabatina

O Anticristo (2Ts 2:1-12)

VERSO PARA MEMORIZAR: “Não deixem que 
ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a 
apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho 
da perdição” (2Ts 2:3).

Leituras da semana:  2Ts 2:1-12; Mt 24:1-14; Zc 3:1; 
Dn 8:8-11; At 2:22
 
Pensamento-chave: Ao corrigir a falsa teologia dos 
eventos finais dos tessalonicenses, Paulo revela a verdade 
sobre os enganos do fim dos tempos.

Pôr-do-sol

 
 Sexta-feira | 21 de Setembro | Belo Horizonte
  
  17h47

  Mutirão de Natal

Está chegando mais um Mutirão de Natal, um 
evento que tem como o principal objetivo 
arrecadar alimentos para as pessoas carentes ao 
nosso redor. Para tanto é preciso envolver o maior 
número de pessoas nas equipes trabalhando em 
forma de mutirão.
Participe conosco, você fará a diferença na vida de 
uma pessoa.

1ª. FESTA DA BONECAS 
LOCAL: PARQUE DAS MANGABEIRAS 

DATA: 21/10/2012  HORÁRIO: 08:00H

“TRAGA SUA BONECA E CONVIDE UMA 
AMIGUINHA”

IASD- DISTRITO SERRA VERDE
EQUIPE PROJETO

Já estamos próximos de um dos eventos mais lindos da igreja 
que é o Batismo da Primavera. 
Este ano teremos conosco a participação do Pastor Elmir 
Pereira Santos, Departamental de Mordomia, Sáude e 
Temperança da USEB que trará uma linda mensagem a 
todos. Portanto você é nosso convidado especial, não perca 
esta programação que acontecerá no Domingo dia 30 de 
Setembro às 19:00H. 


	1: Frente
	2: Verso

