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tunidade para glorificarmos a Deus ajudando os necessitados.
Afinal, Jesus disse que toda vez que assim o fizéssemos é a Ele
que estaríamos fazendo (Mateus 25:40).
Pr. André Flores

> MENSAGEM PASTORAL
ÁRVORE DE NATAL NA IGREJA

> TROFÉU JAMES WHITE

Quando chegamos a esta época do ano e a igreja coloca
uma árvore de natal há sempre aqueles que questionam se
não seria isto o paganismo e idolatria entrando em nossa
igreja. Para sanar essa pergunta segue abaixo considerações
do Espírito de Profecia a esse respeito:

Chegou o grande momento! Neste sábado teremos nossa celebração especial da Escola Sabatina: o Troféu James White. Vamos conhecer quem se destacou ao longo do ano entre alunos,
professores e classes. Você é nosso convidado especial!

“Devemos armar uma árvore de Natal? Deus muito Se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal
sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para
essas casas de culto. Têm chegado a nós cartas com a interrogação: Devemos ter árvores de Natal? Não seria isto
acompanhar o mundo? Respondemos: Podeis fazê-lo à semelhança do mundo, se tiverdes disposição para isto, ou
podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado
em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas, mas o pecado está no motivo que induz à ação e no uso
que é feito dos presentes postos na árvore.

Onde: Auditório Guilherme Stein Jr. - CCA Bom Retiro

A árvore pode ser tão alta e seus ramos tão vastos quanto
o requeiram a ocasião; mas os seus galhos estejam carregados com o fruto de ouro e prata de vossa beneficência, e
apresentai isto a Deus como vosso presente de Natal. Sejam
vossas doações santificadas pela oração.
As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser
celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado
quando ajudamos os necessitados que têm família grande
para sustentar. Árvore de Natal com ofertas missionárias
não é pecado. Não devem os pais adotar a posição de que
uma árvore de Natal posta na igreja para alegrar os alunos
da Escola Sabatina seja pecado, pois pode ela ser uma grande bênção.” (O Lar Adventista, p. 482)
Sigamos as orientações proféticas e façamos deste momento do ano e de nossa frondosa árvore de natal uma opor-

Quando: 30/11/2019 às 18h30

nir as famílias e resgatar o espírito de gratidão por um Amor
que ultrapassou todas as barreiras.
Neste musical, você será “levado a Jerusalém” pela decoração
e roupas de época e poderá visitar uma representação da estrebaria em que Jesus nasceu. E mais: músicas natalinas e da
vida de Jesus apresentadas pelos nossos corais e orquestra,
além de uma encenação teatral emocionante!
Quando: 14 e 15 de dezembro
Presépio vivo coreográfico: 18h e Musical: 20h
> AÇÃO SOLIDÁRIA ADVENTISTA

Mais informações: 99819-1246 com Luzia

A ASA solicita panetones e suco de uva para complementar
as cestas de Natal. Está precisando também de brinquedos
em bom estado. Que o verdadeiro espírito de Natal possa
tocar o coração de cada irmão.

> ANJOS EM AÇÃO

Mais informações: 99164-5867 com Célia Abdo Paul

Estamos em contagem regressiva para o maior programa de
celebração e de arrecadação de recursos da TV Novo Tempo,
o Anjos em Ação. Todas as mídias da Novo Tempo estarão reunidas com muitas histórias de vidas transformadas, músicas e
reportagens especiais. Você não pode perder!
Quando: 30/11 às 20h
> PRAYER NIGHT DO WOMEN’S CLUB
Mais um ano se encerra e o Women’s Club preparou uma noite
inesquecível com Rosana Fonseca para você! Não perca a nossa
“Prayer Night“. As vagas são limitadas! O link de inscrição está
no site da IASD Central.

> VIDAS ENTRE PÁGINAS
Já está disponível em nosso canal da IASD Central no YouTube o documentário “Vidas Entre Páginas”. Conheça a história
da família Samoylenko, que encontrou um meio diferenciado
de propagar o evangelho, mesmo com o risco de perderem
suas vidas.
> MUTIRÃO DE NATAL
A árvore de Natal da igreja está sendo enfeitada à medida
que as doações chegam para o Mutirão de Natal.

> CANTATA NASCE A SALVAÇÃO

Você pode ajudar nos baldinhos vermelhos, doando alimentos e também nos envelopes vermelhos para “adotar” uma
criança indiana. O valor será R$ 1.500,00 para que ela tenha
estudo um ano inteiro no Colégio Adventista. Para as doações em dinheiro, temos ainda outras opções: Ir direto na
tesouraria da igreja e escolher a forma de pagamento que
pode ser depósito ou cartão de crédito e também através do
site da igreja pelo link: iasdcentral.org.br/mutirão

A Cantata de Natal “Nasce a Salvação” tem como objetivo reu-

Mais informações com Ellen no WhatsApp 99671-5960

Quando: 06/12 às 19h30
Onde: Auditório da IASD Central
Valor da inscrição: R$15 (Pagamento antecipado via link)
Mais informações: 99524-5740 com Pâmela Bueno
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