14/09 SÁBADO
PREGADOR: PR. DANIEL MEDER

2500 anos de história”.
Quando: 14/09
Onde: Sala 2 - Segundo Andar

>DIA MUNDIAL DOS DESBRAVADORES
Quem são os desbravadores? São meninos e meninas com
idades entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor,
religião etc. Vibram com atividades ao ar livre. Gostam de
acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações nas
matas. Sabem cozinhar ao ar livre, fazendo fogo sem fósforo. Combatem, também, o uso do fumo, álcool e drogas,
dentre muitas outras atividades.
Os Clubes de Desbravadores estão presentes em mais de
160 países, com 90.000 sedes e mais de 1 milhão e meio
de participantes. Existem oficialmente desde 1950, como
um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Trabalham em equipe procurando sempre serem úteis à
comunidade. Prestam, também, socorro em calamidades
e participam ativamente de campanhas comunitárias para
ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazem procuram
desenvolver o amor a Deus e à Pátria e, além disso, fazem
muitos amigos!
Parabéns a todos os desbravadores pelo seu dia, especialmente ao nosso clube Léo Ranzolin que completa 57 anos!
>TREINAMENTO DA ESCOLA SABATINA
Todos os líderes, professores, secretários e demais colaboradores da Escola Sabatina estão sendo convocados para uma
reunião geral com o Pr. André Flores. É muito importante
que todos compareçam!
Quando: 14/09 às 16h
Onde: Auditório Multiuso da IASD Central
>PALESTRA DE ARQUEOLOGIA BÍBLICA
O Dr. José Ariel Silva irá abordar o tema: “Pentateuco nos

Mais informações: 99950-0972 com Darcy Martinez
>SEMANA DE ORAÇÃO JOVEM
Com o Pr. Jairo Souza, ex-integrante do quarteto “Arautos do
Rei”. Muito estudo da bíblia, oração, louvor e decisões! O tema
será “A busca”.
Quando: De 21 a 28/09.
>CURSO DE NOIVOS
Participar de um curso de noivos ministrado pela Igreja Adventista é imprescindível para o casal que está planejando casar
nesta igreja. Será um prazer ajudar você a preparar-se para este
que é um dos momentos mais importantes na vida de um ser
humano.
O curso será realizado pela Associação Sul Paranaense e na taxa
de inscrição está incluso o almoço para o casal.

Nossos cultos estão abençoando muitas pessoas. Você também deseja receber “Bênçãos sem Medida”? A cada encontro
temos um convidado especial e nesta semana a participação
será do Pr. Leonardo Pombo.
Quando: Quartas-feiras às 19h30
>BATISMO DA PRIMAVERA
Está chegando uma nova estação! É chegada a hora do Batismo da Primavera, uma data especial em nosso calendário.
Será um privilégio poder testemunhar vidas sendo entregues
a Jesus!
Uma linda programação está sendo preparada para este dia
em que o Céu estará em festa!
Ainda dá tempo de participar! Procure um dos pastores da
igreja ou as obreiras bíblicas Rita Abreu e Rosana Fonseca.
Quando: 21/09 e 28/09 às 9h30
>MOTIVADOS PELA PALAVRA

Onde: Av. Senador Salgado Filho, 5280 - Uberaba

A nova temporada do “Motivados pela Palavra”com a Rosana
Fonseca está de volta. Toda semana teremos vídeos novos
com assuntos edificantes. Junte-se a nós e vamos juntos motivar pessoas! Compartilhe com seus amigos!

O link para inscrição está no site: asp.adventistas.org

Quando: Quintas-feiras às 20h00

Quando: 15/09 das 8h às 16h

>“SANTUÁRIO - O CAMINHO DE DEUS”
Você não pode perder o último encontro da série. Uma bonita
festa está sendo preparada para você e suas visitas.
E não se esqueça: Temos espaços preparados especialmente
para as crianças e os adolescentes, para você assistir tranquilamente à série enquanto os seus filhos estarão aprendendo mais
sobre a Bíblia de forma dinâmica e divertida.
Quando: Domingo às 19h30

Onde: Nas redes sociais da igreja
>ATENDIMENTO PASTORAL
Se você deseja ser atendido por um dos nossos pastores, entre em contato com a secretaria da igreja. Abaixo os horários
disponiveis:
Pr. André Flores: terças à tarde
Pr. Daniel Meder: quartas à tarde
Pr. Adriano Camargo: sextas das 10h às 14h

>BÊNÇÃOS SEM MEDIDA

Mais informações e agendamento: 3085-7737 com Camila
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