ESCALA DE CULTOS | LOUVOR DO TEMPLO SEDE
DOM
05.07
09h

DOM
05.07
18:30

SEG
06.07
19h

ESCOLA
DOMINICAL

Pb. Assis Irineu

Instrumental

CULTO DE MISSÕES

Pr. Elinaldo Renovato
Pr. Otávio Júnior
Dc. Renielton
Preletor: Pb. Samuel
Souto

Orquestra Louvores de Sião,
Maria Araújo, Novo Viver, Coral
Estrela D´Alva, Harmonia
Celeste, Grande Conj. Brilho
Celeste e Vida Nova.

Pr. Elinaldo Renovato
Pr. Otávio Júnior
Pr. Djair

CULTO DE SANTA
CEIA

TER
07.07

PROJETO ÁGAPE

MUTIRÃO
EVANGELÍSTICO

CULTO DE NOVOS
CONVERTIDOS

Pr. Elinaldo Renovato
Pr. Otávio Júnior
Ir. Sebastião

Instrumental Kayrós, Armando,
Dantas do Sax, Rosângela
Galindo, Novo Viver, Joel
Martins, Vida Nova, Alice, Grupo
CEDE.

Local

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

Escola
Dominical

Ailton













Frente

Cidinei
Washington

Nilmar
Valderi



Alexandre



Elizeu
Rosalvo



Lado
Esquerdo

Juarez

Marcelo P.



Van Dick



A. Pereira



Lado
Esquerdo

Rosalvo

Paulo Cesar







Valderi



Círculo
Oração









Cândido





Estudo
Prof°















Serviço
Interno

Dc. F. Assis,
Ax Simeão,
Ataide,
G. Alves,
Armando

Dc. Claujenson, F. Assis,
Ax. Gilberto,
Jessé,
Raimundo.



Dc. Ivan,
José B.,
Ax. Ataíde



Dc. Assis, J.
Francisco,
Ax. Simeão,
Gilberto,
Raimundo



QUI
09.07
19h

SEX
10.07
19h

Pr. Elinaldo Renovato
Pr. Otávio Júnior
Pb. Charles Quadros

CULTO DE DOUTRINA

DOM
12.07
18:30

CULTO DE PÚBLICO

Pr. Elinaldo Renovato
Pr. Otávio Júnior
PR. Cleomar
Preletor: Silvio Menezes

Instrumental Opus Dei, Edilson
Félix, Francicleyre, Novo Viver,
Miriam, Graça Gonçalves

DIRIGENTE: Sebastião
PRELETOR: Ailton
LOUVOR: Conj. Novo Viver,
Graça Gonçalves .

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

Ailton

Ailton



Josinaldo



Ailton



DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

Graça

Michelli



Elaine



Elienai
Santos



Instrumental Kayrós, Raimundo
Alves, Vida Nova, Armando,
Novo Viver, Laise, Laudilene

Orquestra Louvores de Sião,
Todos os Conjuntos, Daniel,
Cidinei, Priscila Torres, Coral
Estrela D’ Alva.

CULTO MATUTINO

DIREÇÃO

1. TEMPLO SEDE

1. DIRIGENTE: PB. CARLOS DANIEL BEZERRA DA SILVA

2. CONG. CENTRO

2. DIRIGENTE: EDILSON HONÓRIO

SEG

Vera
Rosângela
Marta

Ailton
Kezia

ANIVERSARIANTES - OBREIROS E ESPOSAS
DIA

DIRIGENTE | OBREIRO | ESPOSA

CONGREGAÇÃO/IGREJA

TELEFONE

10

Pb. Antônio Geraldo da Costa

Rosa dos Ventos II

8854-4272

11

Valdenir Brás Rodrigues

Boa Vista III

8867-1621

12

Liduina Gomes da Silva Costa

Parque Industrial

8869-1972

*

*

*

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

DOM

05

06

07

08

09

10

11

12

PLANTÃO DO DISCIPULADO NOS CULTOS DO TEMPLO SEDE
DOM

TER

QUA



Irene
Graça G

*

*

*

*

3272-6979

ADMINISTRAÇÃO

3645.2380 (TELEFAX)

CASEMP

3645.2380

DEMID

9619-0006

DEMAP

8881-2545

DEMID (MISSÕES)

3272-1884

SEX

SÁB



Josivaldo
Edineide



Segunda
a Quarta

Geral

08h30
às 12h

Quinta

Dirigentes
de Congregações

08h30
às 12h

Sexta

Segunda a
Quinta

Geral

08h às 12h

Sexta

Expediente
Interno

-

EDIÇÃO: PR. ELINALDO RENOVATO DE LIMA e ELIENAI SANTOS
DE SOUSA
REVISÃO: PR. ELINALDO RENOVATO DE LIMA e ELIENAI
SANTOS DE SOUSAPR. OTÁVIO GOMES DE ASTRO JR
DIAGRAMAÇÃO: Michelli Patricia
ESCALAS:
• LOUVOR: DEPARTAMENTO DE MÚSICA
• DIÁCONOS: Pr. OTÁVIO GOMES DE CASTRO JÚNIOR.
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QUI

ATENDIMENTO PASTORAL

ETAP

ATENDIMENTO CASEMP

*

05 de julho de 2015

Ano XVI n° 22

PLANTÃO DA SECRETARIA NOS CULTOS DO TEMPLO SEDE

ATENÇÃO!!!
Senhor Dirigente de culto, por favor observar a ordem do louvor disposta na escala.
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IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
Rua Comandante Petit, 905
Boa Esperança - Parnamirim - RN
Fone/Fax: (84) 3645.2380 // 3272.6979
E-mail: adparnamirim@uol.com.br
Site: www.adparnamirim.com.br

ESCALA DE AUXILIARES DE PÚLPITO DO TEMPLO SEDE
DOM

TELEFONES ÚTEIS

DIÁRIO
5H

Confira em nosso Site a versão On-line do boletim

NÃO DEIXE O TRABALHO SOFRER POR SUA CAUSA!

LOCAL: Casa do Ir.
Milton e Rosa. Rua Rio
Grande do Sul nº 999
Cond. Verde
(Por traz do posto de
Agnelo)

CULTO AR LIVRE

BOLETIM SEMANAL
FONTE OFICIAL DE INFORMAÇÃO DA ADPAR

MUTIRÃO
EVANGELÍSTICO

(

QUA
08.07
19h

EDIÇÃO ESPECIAL

ESCALA DE DIÁCONOS E AUXILIARES

PROGRAMAÇÃO

Expediente
Interno

ATENÇÃO:
Às sextas-feiras o expediente
na ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA e
CASEMP é interno e
não haverá atendimento.
E-mail ADPAR:
adparnamirim@uol.com.br
Confira o BOLETIM ONLINE,
no site: http://
www.adparnamirim.com.br/

Entrega de avisos para o Boletim somente até quinta-feira às 12h

EBD 2015

http://www.adparnamirim.com.br/ebd

********************************* *******

PALAVRA PASTORAL
VALOR DA PRESENÇA DE DEUS
A presença de Deus é benéfica, necessária, desejável, e até indispensável, em qualquer lugar. A
presença de Deus faz muito bem, quando Ele é
convidado a estar num lar; quando isso acontece,
a família tem paz, harmonia, integração, e, acima
de tudo, amor. Quando Deus está presente num
lar, há uma placa, visível ou não, em que se lê: ―Nesta casa, considerando que Deus está presente, não se fala dos irmãos, e de ninguém.
Ora-se por eles‖. A presença de Deus faz um bem enorme, quando
Ele tem lugar numa empresa; quando os proprietários da organização
consideram que Deus é muitíssimo importante para os destinos de
seus empreendimentos; a presença de Deus é de grande benefício
numa empresa de comunicação, num jornal, numa rádio, numa TV;
quando isso acontece, não são espalhadas notícias mentirosas, difamatórias, ou que visem prejudicar quem quer que seja; as pessoas, a
começar da direção da empresa, têm por filosofia falar a verdade
acima de tudo; a presença de Deus é de extrema importância na vida
política da nação; quando isso acontece, os políticos, em respeito a
Deus, só promovem ações que visem o bem da comunidade; e levam
em conta os elevados interesses da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Quando Deus está presente nas escolas, os alunos comportam-se de maneira educada, digna e respeitosa, não brigando, agredindo os professores, nem se rebelando contra a direção; numa escola assim, as drogas não têm espaço, nem a violência contra adolescentes e jovens. A presença de Deus é indispensável numa igreja
local. Sem essa presença, o lugar perde sua finalidade; sem Deus, as
igrejas locais transformam-se em meros ―clubes de serviço religioso‖,
que se propõem a oferecer apenas ―entretenimento‖ espiritual aos
―sócios‖ da entidade; sem a presença de Deus, as igrejas locais transformam-se em danceterias, onde impera o ―oba-oba‖, que muito
agrada sobretudo aos adolescentes e jovens, que vão sendo formados
sem compromisso e santidade.
Porém, quando Deus não é convidado a qualquer desses
lugares, tudo pode acontecer, principalmente de ruim. O pecado tem
livre curso; a injustiça social assola a nação; as famílias são dominadas pelas forças do mal; há separações, divórcios, brigas familiares,
ódio, violência de pais contra filhos, de filhos contra pais, violência
entre os cônjuges, a infidelidade campeia no dia-a-dia; sem Deus, a
imprensa valoriza o pecado, e desmoraliza a religião; nas escolas,
pela ausência de Deus, alunos matam outros por um par de tênis;
nos Estados Unidos, desde que proibiram as orações e a leitura bíblica na escola, por considera ―retrógrado‖, e contra a liberdade de
consciência, saíram as Bíblias, e entraram as facas, os revólveres, e
até fuzis, que fulminam a vida de alunos e de professores. Dentro
dessa visão, vejamos o que disse a filha do pregador Billy Graham,
numa entrevista à TV americana, quando entrevistada no ―Early
Show‖, apresentado por Jane Claysson.
Perguntou a apresentadora: ―Como é que DEUS teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro?‖ Veja
a resposta da filha de Billy Graham: ―Eu creio que DEUS ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos
anos nós temos dito para DEUS não interferir em nossas escolhas,
sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro
como DEUS é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que DEUS nos dê a Sua bênção e Sua proteção se nós
exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataque dos terroristas, tiroteio nas escolas, etc. Eu
creio que tudo começou desde que Madeline Murray O' Hare (que foi
assassinada e seu corpo encontrado recentemente), se queixou de
que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas como se
fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois
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disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas
escolas... A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos
roubar, e devemos amar o nosso próximo como a nós próprios. E nós
concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque
suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua auto-estima (O filho do Dr. Spock cometeu suicídio). E nós
dissemos: "um perito nesse assunto deve saber o que está falando", e
então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e os
diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando
eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram
que nenhum professor em suas escolas deveria tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa, e não
queriam ser processados. (Há uma grande diferença entre disciplinar e
tocar, bater, dar socos, humilhar e chutar, etc.) E nós concordamos com
tudo. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar
aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em
seguida algum membro da mesa administrativa escolar muito sabido
disse que, como rapazes serão sempre rapazes, e que como homens
iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos
filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem
se divertir
à vontade, e que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola. E nós dissemos, "está bem". Depois alguns dos
nossos oficiais eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles,
dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa
fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde
que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de
mulheres nuas, e disséssemos que isto é uma coisa sadia, e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino. E nós também concordamos.
Depois uma outra pessoa levou isto a um passo mais adiante e publicou
fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição
na Internet. E nós dissemos, "está bem, isto é democracia, e eles têm
direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso". A indústria de
entretenimento então disse: "Vamos fazer shows de TV e filmes que
promovam profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que
estimule o estupro, drogas, assassínio, suicídio e temas satânicos." E nós
dissemos: "Isto é apenas diversão, e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam isso!" Agora nós
estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência, e
por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado,
por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios
colegas de classe ou a si próprios... Provavelmente, se nós analisarmos
tudo isto seriamente, iremos facilmente compreender que nós colhemos
exatamente aquilo que semeamos! Se uma menina escrevesse um bilhetinho para DEUS, dizendo: "Senhor, por que não salvaste aquela criança
na escola?" A resposta Dele seria: "Querida criança, não me deixam entrar nas escolas! Do Seu DEUS".
É, meus irmãos, leitores.Deus foi expulso de muitos lugares.
Sua presença não é bem aceita na maioria dos ambientes, e até em algumas igrejas. Agora, querem que Ele resolva tudo, achando que é culpa
Sua o que de pior está acontecendo. Mas a Bíblia diz: ―De que se queixa,
pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados‖ (Lm
3.39). Daí, vemos como é importante a presença de Deus em qualquer
lugar. Que o Senhor nos ajude a ter essa gloriosa e agradável presença,
primeiro, em nossos corações; dentro de nós. Depois, que essa presença
possa ser sentida em nossos lares, e em todos os lugares onde quer que
estejamos. Amém.
.

ATIVIDADE SEMANAL
06.07 - Culto de Santa Ceia - Templo Sede
6 a 09/07 - 2º Mutirão de Discipulado
07.07 - Recital de Alunos da EMAP
07.07 - Reunião da EDG
08.07 - Culto de Novos Convertidos
10 a 12/07 - EJC/ADPAR
10.07 - Culto de Doutrina
10.07 - Cenáculo do Poder - Setor 6

PRÓXIMOS EVENTOS
13.07 - Culto de Oração
15.07 - Reunião DEMID (secretários, discipulados e Projeto Ágape)
17 a 19/07– 8º Encontro Geração Avivada
17.07- Culto de Doutrina

CASEMP
ATENDIMENTO MÉDICO

CURSOS

CLÍNICO GERAL- Dr. José Peixoto – Segunda - Feira
ADVOGADOS- Dr. Adonai Wilson e Ivan
Bezerra - Terça - Feira
GINECOLOGISTA – Dr. Francisco Varela –
Terça - Feira
PEDIATRA – Dr. Tânia Martins – Quarta –
Feira
NUTRICIONISTA – Dr. Juliana Batista –
Quinta – Feira
FONOAUDIÓLOGA – Dr. Helena Fernandes
– Quinta – Feira
PSICÓLOGA – Dr. Régia Carvalho – SextaFeira
Marcações somente pessoalmente nas
segundas com a atendente Alda Morais.

INCRIÇÕES ABERTAS
Pintor de Parede (SENAI);
Bombeiro Hidráulico (SENAI);
Pedreiro (SENAI);
Artesanato em Feltro;
Pintura em Tecido;
Biscuit;
Gastronomia;
Libras básico;
Manicure e pedicure.
Informações ligar:
(84)3645-2380 / (84)96190008.

CONGREGAÇÕES COM PENDÊNCIA NA TESOURARIA
GERAL - ADPAR
Pendentes
———

Atrasados
Bela Vista II, Betel, Liberdade II

———

Jardim Primavera, Sonho Verde

———

Bosque das Colinas, Bosque das Colinas II

———

Jardim Planalto II

Pr. Elinaldo Renovato de Lima
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Entrega de avisos para o Boletim somente até quinta-feira às 12h
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