
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCALA DE MAIO 

 

DIA 15/05 (3ª FEIRA) 

Pregador(a): Dionéia  

Dirigente: Regina 

DIA 17/05 (5ª FEIRA) 

Pregador(a): Pr. Anderson 

Dirigente: Rafaela 

DIA 20/05 (DOMINGO / MANHÃ) 

Palestrante: Pr. Anderson 

Dirigente: Pr. Anderson 

DIA 20/05 (DOMINGO / NOITE) 

Pregador(a): Pr. Rogério 

Dirigente: Pr. Anderson 

------------------------------------------- 

ANIVERSARIANTES 
Talita 03/05 

Vanderléia 13/05 

Vanessa 24/05 

Eliana 26/05 

Zenilde 30/05 

Davi 30/05 

QUE DEUS VOS ABENÇOE! 
Se seu nome não constar nesta lista, nos avise! 

--------------------------------------------------------------- 

VERSÍCULO DA SEMANA 

“Filhos, obedecei a vossos pais no 

Senhor, pois isto é justo. Honrai a 

teu pai e a tua mãe para que te 

vá bem, e sejas de longa vida 

sobre a terra” 
(Ef 6.1-2) 
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 Domingo às 08h30min                         Domingo às 19h30min 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Existem pessoas supondo que já se esgotaram as 
literaturas dedicadas às queridas mamães, estão 
redondamente enganadas. Basta olharem para 
aquela que as criaram com tanto amor e carinho 
que saberão de novas criações. Oh! Quanta 
dedicação e bondade em seu coração. Não 
podemos esquecer o quanto é significativo poder 
viver a maior parte de nossa vida sabendo da 
existência desse bem maior que Deus nos deu, a 
mãe. Recorrê-la em qualquer momento a uma 
opinião ou a um conforto, não existe nada mais 
reanimador. Seja nova ou idosa, pobre ou rica, 
preta ou branca, possui uma sabedoria infinita 
recheada de ótimos conselhos e de muito amor. 
Mãe é mãe dizem os mais aflitos, mas é muito mais 
que isto. É capaz de acalmar a turbulência 
daqueles dias tristes que às vezes nos esbarramos. 
Está sempre disposta a ajudar emocionalmente ou 
financeiramente. Nunca recusa a fazer qualquer 

QUERIDA MAMÃE! 
 sacrifício pelos filhos. Mesmo aqueles que não as 

têm do lado de cá ou não as conheceram, sabem o 
valor e a importância de mantê-la viva em sua 
memória. Teria que se construir milhares de 
pódios para que todas as mães brasileiras 
subissem neles e pudessem ser reverenciadas 
diariamente, em especial na data que foi escolhida 
para serem consagradas, porque são vitórias 
conquistadas diariamente superiores a quaisquer 
disputas. 
 
Querida Mãe: 
Nascer do seu ventre foi à glória de minha vida. 
Por tudo que espalhou em meu caminho. 
Senhora mãe com dedicação infinita. 
Dos primeiros passos até me virar sozinho. 
Querido Pai: 
Deus sabe o poder de todas elas. 
Por isso longe ou perto são benditas. 
Como sumos de purezas nas pétalas. 
Mostram misericórdias tão definidas. 
Queridos Irmãos: 
São gotas da paixão e lealdade. 
Respingos que se espalham pelo lar. 
Reflexão consciente de pura bondade 
Que reflete nos filhos como o luar. 

Núdios Clen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Boas vindas – Jovenal 
Oração de adoração 
Leitura bíblica: Sl 90.12 
[Todos] 

NÃO AS COISAS DESTE MUNDO, SENHOR, MAS 
SIM, A TUA SABEDORIA DEVO BUSCAR 

Cânticos (3) 
[Todos] 

POIS TUA SABEDORIA É PURA, E PLENA DE BONS 
FRUTOS 

CC 296 – Consagração [1ª, 3ª e 5º] (dízimos e ofertas) 
Oração de consagração 
[Todos] 

POR ISSO, DÁ-ME SABEDORIA EM TUA PALAVRA, 
E ASSIM, SABEREI A TUA VONTADE 

Mensagem: Pr. Anderson 
Avisos 

 

DIAS E HORÁRIOS DE CULTO 
Domingos – 8h30min e 19h30min 

3ª Feira – 19h30min 
5ª Feira – 19h30min 
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No mês da família às 18h 

 

 

 

 

PALESTRA PARA OS IDOSOS 

 

INIMIGOS DE UMA VIDA 

PLENA E FELIZ NA 3ª IDADE 

 
Pr. Anderson Serra Rocha 

Boas vindas – Luciene 
Oração de gratidão 

AGRADECEMOS A DEUS POR NOSSAS MÃES 
... pois nascer em seu ventre foi um dos maiores 

presentes de Deus em minha vida... 
Vídeo - Coração de mãe 
Tema, divisa e cântico (mês da família) 
Cântico (1) 
... porque ela se dedicou infinitamente a meu favor 

para que eu crescesse  
Leitura Bíblica – Gn 21.1-2; 1Sm 1.20,28; Pv 31.28; Lc 1.46-47 
Poesia 
Acróstico 
Mensageiras do Rei 
Poesia 
Jogral 
Crianças 
...porque ela é uma bênção em minha vida, por isso 

eu a amo profundamente 
Cânticos (2) 
Paulo Bruno 
Entrega das lembrancinhas 
Oração pelas mães 


