Março

10
Março

11
Março

14

Sábado
08:45h Culto
17:00h Palestra: A mulher cristã na atualidade: desafios e conquistas

Quarta
15:00h Classe bíblica da ASA
19:30h Culto

Domingo
08:30h Reunião - melhor idade
15:30h Oficina de saúde
18:30h Culto

Está chegando...
24 a 31/03 – Programação de semana santa
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➢ A Júlia Regina, de 2 anos e 8 meses, filha da Nathalia Regina e do Raniere Santana,
tem uma doença rara (leucodistrofia metacromática) e precisa de nossas orações,
clamando ao Pai Celeste por um milagre em sua vida. Ore e compartilhe!
➢ Nesse sábado, dia 10/03, teremos duas programações especiais em homenagem
ao dia internacional da mulher. A primeira será no culto pela manhã, com o Pr.
Rafael Stehling, num sermão cujo tema será: “A Mulher Mais Linda de Niterói”. E
à tarde, às 17:00h, também na igreja, teremos uma palestra com a Drª Patrícia
Benites, psicóloga, com o tema: “A mulher cristã na atualidade – desafios e
conquistas”. Será um programa para todos, traga seus amigos e amigas.
➢ Ainda nesse sábado, o Geração 148 programou uma visita ao nosso querido irmão
George, onde serão levados alguns itens de uso pessoal para ele, como fralda Big
Frall XG, toalhas umedecidas, talco polvilho antisséptico, sabonete hidratante,
Hipoglós, creme para o corpo, papel toalha, colchão de caixa de ovo (solteiro),
travesseiro ortopédico e protetor de colchão de caixa de ovo. Para maiores
informações procure a direção do G148.
➢ O ministério da melhor idade, convida seus amigos para uma reunião, neste
domingo dia 11/03, a partir das 08:30h, no 4º andar da igreja, reunião essa em que
teremos momentos agradáveis com estudo da lição da escola sabatina, meditação,
um desjejum em grupo e o lançamento do projeto da horta orgânica.
➢ O evangelismo da semana santa é um projeto de proclamação da Palavra de Deus.
Neste mês, do dia 24 ao dia 31, estaremos realizando a nossa programação de
Semana Santa, haverá uma mensagem especial na igreja a cada dia, sendo que no
dia 24, às 18 horas teremos a estreia do filme “Libertos”, venha assisti-lo e convide
seus amigos para assistirem com você.

Membros “desaparecidos”:
Se alguém conhece e sabe o endereço e/ou telefone de algum desses
nomes, favor procurar a secretaria da igreja.
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Ana Paula de Oliveira Rodrigues
Angela Jesus Santos
Angelica Bastos Gomes
Antonio Junior Augusto
Bruno Velloso Araújo
Caroline Santos Sampaio de Sousa
Célia Maria Martins Câmara
Claudia Neri de Carvalho
Cleilton Do Vale
Dan Tiago Leao Barbosa Lima
Daniel Alves Viana
Dioneh Maria dos Santos
Edward Thomas Fleury Mendonca Duarte
Eliana de Macedo Dias
Evanise de Brito
Flavia Faria Borges
Geneci da Motta Coimbra
Geovani Peixoto da Fonseca
Guilherme Luckas Do Nascimento
Siqueira
➢ Iago Souza da Costa
➢ Igor Amado Ramos

➢ Isabelle da Costa Barbosa
➢ Izaltino Santos Xavier
➢ Jessica Regina Arcenio da Rocha
Pedroso Correa
➢ Matheus Peixoto S. Souza
➢ Neliana do Nascimento Monteiro
➢ Neuza de Oliveira Pinto
➢ Nilcea Marques Goncalves de Jesus
➢ Rachel da Silva Medeiros
➢ Ricardo Leal Mansilha Carvalho
➢ Ricardo Wagner O. de Vasconcelos
Alves
➢ Sergio Machado Miranda
➢ Silvio Cesar de Araujo
➢ Thayse Custodio Duarte
➢ Thiago Cerqueira Dias
➢ Thiago da Silva Medeiros
➢ Vanessa Ferreira Marroch
➢ Victor Jordan Goncalves
➢ Wellington Gomes Ferreira
➢ Weslley Marques Pereira
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11/03 Micaella Campos Rosa Rocha Martins (21) 3684-2452 (21) 981400732
11/03 Neliana do Nascimento Monteiro 2622-7914 8264-4676
12/03 Maria Ozana da Silva Araújo (21) 3285-1312 (21) 99131-3645
12/03 Raquel Cordeiro Marques (21) 3703-8376
13/03 Alda Valeria Pontes França 2618-7745 99236-5256 Claro
13/03 Astir Aldaher Magalhaes 2717-3538 98899-3538
13/03 Carlos Alberto Dantas Ramos (21) 2627-8644 (21) 99974-5885
13/03 Maria Rosely Sousa Nascimento da Silva 3246-1076 99751-1099
14/03 Jose Castilho Fernandes 2623-0884 99897-6169 Vivo
14/03 José Gonçalves Filho (21) 3768-8913 (21) 99805-3779
15/03 Clovis de Santana Marques 97192-4049
15/03 Rayane de Oliveira 98486-9193
15/03 Raylana Paraizo de Souza 97959-7103
16/03 Claudio Moura de Assumpção 97597-6482
16/03 Josias Fernandes da Silva (21) 41270365 (21) 96939-4463 Tim
17/03 Francisco Jose de Souza Rocha 99918-4812 Tim 97675-6813 Claro
17/03 Leopoldina Payao de Almeida Gomes 2621-8329 99789-6603 Vivo
17/03 Ozir Do Espirito Santo 96545-9697
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Série: “O SANTUÁRIO CELESTIAL”
O Santuário Celestial no Novo Testamento
A partir de Hebreus 6:13, Paulo faz uma exposição sobre a confiabilidade da
promessa divina estendida aos cristãos através do ministério Sumo Sacerdotal de
Cristo. A sugestão de serem imitadores, dos que tem alcançado as promessas de
Deus através da fé e paciência em Hebreus 6:12, se desenvolve em 6:13-20 com
referência a Abraão, que havia recebido a promessa e a confirmação da aliança
depois de haver triunfado a prova severa de sua fé. A confiança imutável nas
promessas da Palavra de Deus que Abraão mostrava ao oferecer Isaque é
precisamente o que os herdeiros atuais devem manifestar diante da Promessa
Divina. Devemos imitar a fé e a experiência de Abraão na segurança que
receberemos o que DEUS tem prometido. Como se sustem a embarcação por meio
da âncora firme, a vida do cristão se estabiliza e afirma pela esperança que vincula
esta vida a Cristo, Que entrou no Santuário Celestial. Hebreus 6:20 descreve Jesus
“como precursor, entrou por nós”, declaração que se refere a totalidade de Seu
ministério no Santuário Celestial, no “interior do véu”. Jesus penetrou além do véu,
dentro dos lugares santos do Santuário Celestial para iniciar um ministério cuja
missão é “aniquilar o pecado, pelo sacrifício de Si mesmo” (Hb 9:26). Dessa maneira,
Jesus inaugura um “novo e vivo caminho” (Hb 10:20), pelo qual haveria de oficiar os
benefícios de Seu sacrifício expiatório pleno diante do PAI, e que o cristão haveria
de seguir pela fé. Jesus entrou no Santuário Celestial através de Sua morte. Isto é o
que assegura o crente à purificação que o capacita a aproximar-se do trono de Deus
“com sincero coração, em plena certeza de fé” (Hb10:22). A promessa de abençoar
Abraão é uma pré-figuração da salvação que Deus deu aos cristãos através de JESUS.
O silêncio da Escritura sobre os progenitores e a família de Melquisedeque amplia o
conceituo da singularidade de seu sacerdócio, que não foi estabelecido sob
circunstância de nascimento e descendência, mas com base no chamado de Deus.
O rápido aparecimento e desaparecimento de Melquisedeque no registro humano
evocam a noção de eternidade, que se prefigura em Melquisedeque, porém que é
real em Cristo.

Continua na semana que vem ...

5

5
Rua Coronel Gomes Machado, 350
CEP 24020-112 Centro, Niterói - RJ

www.centraldeniteroi.com.br
comunicacao@centraldeniteroi.com.br
Igreja Adventista Central de Niterói
/centraldeniteroi
@iasdcentraldeniteroi
(21) 2613-0855
(21) 97224-2294
Pr. Rafael Stehling | 97155-5347
Anciãos da Semana
Luiz Martins 99271-0415 | Izaias 99863-5680 | Beto 99691-5585
ATENÇÃO
Os Anúncios devem ser enviados para o e-mail acima até quarta-feira.
Pedimos a compreensão e ajuda de todos.
Não faremos anúncios que chegarem depois da quarta-feira.
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