
Continuação...    
“Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar,  
entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os  
caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o  
Senhor  julga  as  verdadeiras  motivações  do  coração.  
Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos  
serão bem-sucedidos.”

      Para ilustrar, vemos no texto do Salmo, como Davi 
amava ao Senhor e o lugar da Sua presença.  Tanto, 
amava  que  decidiu  construir  um  templo  digno  do 
Senhor. Mas o Senhor rejeitou que Davi construísse, 
ao delegar a Salomão essa obra. No entanto, o Senhor 
surpreendeu a Davi, ao chamar para Si a construção de 
“uma  casa  durável”  para  Davi,  símbolo  de  uma 
descendência, governo e herança eterna. (2 Sm. 7)
      Afinal, o que você quer mesmo empreender?

Pr. J. Roberto Alcalde – 2º Vice presidente do CONPAS

PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS  - 2018
 MARCHA PARA JESUS  - 10/06 - 08h30
DIA  27 DE JULHO – CULTO DE 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE – TEATRO 
SANTOS DUMONT
DIA 19/10 – JANTAR DO CONPAS (41 
ANOS DE FUNDAÇÃO)
DEZEMBRO (A DEFINIR) DIA DA BÍBLIA

TEXTOS DE APOIO: Ne 4:19b; I Tm 4:16..

ANIVERSARIANTES   ANIVERSARIANTES   

MARÇO

10/03 – ANTONIO DOS SANTOS ALVES
11/03 – LEANDRO LUCHIARI VERRONE
12/03 – LENISE DELMINDA
15/03 – GLADYS MAGAGNIM
18/03 – ODAIR FERREIRA BORGES
20/03 – VERA MARIA DOS SANTOS
27/03 – HELIO SANTOS 

ABRIL
01/04 – MATEUS DER RE LEITÃO
05/04 – AP. ROGÉRIO RICARDO JESUS BASÍLIO
07/04 – GILBERTO FERREIRA LIMA
08/04 – VICENTE CHAGAS PEDROZA
08/04 – ANA MARIA BUENO DE SOUZA
08/04 – TANIA BURTI
11/04 – EDUARDO FAIOCK BOMFIM
12/04 – ALEKSANDRO BARBOSA DA SILVA
16/04 – MANOELLA LIRON DAMELIO
18/04 – GIOVANI CIRILO
24/04 – KATIA AP. SANCHEZ A. SANTOS
25/04 – AP. REINALDO UBIRAJARA MORAES
30/04 – MARCO ANTONIO SCOALHEIRA

“O SENHOR te abençoe e te guarde; o SENHOR 
faça resplandecer o rosto sobre ti  e tenha 

misericórdia de ti; o SENHOR sobre ti levante o 
rosto  e te dê a paz.” Nm 6.24-26

PROGRAMAÇÃO DO DIA 17/03/2018PROGRAMAÇÃO DO DIA 17/03/2018
CAFÉ: 08h30 

Abertura:  Pr. José Roberto
Louvor:  EL Shadday
Avisos e Oferta:   Pr. Wagner dos Santos Ribeiro
Mensagem:    Psicóloga Isabel A. Rodrigues
Encerramento:   Pr. Wagner dos Santos Ribeiro

AVISOS – ANUIDADE DO CONPAS

1. A anuidade é cobrada por igreja. O valor é 
de R$ 100.00  com direito a uma carteirinha, até 
30/03/18. Após esta data  R$ 120,00.

2. A anuidade individual de R$ 30,00 deve ser 
paga mesmo que a carteirinha esteja dentro do prazo de 
validade.

3. A carteirinha adicional custa R$ 30,00 para 
cada pastor (a) ou obreiro (a).
             4. Faça a sua inscrição, pague a sua anuidade e 
fique em dia com o Conselho de Pastores .



REUNIÕES  DA  DIRETORIAREUNIÕES  DA  DIRETORIA

05/04/18 03/05/18 07/06/18
12/07/18 02/08/18 06/09/18
04/10/18 01/11/18 06/12/18

www.facebook.com/conpasscs
E-mail: conpas.scs@hotmail.com

Site: www.conpasscs.com.br

 INFORMATIVO
 17 de Março de 2018 17 de Março de 2018

2º ENCONTRO DE2º ENCONTRO DE  
CONFRATERNIZAÇÃOCONFRATERNIZAÇÃO

LOCAL : Com. Cristã El Shadday

Amados (as) Pastores (as),
Sejam bem-vindos!

EMPREENDER COM EXCELÊNCIA

“Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa 
morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida,  
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu 

templo.” Salmo 27:4

      Todo empreendimento, projeto, obra ou ministério 
requer  alguns  elementos  essenciais  para  sua 
realização.  Isso vale,  tanto para  o empresário,  como 
para  o  pai  de  família,  o  professor,  o  político,  e  o 
ministro de Cristo. 
      Confira abaixo alguns desses elementos baseados 
no texto acima. 

1.Determinação – “uma coisa peço...”
2.Fé  centrada no  Autor  e  Abençoador  da vida – 
“uma coisa peço ao SENHOR,..”
3.Perseverança – “...e a buscarei”
4.Foco definido –  “que eu possa  morar na Casa do 
Senhor todos os dias da minha vida.”
5.Objetivo  – “para contemplar a beleza do Senhor” /  
“para sentir, maravilhado, a sua bondade”(NTLH)
 “...e meditar  no  seu  templo.”  /  “e  pedir  a  sua  
orientação.”(NTLH)

Para corroborar com esse fundamento, o livro de 
Provérbios, capitulo 16:1-3 diz:

Continua...

PRÓXIMOS CAFÉS  DO CONPAS PRÓXIMOS CAFÉS  DO CONPAS 20182018
 

“Oh! Como é bom e agradável  viverem unidos os  
irmãos!  É como o óleo precioso sobre a cabeça,  o  
qual desce para a barba,  a barba de Arão,  e desce  

para a gola de suas vestes.  É como o orvalho do 
Hermom,  que desce sobre os montes de Sião.  Ali,  

ordena o SENHOR a sua bênção  e a vida para 
sempre.” Sl. 133

DIA 19/04 – IGREJA SARA NOSSA 
TERRA - 08h30
DIA 17/05 –  IGREJA BATISTA VOZ 
DE CRISTO - 08h30
DIA 21/06 – IGREJA METODISTA - 
08h30
DIA 16/08 – IGREJA BATISTA 
SHALOM – 08h30  
DIA 20/09 – ASSEMBLÉIA DE DEUS 
(B. Prosperidade) – 08h30
DIA 19/10 – JANTAR DE 
ANIVERSÁRIO DO CONPAS (Sexta-
feira) 19h30
DIA 22/11 – IGREJA AVIVAMENTO 
BÍBLICO – SANTOS DUMONT - 08h30
DIA 13/12 – ALMOÇO DE FIM DE 
ANO – IGREJA METODISTA

http://www.facebook.com/conpasscs
mailto:conpas.scs@hotmail.com
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