TEMAS E SUBTEMAS
QUADRIÊNIO 2015 - 2018
2015
Subtema

2016
Subtema

2017
Subtema

2018
Subtema

HOMEM PRESBITERIANO HOMEM PRESBITERIANO HOMEM PRESBITERIANO HOMEM PRESBITERIANO
SEMEANDO A PALAVRA
SEMEANDO O AMOR
SEMEANDO A PAZ
SEMEANDO O PERDÃO

Ref. Bíblica e Texto
O semeador semeia
palavra. (Mc. 4:14)

Ref. Bíblica e Texto
De longe se me deixou
ver o Senhor, dizendo:
com amor eterno eu te
amei; por isso, com
benignidade te atraí. (Jr.
31:3)

Os que com lágrimas
semeiam com júbilo
ceifaram. (Sl. 126:5)
Ide, portanto, fazei
discípulos de todas as
nações, batizando-os em
nome do Pai, do Filho, e
do Espírito Santo;
ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos
tenho ordenado. E eis que
estou convosco todos os
dias até à consumação do
século. (Mt. 28:19-20)

Ref. Bíblica e Texto
Há! Se tivésseis dado
ouvidos aos meus
mandamentos! Então,
seria a tua paz como um
rio, e a tua justiça, como
as ondas do mar. (Is.
48:18)

Ref. Bíblica e Texto
Antes, sede uns para com
os outros benignos,
compassivos, perdoandovos uns aos outros, como
também Deus, em Cristo,
vos perdoou. (Ef. 4:32)

E também faço esta
Porque, se perdoardes
oração: que o vosso amor Seja a paz de Cristo o
aos homens as suas
aumente mais e mais em árbitro em vosso coração, ofensas, também vosso
pleno conhecimento e de à qual, também, fostes Pai celeste vos perdoará;
toda a percepção. (Fl. 1:9)
chamados em um só
se, porém, não
corpo; e sede
perdoardes aos homens
agradecidos. (Cl. 3:15)
[as suas ofensas],
tampouco vosso Pai vos
perdoará as vossas
ofensas. (Mt. 6:14-15)

TEMA DO QUADRIÊNIO

EIS QUE O HOMEM PRESBITERIANO SAIU A SEMEAR
Ref. Bíblica

EIS QUE O SEMEADOR SAIU A SEMEAR
Mateus 13:3b
Objetivo
Semear a palavra na
família.
Semear a palavra na
sociedade.
Semear a palavra no
trabalho.

Objetivo
Respeitando o irmão.
Solidário com o próximo.

Objetivo
Ser um pacificador.
Temperante.

Objetivo
Sem raiz de amargura.
Restabelecendo
relacionamento.

