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PASTORES
Rev. Autair Emerick.......99967-9244
Rev. Ozeas Maciel......(3222-1864 / 98415-3076)
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PRESBÍTEROS
Daniel Nogueira............(3217-9200 / 9965-8351)
João Marcos França.......(3210-3556 / 9981-4140)
Marcelo Moura..............(3210-1140 / 8114-0396)
Raimundo Nonato Aguiar..................( 8401-1552)

Líder

Telefone

Dia/horário

Daniel Nogueira

3222-3264

Quinta/20horas

Paulo Lima

3212-2116

Sexta/20horas

Marcelo Moura

8112 - 8872

Sexta/20 horas

Adolescentes

98429-6450

Sábado/20horas

DIÁCONOS
Antônio Paixão .............(8116-0011/9280-0902)
Claybony Cunha.........(3224-1760 / 9245-1234)
Francisco Oliveira Júnior..................(9209-1684)
Luís Tavares Pereira........................(3212-1108)
Norival Costa Lobo........(3222-9227/8141-3356)
Marcos Munhoz............(3225-1836/9236-5044)
Wilson Lima Barbosa.......................(9216-5516)
Rui Barbosa Mendes........................(9240-3657)
Lindomar Marinho de Souza............(9259-6762)

ATIVIDADES DA SEMANA

Domingo:
09h - Culto matutino
10h - Escola Bíblica Dominical
19h - Culto noturno
Terça 19h30 - Reunião de oração
Quarta 19h30 - Exposição doutrinária
HOSPITAL INFANTIL
APATOX

Jovens

Sábado/20h00

MISSÕES

JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS
PASTOREIO MISSIONÁRIO - Caras igrejas
parceiras, estou aqui para lhes solicitar suas
orações pelo trabalho hoje. Chegamos do
Paraguai, minha esposa e eu, na terça-feira e
hoje estou aqui em Belo Horizonte para pregar na Igreja Presbiteriana do Alto Vera Cruz.
Nosso desejo é despertar, pela palavra de
Deus, essa igreja que já tem sido muito missionária. Queremos despertar obreiros com
essas conferências para que vão aos campos.
Orem muito por mim e pela pregação, pela
igreja e pelo meu retorno. De 05 a 10 de abril,
próxima semana, estarei na Bolívia e na Missão Caiuá, em Mato Grosso do Sul, para visitar mais missionários. Orem por isso desde já.
Grato pela sua parceria. Estamos juntos nessa
mesma obra. Deus é maravilhoso para com
sua obra. Grande abraço a todos. José João.

CRISTO, NOSSO PROFESSOR
Não é nada, meus irmãos, para o fiel servo de Jesus Cristo que um certo dogma
desça até ele com a antiguidade cinzenta das eras para torná-lo venerável. Como um homem sensível, o Cristão respeita a antiguidade mas, como um leal
súdito de seu Rei, ele não se curva ante a antiguidade como se fosse deixá-la
tornar-se soberana em Sião ao invés do Cristo vivo. Uma multidão de bons homens pode se reunir e eles podem, em seu juízo, apresentar um dogma, e declarar que este dogma seja essencial e indubitável, e eles podem até fazer ameaças
àqueles que não receberem seu veredito; mas se o dogma não foi autorizado
muito tempo antes de terem-no decidido – se não estava escrito no Livro, a decisão do letrado conselho conta como nada.
Todos os pais, doutores, religiosos, mártires, junte-os todos; não podem adicionar uma palavra à fé uma vez entregue aos santos. Sim, ouso dizer que a unânime aprovação de todos os santos nos Céus e na Terra não seria o bastante para
criar uma doutrina sequer limitada à consciência a menos que Jesus a tenha determinado. Em vão os homens dizem: “Desta forma fazia a igreja primitiva” – a
igreja primitiva não predomina sobre nós. Não há propósito em citar Orígenes
ou Agostinho; cite os apóstolos inspirados e a doutrina está estabelecida, e não
de outro modo. Na igreja de Deus, nunca foi suficiente dizer: “Assim pensa
Martinho Lutero.” Quem foi Martinho Lutero? Um servo de Jesus Cristo, e nada mais. Não é suficiente dizer: “Assim ensina João Calvino,” pois quem é João Calvino? Ele derramou seu sangue por você? Ou ele é seu mestre? Sua opinião deve ser respeitada como a opinião de seu co-servo, mas não um respeito
como um doutor ou um professor competente na igreja – pois somente Cristo é
Rabi, e não devemos chamar nenhum homem de Mestre sobre a terra.
CHARLES SPURGEON

Rua: Almirante Barroso, 1.180 Bairro Santa Bárbara. CEP: 76801-091 Tel. (69)3221-4134 / 9242-9913

SITE DA IGREJA: www.ipportovelho.com.br /E-mail: ippvh@hotmail.com
Conta Corrente da Igreja: Banco do Brasil Agência: 0102-3 Conta Corrente: 40276-1

AO ENTRAR NO TEMPLO, POR FAVOR DESLIGUE O SEU CELULAR.

NOSSO MURAL DE AVISOS
SAF: Convidamos as amadas ir mãs de nossa Sinodal par a no dia
14/04/2017 clamarmos a Deus com jejum e oração. Estaremos intercedendo
pelo trabalho da Executiva Nacional.
Congresso APECOM: Nos dias 29/04 à 01/05/17, no Hotel Minuano, onde teremos
o culto de abertura em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Valor da
inscrição: R$ 200,00, à vista e R$ 210,00 em 3x. Mais informações através do e-mail:
ipbjaru@hotmail.com e pelo telefone 069 3521-3630. VAMOS PARTICIPAR!!
Pizzas: Neste domingo estar emos fazendo entr ega de pizzas, pr ocur e a ir mã Izete.
Quem puder já prestar contas, faça o acerto o mais breve possível.

Agenda da UCP: Atenção aos pais para a programação com as crianças!
08 de abril - Atividade da UCP com a UPA na igreja (Oficina de pizza), das
17h às 19h .
Escala de trabalho da Igreja para esta semana:
União Bandeirantes: Pr esb. Daniel Nogueir a
Jaci Paraná: Ir mão Moisés
Sede: Litur gia Manhã - Presb. Aguiar e Sermão Rev. Ozéas
Sede: Litur gia Noite - Presb. em Disp. Werbeth e Sermão Rev. Eleilson
03/04 - Oração: UMP
04/04 - Oração: UPA
05/04 - Oração: Rev. Ozéas
06/04 - Oração: UPH
07/04 - Oração: SAF

CATECISMO MAIOR
Pergunta 39.

Qual a necessidade de o Mediador ser homem?

Era necessário que o Mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades; para que recebêssemos a adoção de filhos, e
tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça.
Referências. 8:34; 11 Fed. 1:4; Mat. 5:17; Gal. 4:4, Rom. 5:19; Heb. 2:4; e
7:24-25, e 4:15-16; Gal. 4:5

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Congregações e Ministérios da Igreja
•UPH. União Presbiteriana de Homens
•S.A.F. Sociedade Auxiliadora Feminina
•UMP. União de Mocidade Presbiteriana
•UPA. União Presbiteriana de Adolescentes
•UCP. União de Crianças Presbiterianas
•Pelo Hospital Infantil Cosme Damião.
•Apatox
•Congregações Jaci Paraná, União Bandeirante e Eldorado.

Oremos pelos Irmãos em Tratamento de
Saúde
•Pb. Daniel Eller
•Mariquinha (Mãe do Acilon Menezes).
•Manoel Conceição
•Ana Benvinda
•Maria Nazaré dos Santos
•Maria Antonieta e família
•Marly Maria dos Santos
•Ivanete Santos

•Irmã Katia Aparecida do Acre
•Irmã Leonor
•Diác. Rui Barbosa Mendes
•Joelle Silva Ramos
•Francisca das Chagas
•José Neto e sua mãe (devido ao falecimento de seu pai)

Pastores:
•Rev. Autair e família
•Rev. Ozeas e Família
Missionários:
•Luiz e Família
•Pedro Kang e Família
•Jeremiah e Família
•Moisés e Família

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Rogamos as bênçãos de Deus sobre a vida dos nossos irmãos:

06/04– Gisele Xavier Gondin
07/04– Emilly Zípora Leite Souza
07/04– Francisco Gonçalves de Oliveira
"O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te
conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.” Números 6:24-26

