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Telefone

Dia/horário

Vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. (Mateus 6.9)

Daniel Nogueira

3222-3264

Quinta/20horas

Paulo Lima

2141-5741

Sexta/20horas

Adolescentes

98429-6450

Sábado/20horas

Esta oração começa onde toda oração verdadeira deve começar -com o espírito
de adoção: “Pai nosso”. Não haverá qualquer oração aceitável, enquanto não
dissermos: “Levantar-me-ei, e irei ter com o meu Pai” (Lucas 15.18). Este espírito de filho logo percebe a grandeza do Pai, “nos céus”, e ascende em piedosa
adoração: “Santificado seja o teu nome” (Mateus 6.9). A criança balbuciando:
“Aba, Pai” torna-se um anjo clamando: “Santo, Santo, Santo”. Há um único
passo da adoração arrebatadora ao espírito missionário ardente, o qual é um
renovo infalível do amor filial e adoração reverente. “Venha o teu reino; façase a tua vontade, assim na terra como no céu” (v. 10). Em seguida, temos a sincera expressão de dependência de Deus: “O pão nosso de cada dia dá-nos hoje” (v. 11). Depois, iluminado pelo Espírito Santo, o crente que ora descobre
que não é somente dependente, mas também pecador, por isso, ele implora à
misericórdia “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado
aos nossos devedores” (v.12). O homem que está realmente perdoado se mostra
ansioso por não ofender a Deus novamente. Possuir a justificação nos leva a um
intenso desejo por santificação. “Perdoa-nos as nossas dívidas” (v. 12) -isto é
justificação. “Não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal” (v. 13) isto é santificação em suas formas negativa e positiva. Sendo perdoado, tendo a
justiça de Cristo imputada e estando consciente de sua aceitação diante de
Deus, o crente suplica humildemente em favor de sua perseverança: “Não nos
deixes cair em tentação” (v. 13). Como resultado de tudo isso, surge um louvor
triunfante: “Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém!” (v. 13). Regozijamo-nos com o fato de que nosso Rei governa em providência e reinará
em graça, desde o rio até aos confins da terra, e seu domínio não terá fim. Assim, este breve modelo de oração conduz a alma do senso de adoção à comunhão com o nosso Senhor, que reina. Senhor, ensina-nos a orar assim.

Jovens

Sábado/20h00

MISSÕES
JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS

ATIVIDADES DA SEMANA

Domingo:
09h - Escola Bíblica Dominical
19h - Culto Noturno
Terça 19h30 - Reunião de Oração
Quarta 19h30 - Exposição doutrinária
Hospital Infantil
APATOX

DESPERTAMENTO - PASTOREIO MISSIONÁRIO Queridas igrejas parceiras, que tem sido fiéis ao trabalho
missionário, me enviando para abençoar centenas e
milhares de vidas. Tenho uma profunda gratidão pela
participação dessas queridas igrejas no meu ministério.
Também alguns irmãos que se envolvem comigo. Ainda
temos esse ano uma agenda a cumprir: Nesses final de
semana estarei participando do culto dos 500 anos da
Reforma Protestante; dias 04 e 05/11 estarei na conferência mis em Ibatiba, ES; dia 12/11, conferência missionária em Central de Contagem; dia 15/11, estaria partindo para os campos do Chile; dia 26, em Belo Horizonte; dia 27/11, partindo para os campos do Uruguai;
dia 14-16/12, reunião de meu presbitério em BH; dia e
16 e 17/12, conferência missionaria na igreja de Goiabeiras, Vitória/ES. Provavelmente, na segunda semana
de dezembro farei uma cirurgia. Orem por tudo isso.
Gostaria de convocar todas as igrejas a continuarem
comigo nesse glorioso trabalho, enquanto Deus me der
graça e forças para fazê-lo. Quero trabalhar enquanto
Deus me der condições. Continuem caminhando comigo. Os frutos serão gloriosos. O que eu faço vocês estão
fazendo também. Grande abraço e Deus os abençoe
maravilhosamente .José João.

CHARLES SPURGEON
Rua: Almirante Barroso, 1.180 Bairro Santa Bárbara. CEP: 76801-091 Tel. (69)3221-4134 / 99263-0786
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AO ENTRAR NO TEMPLO, POR FAVOR DESLIGUE O SEU CELULAR.

NOSSO MURAL DE AVISOS
*Projeto Orando em Família: 1) Fr ancisca das Chagas e família; 2) Adeilde e família; 3)
Anselmo Franco e família; 4) Félix e família ; 5) Aurélio e família e 6) Solange e família.
*Faça sua assinatura: Inter essados em assinar as r evistas da SAF,UPH,SERVOS ORDENADOS, e JORNAL PRESBITERIANO. Valor por assinatura R$ 24,00 coletiva ( acima de
10) , R$ 27,00 individual (até 9). Valores por cada assinatura. O prazo para pagamento é até
HOJE. Pr ocur e a ir mã Luciana e faça a sua assinatur a. Telefone par a contato: 69 981128872.
*Culto da Reforma: Ser á no dia 31/10/2017 (Terça-Feira), às 19:30h com a presença do Rev.
Aluízio Vidal.
* Retiro 2018: Valor es das inscr ições par a o r etir o: Cr ianças de 0 à 6 anos - Isenta, 7 à 10
- R$ 20,00 , 12 à 17 - R$ 70,00 e a partir de 18 Anos R$ 100,00. Pode ser parcelado em até 5X.
Procure a irmã Heliana.
* Pastor Autair e Gecilanea já fizeram as cirurgias e passam bem. Estejamos orando por
sua plena recuperação.

*Escala de trabalho da Igreja para
a semana: 29/10/2017 à 05/11/2017.

*Escala da Junta Diaconal para a
semana: 29/10/2017 à 04/11/2017.

União Bandeirantes: Pb. Mar celo Mour a

Jaci Paraná: Evang. Moisés

Segurança Externa: Diác. Ruy

Sede: - Devocional Manhã: Pb. Aguiar
Liturgia Noite – Pb. em Disp. Paulo Lima e Sermão: Rev. Demétrios.
31/10 - Culto da Reforma: Pastor Aluízio
01/11 - Estudo Doutrinário: Rev. Ozeas

Templo: Diác. Marcos

05/11/2017

OBS: Se precisar, entre em

Sede: - Devocional Manhã: Pb. Daniel Nogueira

Liturgia Noite – Conselho (Pb. Marcelo) e
Sermão e Ceia: Rev. Ozeas

Semana de oração: UPH/J unta Diaconal/Rev. Ozeas/UPA/ SAF.

Dízimo: Diác. Norival e Wilson

contato com os diáconos de
plantão.

CATECISMO MAIOR
67. Que é vocação eficaz?
Vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual (do seu livre e especial amor para
com os eleitos e sem que nada neles o leve a Isto), Ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus
Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de urna maneira salvadora,
renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no
pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada.
Ef. 1:18-20; 11 Tim. 1:8-9; Tito 3:4-5; Rom. 9:11; 11 Cor. 5:20; e 6:2, João 6:44; 11 Tess. 2:13-14;
At. 26:18; Eze. 11:19; João 6:45; Fil. 2:13.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
•Maria Antonieta e família
•Marly Maria dos Santos
•UPH. União Presbiteriana de Homens
•Irmã Katia Aparecida do Acre
•S.A.F. Sociedade Auxiliadora Feminina
•Irmã Leonor
•UMP. União de Mocidade Presbiteriana
•Francisca das Chagas
•UPA. União Presbiteriana de Adolescentes •Antônia( Mãe da irmã Luciana)
•UCP. União de Crianças Presbiterianas
• Maria Socorro Costa Pereira
•Pelo Hospital Infantil Cosme Damião.
• Epitácio ( Pai da irmã Elba)
•Apatox
• Annelize ( Sobrinha da irmã Marly)
•Congregações Jaci Paraná, União Bandei- • José Romualdo ( Pai da irmã Hanara)
rante e Eldorado.
• Sara Diciana ( Prima da irmã Kellen)
• Antônio Barbosa (Esposo da irmã Eli)
Pastores:
• Vivilene Garcia
• Noélia (esposa do Irmão Presb. em Disp.
•Rev. Autair e família
Marcos)
•Rev. Ozeas e Família
• Abnério (Pai do pastor Autair)
• Juarez e Tereza Oliveira (Pais do Diác.
Missionários:
Chiquinho)
• Irmã Terezinha Santana
•Luiz e Família
• Pastor Autair e Geicilanea
•Pedro Kang e Família
• Onildo ( irmão da Milma da Congregação
•Moisés e Família
de Eldorado)
• Leonardo ( Pai da Stela)
Oremos pelos Irmãos em Tratamento de • Joel( Pai da irmã Lucimar)
Saúde:
• Lenilda ( Irmã da Vivilene/Liviane)
• Pb. Luiz Andrade ( Pai da irmã Adriana)
•Ana Benvinda
•Maria Nazaré dos Santos
Congregações e Ministérios da Igreja:

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

30/10/17– Altair Paz Félix
04/11/17 - Larissa Pereira Azeredo

"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

