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Líder

Telefone

Dia/
horário

Daniel Nogueira

3222-3264

Quinta/20horas

Paulo Lima

2141-5741

Sexta/20horas

Adolescentes

98429-6450

Sábado/20horas

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 - Amadas igrejas parceiras, e amados irmãos intercessores,
saúdo mais uma vez a todos vocês que
tem sido meu suporte para a obra missionária. Deus tem sido bondoso para conosco. Neste final de semana, desde ontem, me encontro da cidade de Ibatiba,
ES, para uma conferência missionária a
fim de despertar o povo de Deus para a
sua obra missionária. "Missões são feitas
com os pés dos que vão, com os joelhos
dos que ficam e com as mãos dos que
contribuem". Também são assim: "Uns
descem ao poço, outros seguram as cordas". Obrigado por vocês andarem comigo nessa obra. Deus muito abençoe todos
os irmãos nessa caminhada. José João.

Rua: Almirante Barroso, 1.180 Bairro Santa Bárbara. CEP: 76801-091 Tel. (69)3221-4134 / 99263-

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
CNPJ: 05.661.368/0001-14

REFORMA, ONTEM E HOJE
Todo grupo humano possui em sua história eventos de grande significado que estão intimamente associados com sua identidade. No caso dos protestantes, o evento de grande significado
histórico é a chamada Reforma Religiosa do século XVI. O monge agostiniano e professor de
teologia Martinho Lutero, afixou na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas célebres 95 teses, convidando a comunidade acadêmica local para um debate público sobre a venda
das indulgências e outras questões controvertidas. Desde então, o dia 31 de outubro de 1517
tem permanecido na consciência evangélica como um símbolo fundamental do seu movimento.
Por decisivo e marcante que tenha sido, esse acontecimento pertence ao passado e não pode
mais ser repetido. Há muitos evangélicos que sonham com uma volta aos tempos da Reforma,
assim como tantos gostariam de restaurar os dias heroicos da igreja primitiva. A isto chamamos
de “repristinação”, ou seja, a tentativa de restaurar alguma coisa a um estado ou condição original, prístino. Porém, o fato é que os acontecimentos, circunstâncias e personagens passam inexoravelmente; somente as ideias e os ideais permanecem e são eles, acima de tudo, que devem
ocupar a nossa atenção. No 5º Centenário da Reforma Protestante, como podemos celebrar a
obra dos desbravadores evangélicos do século XVI? De que modo podemos honrar o Deus dos
reformadores, nós que vivemos no inicio do século XXI? Uma das respostas é: conhecendo e
encarnando as convicções que nortearam as suas vidas e os seus labores. Destacamos três delas,
que reputamos essenciais para a igreja contemporânea. Em primeiro lugar, é notável o lugar
que os formadores deram à doutrina: apesar dos fatores políticos, sociais e econômicos envolvidos na Reforma, o seu ímpeto mais central veio da profunda experiência religiosa de líderes
como Lutero e Calvino. A sua visão da graça e da glória de Deus, mediada pelas Escrituras,
levou-os a colocar a graça e a glória de Deus no centro de suas vidas e a rejeitar tudo aquilo que
pudesse obscurecer a Sua majestade como Senhor do universo, da vida e da redenção. Em segundo lugar, é notável a compr eensão dos r efor mador es sobr e a Igr eja: igr eja não er a
para eles uma estrutura ou instituição, mas o conjunto de fiéis que se reúnem para a adoração,
comunhão e serviço exaltando a Deus, estudando a Sua Palavra, celebrando a Sua salvação,
testemunhando de Sua graça e servindo o próximo. Em terceiro lugar, é notável a entendimento
dos reformadores sobre a Sociedade rompendo com a dicotomia entre sagrado e secular. Os
líderes da Reforma e seus seguidores insistiram no fato de que toda a vida pertence a Deus e
deve refletir o Seu senhorio. Com seu trabalho e exemplo, o cristão deve esforçar-se para que
os valores do Reino permeiem todas as áreas da coletividade. Que sejam essas as nossas preocupações ao lembrarmos novamente os eventos e personagens dos quais somos herdeiros. E
que Deus nos abençoe nessa caminhada de testemunho e luta!

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

NOSSO MURAL DE AVISOS

MOTIVOS DE ORAÇÃO

*Projeto Orando em Família: 1) Mateus Fr eir e e família; 2) Már io Br ito e família; 3) Dora e família; 4) Marly Maria e família e 5) Grinaura e família.
* 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.
*A Secretaria de Ação Social da SAF convida par a a 2a Etapa da Campanha de Doação
de Sangue as pessoas que apresentarem os seguintes critérios básicos:
- Boas condições de saúde; - Idade entre 16 e 69 anos;- Pesar pelo menos 50kg.
Local: Banco de Sangue ao lado do Hospital de Base. Data: 18/11/2017 -A partir das 8h.
* Congresso Unificado do PPVH 2017: Acontecer á em nossa igr eja nos dias 25 e 26 de
Novembro. Palestrante: Rev. Alessandro Santarelli com o Tema: Liderança Cristã: Caráter,
Comunhão, Criatividade. OBS: As palestras são abertas a todos que desejarem participar!

*Escala de trabalho da Igreja para
a semana: 05/112017 à 12/11/2017.

*Escala da Junta Diaconal para a
semana: 05/11/2017 à 11/11/2017.

União Bandeirantes: Ir mão Acir

Jaci Paraná: Evang. Moisés
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.
12/11/2017
União Bandeirantes: Rev. Ozeas e Diác.
Chiquinho (Ceia)
Jaci Paraná: : Rev. Ozeas e Diác. Chiquinho (Ceia)
Sede: - Devocional Manhã: Pb. Aguiar
Liturgia Noite - Pb. Aguiar; Mensagem:

Evang. Mário.

Segurança Externa: Diác. Chiquinho
Templo: Diác. Paixão

Os

eleitos

são

os

Dízimo: Diác. Claybony e Luiz Tavares

OBS: Se precisar, entre em
contato com os diáconos de
plantão.

únicos

eficazmente

chamados?

Todos os eleitos, e somente eles, são eficazmente chamados; ainda que outros o possam ser, e
multas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas operações comuns do Espírito, contudo, pela sua negligência e desprezo voluntário da graça que é
oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca vêm sinceramente a Jesus
Cristo.

At. 13:48, e 2:47; Mat. 22:14, e 13:20-21; Sal. 81:11-12; João 12:38-40.

•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.
Pastores:
•Rev. Autair e família
•Rev. Ozeas e Família
Missionários:

CATECISMO MAIOR
68.

Congregações e Ministérios da Igreja:

•Luiz e Família
•Pedro Kang e Família
•Moisés e Família
Oremos pelos Irmãos em Tratamento
de Saúde:

•Ana Benvinda
•Maria Nazaré dos Santos
•Maria Antonieta e família
•Marly Maria dos Santos
•Irmã Katia Aparecida do Acre
•Irmã Leonor
•Francisca das Chagas
•Antônia( Mãe da irmã Luciana)
• Maria Socorro Costa Pereira
• Epitácio ( Pai da irmã Elba)
• Annelize ( Sobrinha da irmã Marly)
• José Romualdo ( Pai da irmã Hanara)
• Sara Diciana ( Prima da irmã Kellen)
• Antônio Barbosa (Esposo da irmã Eli)
• Vivilene Garcia
• Noélia (esposa do Irmão Presb. em Disp.
Marcos)
• Abnério (Pai do pastor Autair)
• Juarez e Tereza Oliveira (Pais do Diác.
Chiquinho)
• Irmã Terezinha Santana
• Pastor Autair e Geicilanea
• Onildo ( irmão da Milma da Congregação de Eldorado)
• Leonardo ( Pai da Stela)

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Rogamos as bênçãos de Deus sobre a vida dos nossos
irmãos:
05//11/2017 - Moisés Chagas
07/11/17– Lucas Atique Rosa
11/11/17 - Edjalma Romanha Pereira
11/11/17 - Marcos Antônio de Jesus Costa
"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

