GRUPOS FAMILIARES

PASTORES
Rev. Autair Emerick.....(99967-9244/99302-1966)
Rev. Ozeas Maciel......(3222-1864 / 98415-3076

PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE
PORTO VELHO

PRESBÍTEROS
Presb. Daniel Nogueira...........(3217-9200 /99965-8351)
Presb. João Marcos França......(3210-3556 / 99981-4140)
Presb. Marcelo Moura............(98114-0396)
Presb. Raimundo Nonato Aguiar...............( 98401-1552)

DIÁCONOS
Diác. Antônio Paixão .........(98116-0011/99280-0902)
Diác. Claybony Cunha.......(3224-1760 / 99245-1234)
Diác. Francisco Oliveira Júnior................(99209-1684)
Diác. Luís Tavares Pereira........................(3212-1108)
Diác. Norival Costa Lobo......(3222-9227/98141-3356)
Diác. Marcos Munhoz.........(3225-1836/99236-5044)
Diác. Wilson Lima Barbosa.....................(99216-5516)
Diác. Rui Barbosa Mendes.............(99240-3657)
Diác. Lindomar Marinho de Souza.......(99259-6762

BOLETIM INFORMATIVO Nº 811– 12 de Novembro de 2017
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 Saúdo minhas igrejas parceiras e meus intercessores,
rogando as bênçãos infinitas do Senhor para cada um
que serve a ele de todo o coração. Final de semana foi
grande bênção na cidade de Ibatiba, ES. Neste final de
semana me encontro noutra conferência missionária na
Igreja Presbiteriana Central de Contagem. Esperamos
que o Espírito Santo mova muitos corações para o comprometimento com essa gloriosa obra. Para isso peço
que os irmãos orem neste dia, tanto para o momento da
Escola Bíblica Dominical quanto para o culto a noite.
Quero que Deus me use em sua obra. Deus é quem
convence o coração dos homens para a sua obra. Muito
grato por andarem comigo nessa jornada missionária.
Deus abençoe a todos nesse dia. Hoje é dia do Senhor e
devemos cultuá-lo em Espírito e em verdade. Na próxima quarta-feira estou de partida para o Chile (Suely

também) para visitar nossos missionários em Santiago e Vina del Mar. Vou também falar em nosso
Seminário Teológico lá sobre Chamado Missionário. Orem por mim. Muito grato por tudo - José
João.

O valor da vossa fé. (1Pedro 1.7)
A fé não-provada pode até ser verdadeira, mas certamente é uma fé pequena.
Talvez ela se mantenha raquítica durante todo o tempo em que permanece
sem provações. A fé prospera muito bem quando todas as coisas estão contra
ela. As tempestades são os treinadores da fé, e os relâmpagos são os seus
iluminadores. Quando o mar se encontra em bonança, estenda as velas como
desejar, o barco não se moverá em direção ao porto. Entretanto, comecem a
soprar os ventos sibilantes e a sacudir o barco, até que seu convés seja lavado pelas ondas e o seu mastro comece a balançar sob a pressão da vela
cheia e crescente, logo o barco avançará em direção ao porto desejado. Nenhuma flor tem um azul tão encantador quanto aquelas que crescem aos pés
das geleiras. Nenhuma estrela raia tão claramente quanto aquelas que brilham no céu polar. Nenhuma água tem sabor tão doce quanto aquela que brota entre a areia do deserto; e nenhuma fé é tão preciosa como aquela que sobrevive e triunfa na adversidade. Fé provada traz experiência. Você não poderia ter crido em sua própria fraqueza, se não houvesse sido constrangido a
passar pelos rios. Nunca teria conhecido o poder de Deus, se não houvesse
sido amparado em meio às enchentes de provação. A consistência, a segurança e a intensidade da f é aumentam quanto mais forem exercitadas por
tribulações. A fé é preciosa; a sua provação é igualmente preciosa. Isto não
deve desanimar aqueles que são novos na fé. Você terá bastante provação,
sem procurá-la. A porção completa será medida para você no devido tempo.
Enquanto isso, se você não pode requerer o resultado de longa experiência,
agradeça a Deus pela graça que você tem. Louve a Deus pelo grau de santa
confiança que você já atingiu. Ande de acordo com essa regra e você terá
mais e mais da bênção de Deus, até que sua fé removerá montanhas e conquistará impossibilidades.
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) Magno Rodr igues e família; 2) Adr iana e família; 3) Gabr iela Sena
e família; 4) Bruno Brandão e família e 5) Pastor Autair e família.
*40º Aniversário da Primeira Igreja Presbiteriana de Porto Velho: Nos dias 18 à 20 de Novembr o
acontecerá a comemoração do aniversário da igreja, com a presença dos Pregadores: Rev. Luciano Amorim e Rev. Roberto Brasileiro. Programe-se e participe conosco desta grande festa Espiritual!
*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.
*Retiro Espiritual da SAF: Acontecer á neste fer iado dia 15/11/17, na chácara Vilela que fica situada
no final da Av: Rio Madeira. Para maiores informações procure a irmã Liduína. Não fique de fora!
*Sociedades Internas: O livr os devem ser entr egues impr eter ivelmente HOJ E, a qualquer um dos
membros do Conselho.
*Pizzas: Neste domingo estar emos fazendo entr ega de pizzas, pr ocur e a ir mã Izete.
*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 Novembr o.
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: 12/11/2017 à 19/11/2017.
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 e Mens: Evang.
Mário
14/11 - Reunião de Oração: Presb. Marcelo
15/11 - Culto de Gratidão pela escola XV de Novembro: Rev. Autair
18/11 - Culto 40º Aniversário da Igreja: Litur gia: Rev. Autair e Sermão: Rev. Luciano Amo-

rim.
19/11: 40º Aniversário da Igreja

*Escala da Junta Diaconal para a semana: 12/11/2017 à 18/11/2017.
Segurança Externa: Diác. Norival
Templo: Diác. Wilson
Dízimo: Diác. Marcos e Ruy

•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
• José Romualdo ( Pai da irmã Hanara)
•Congregações Jaci Paraná, União Bandei- • Sara Diciana ( Prima da irmã Kellen)
rante e Eldorado.
• Antônio Barbosa (Esposo da irmã Eli)
• Vivilene Garcia
Pastores:
• Noélia (esposa do Irmão Presb. em Disp.
Marcos)
•Rev. Autair e família
• Abnério (Pai do pastor Autair)
•Rev. Ozeas e Família
• Juarez e Tereza Oliveira (Pais do Diác.
Chiquinho)
Missionários:
• Pastor Autair e Gecilanea
• Onildo ( irmão da Milma da Congregação
•Luiz e Família
de Eldorado)
•Pedro Kang e Família
• Leonardo ( Pai da Stela)
•Moisés e Família
• Joel( Pai da irmã Lucimar)
• Lenilda ( Irmã da Vivilene/Liviane)
Oremos pelos Irmãos em Tratamento de • Pb. Luiz Andrade ( Pai da irmã Adriana)
Saúde:
• Mateus Freire
Congregações e Ministérios da Igreja:

•Ana Benvinda
•Maria Nazaré dos Santos
OBS: Se precisar, entre em contato

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

com os diáconos de plantão.

CATECISMO MAIOR
69. Que é a comunhão em graça que os membros da Igreja invisível têm com Cristo?
A comunhão em graça que os membros da Igreja invisível têm com Cristo é a participação da
virtude da sua mediação, na justificação, adoção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta
a união com Ele .
Rom. 8:30; Ef. 1:5; 1 Cor. 1:30.

MOTIVOS DE ORAÇÃO

Rogamos as bênçãos de Deus sobre a vida dos nossos
irmãos:
16/11/2017 - Gecilanea Fabris Emerick
18/11/2017 - Matheus Leite de Souza
18/11/2017 - Thiago de Praga Dias Lobo

"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

