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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
DESPERTAMENTO - PASTOREIO MISSIONÁRIO -

ATIVIDADES DA SEMANA

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

Queridas igrejas parceiras e queridos irmãos
que oram por mim, louvo a Deus por tudo o
que ele me tem confiado a fazer. Obrigado
por sua parceira de sustento e oração por
mim. Nesse final de semana que se passou
realizei uma cirurgia na cidade de Arapongas, pela instrumentalidade do Pb e médico,
Dr Pedro. Ele me doou essa cirurgia. Deus há
de abençoa-lo de forma especial. Fui muito
abençoado. Estou bem. Mesmo cirurgiado
preguei no culto missionário domingo a noite
na Igreja de Arapongas, PR. Um grande privilégio poder pregar lá. Neste final de semana eu me encontro na cidade de Vitória, ES,
na Igreja Presbiteriana de Goiabeiras, para
uma conferência missionária. Orem para que
o Espírito Santo me use muito naquele conferência. Muito obrigado mais uma vez pela
bênção de vocês andarem comigo nessa santa
jornada. - José João

Lembro-me de ti. (Jeremias 2.2)
Observemos que Cristo se deleita em pensar sobre a igreja e contemplar a
sua beleza. Assim como o pássaro retorna com frequência ao seu ninho e
o viajante se apressa em chegar à sua casa, assim também a mente persegue continuamente o objeto de sua escolha. Não podemos contemplar
com assiduidade demais a face de nosso Senhor. Desde toda a eternidade, o Senhor Jesus tem achado as suas “delícias com os filhos dos homens” (Provérbios 8.31). Os pensamentos dele se estenderam ao tempo
em que os seus eleitos seriam nascidos no mundo. Ele os viu em sua
presciência. Davi escreveu: “No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda” (Salmos 139.16). Quando o mundo foi criado, o Senhor Jesus estava
lá e estabeleceu os limites do povo de acordo com o número dos filhos de
Israel. Muitas vezes antes de sua encarnação, Ele desceu à terra em semelhança de homem. Nos carvalhais de Mame, no ribeiro de Jaboque,
próximo das muralhas de Jericó e na fornalha da Babilônia, o Filho do Homem visitou o seu povo. Visto que a sua alma se deleitava naquele povo,
Ele não podia descansar longe deles, pois seu coração os desejava. Nunca eles estiveram ausentes de seu coração, pois o Senhor Jesus havia escrito seus nomes em sua mão e gravando-os em seu lado. Assim como o
peitoral do juízo que continha os nomes dos filhos de Israel era o ornamento mais brilhante que o sumo sacerdote vestia, assim também os nomes dos eleitos de Cristo eram as suas joias mais preciosas e resplandeciam em seu coração. Podemos, frequentemente, esquecer-nos de meditar
nas perfeições de nosso Senhor, mas Ele nunca cessa de lembrar-se de
nós. Repreendamos a nós mesmos pelo esquecimento do passado, e oremos por graça para trazê-Lo sempre na mais afetuosa lembrança. Senhor,
pinta nos olhos de minha alma a imagem de teu Filho.
CHARLES SPURGEON
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AO ENTRAR NO TEMPLO, POR FAVOR DESLIGUE O SEU CELULAR.

NOSSO MURAL DE AVISOS

MOTIVOS DE ORAÇÃO

* Projeto Orando em Família: 1) Ana Benvinda e família; 2) Pb. Paulo e família; 3) Diác. Wilson e
família; 4) Alice e família; 5) Maria Antonieta e família e 6) Heliana e família.
* Matrículas Abertas EBD 2018: Faça já a sua matr ícula ! As pastas com a listagem das classes estão sob a mesa na porta de entrada da igreja.
* Congregações: O pastor Autair e o Pb. Daniel Nogueir a estão nas congr egações de J aci-Paraná e
União Bandeirantes neste domingo.
* Culto de Natal: No pr óximo domingo ter emos o culto de Louvor e Ador ação à Deus pelo Pr esenteJesus que nos veio dar plena alegria. OBS: Quem for participar da ceia, procure a irmã Liduína para informar a sua contribuição.
* Culto de Ano Novo: Ser á uma ver dadeir a festa espir itual com r ecepção de membr os por batismos,
profissão de fé e por jurisdição. Não faltem. Será nosso último momento juntos neste ano. OBS: Quem for
participar da ceia, procure a irmã Liduína para informar a sua contribuição.
* EBD Classe única do mês de Dezembro :
* Escala de Professores: Crianças até 10 anos: 17.12-Marilza E Kelly / 24.12- Claudenice, Elba e Palmira / 31.12 - Cleiciane e Marliza. Obs.: Orar, cantar com as crianças...e ver quem da escala irá dar a lição. Pode ser uma das aulas que desenvolveu esse ano.
* Classe dos adultos :17.12 -Dons e Ministérios (Marcelo e Francisco) / 24.12- Cosmovisão Cristã
(Aguiar e Gustavo) 31.12 -Catecúmenos (Paulo, Paixão e Daniel Petersen).

*Escala de trabalho da Igreja para
a semana: 17/12/2017 à 24/12/2017

*Escala da Junta Diaconal para a

semana:

União Bandeirantes: Rev. Autair ( Ceia) e
Pb. Daniel Nogueira
Jaci Paraná: : Rev. Autair ( Ceia) e Pb. Daniel Nogueira
Sede: -Devocional Manhã: Pb. Aguiar
Liturgia Noite: Pb. Marcelo; Sermão: Rev.

17/12/2017 à 23/12/2017.

Segurança Externa: Luiz Tavares
Templo: Diác. Claybony
Dízimo: Diác. Paixão e Chiquinho

Ozeas.
19/12 - Reunião de Oração: Irmã Terezinha
20/12– Estudo Doutrinário: Rev. Autair.

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

24/12:

Sede: -Devocional Manhã: Rev. Autair
Liturgia Noite e Sermão: Rev. Autair

Congregações e Ministérios da Igreja:

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

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

CATECISMO MAIOR
73.

Como

justifica

a

fé

o

pecador

diante

de

Deus?

A fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são os frutos dela, nem como se fosse a graça da fé, ou
qualquer ato dela, que lhe é imputado para a justificação; mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça.
Rel. Gal. 3:11; Rom. 3:28, e 4:5; João 1:12; Gal2:16.

19/12/2017 - Maria Antonieta Ferreira
20/12/2017 - Rafael Saraiva Carvalho
23/12/2017 - Teresinha de Moraes Santana

"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

