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
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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

Ore pelo trabalho da Junta de Missões
Nacionais da IPB.

ATIVIDADES DA SEMANA

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

Como todos os anos, temos vários desafios pela frente. Contamos com as orações de todos aqueles que se importam
com a evangelização do nosso país. Ore
pelos obreiros, pelos campos, por suas
cidades e pela direção da JMN.
Ore pelo escritório administrativo da
JMN. Ore por todos os funcionários e
pelos trabalhos que são realizados. O
serviço de cuidar do bom andamento da
obra, do cuidado para com os obreiros, a
divulgação nas igrejas e toda administração depende Daquele que é o Senhor
da obra. Precisamos das orações dos
irmãos.

Rua: Almirante Barroso, 1.180 Bairro Santa Bárbara. CEP: 76801-091 Tel. (69)3221-4134 / 99263-0786

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

No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se

alguém tem sede, venha a mim e beba. (João 7.37)

A perseverança teve a sua obra perfeita na pessoa do Senhor Jesus. Até
ao último dia da festa, Ele apelou aos judeus. Neste último dia do ano, o
Senhor Jesus nos dirige seu apelo e espera para se mostrar gracioso para
conosco. A longanimidade de nosso Senhor é admirável em tolerar alguns
de nós, ano após ano, apesar de nossas provocações, rebeldias e resistência ao seu Espírito Santo. Maravilha das maravilhas é o fato de que ainda estamos na terra da misericórdia. O Senhor Jesus nos exorta à reconciliação com Deus. Quão profundo tem de ser o amor que fez o Senhor chorar pelos pecadores. Com certeza, diante o clamor dessa chamada, o nosso coração virá espontaneamente. Tudo o que o homem necessita para
satisfazer a sede de sua alma já foi providenciado. Embora a alma esteja
completamente sedenta, o Senhor Jesus pode saciá-la. A proclamação
está sendo feita, com toda espontaneidade, declarando que todos os sedentos são bem-vindos. O Senhor Jesus levou em seu próprio corpo os
nossos pecados, na cruz. O Salvador que sangrou, morreu e ressuscitou é
a única esperança para um pecador. Ó, que tenhamos graça para agora
vir e beber, antes que o sol se ponha, neste último dia do ano! O ato de
beber representa uma recepção para a qual nenhuma adequação é requerida. O tolo, o ladrão, a prostituta podem beber. Pecaminosidade de caráter não pode impedir que alguém aceite o convite e creia em Jesus. A boca pobre é convidada a parar e beber um profundo gole da fonte inesgotável. Lábios imundos, ressecados e leprosos podem beber da torrente de
amor divino. Eles não podem contaminá-la, mas, pelo contrário, serão purificados. O Senhor Jesus é a fonte de esperança. Querido leitor, ouça a voz
do amável Redentor, que clama a todos nós: “Se alguém tem sede, venha
a mim e beba”.
CHARLES SPURGEON
AO ENTRAR NO TEMPLO, POR FAVOR DESLIGUE O SEU CELULAR.

NOSSO MURAL DE AVISOS
*Projeto Orando em Família: 1) Francisco Pinheiro e família; 2) Gustavo Lanis e família; 3)

Diác. Antônio Paixão e família; 4) Maria Leite e família e 5) Carola Hurtado 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.
*Leitura Completa da Bíblia: Os ir mãos que concluír am a Leitur a de toda Bíblia em
2017, ou encerrarão até dia 31 deste, favor comunicar à Secretaria da Igreja. Muito Obrigado
desde já. "Pr. Autair"
*Hoje teremos Culto de Vigília: Ser á uma ver dadeir a festa espir itual às 21:00h,com r ecepção de membros 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.
* Escala de Professores: Crianças até 10 anos: 31.12 - Cleiciane e Marliza.
* Classe dos adultos : 31.12 -Catecúmenos (Paulo, Paixão e Daniel Petersen).
*Plenária Unificada: No pr imeir o domingo de J aneir o ter emos plenár ia. Esteja em or ação.

*Escala de trabalho da Igreja para
a semana: 31/12/2017 à 07/01/2017
União Bandeirantes: Ir mão Silveir a
Jaci Paraná: Evang. Moisés
Sede: -Devocional Manhã: Rev. Autair
Liturgia Noite Conselho e Sermão: Rev.
Autair
Semana de oração: 01/01-UPH /02/01 -

UMP /03/01 - Rev. Autair /04/01 Ozeas/05/01 - SAF
07/01/2018

Rev.

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

*Escala da Junta Diaconal para a

semana:

31/12/2017 à 06/01/2017.

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

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

CATECISMO MAIOR
75. Que é santificação?
Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, para
serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição
de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento
que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas
graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem, cada vez mais para o pecado e
ressuscitam para novidade de vida.
Ef. 1:4; 1 Cor. 6:11; 11 Tess. 2:13; Rom. 6:4~6; Fil. 3:10; Ef. 4:23-24; At. 11:18; 1 João 3:9; Judas. 20; Ef. 3:16-19;

Col. 1:10-11; Rom. 6:4-6.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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
• Noélia (esposa do Irmão Presb. em Disp.
Marcos)
Missionários:
• Abnério (Pai do pastor Autair)
• Tereza Oliveira (Mãe do Diác. Chiquinho)
•Luiz e Família
• Pastor Autair e Gecilanea
•Pedro Kang e Família
• Onildo ( irmão da Milma da Congregação
•Moisés e Família
de Eldorado)
Oremos pelos irmãos que estão Viajando • Leonardo ( Pai da Stela)
de Férias (Dez/Jan):
• Joel( Pai da irmã Lucimar)
• Pb. Luiz Andrade ( Pai da irmã Adriana)
•Irmão Marcelo e Família
• Mateus Freire
•Irmão Cláudio e Família

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Rogamos as bênçãos de Deus sobre a vida dos nossos irmãos:
31/12/2017 - Deborah Cristina Biet de Oliveira
01/02/2018 - Andréa Cecília de Macêdo Souza
02/01/2018 - Alice Silva Ramos

"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

