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Líder

Telefone

Dia/horário

Daniel Nogueira

3222-3264

Quinta/20horas

Paulo Lima

3212-2116

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 - Queridas
igrejas parceiras e queridos irmãos intercessores, quero
saudar a todos nesse novo ano, rogando sobre todos a
graça e a paz que só vem de Deus. Louvo a Deus por
termos andado juntos nesse ano que se passou e foi uma
grande bênção ter vocês ao meu lado nessa obra missionária gloriosa. Todos foram uma bênção tanto na oração
quanto no suporte financeiro que veio da parte das igrejas
parceiras para que eu pudesse ir aos campos e às igrejas.
Quero fazer tudo o que Deus me colocar a fazer em 2018.
No mês de janeiro vou dar uma paradinha (férias) para
ficar mais com a família e descansar um pouquinho de
viajar. Naturalmente devo pregar várias vezes durante o
mês, mas por aqui mesmo. Mas já em fevereiro devo ir a
Senegal, África, para estar com 05 famílias missionárias da
APMT lá. Desde já estejam orando por isso. Conto com a
continuidade das igrejas comigo para que juntos continuemos essa obra. Quero trabalhar enquanto Deus me der
forças. Andem comigo porque não há obra missionária
sem igrejas parceiras. Elas e o missionário é que fazem
juntos a obra. Deus muito abençoe cada um dos irmãos.
Enquanto tivermos vida, vamos trabalhar, porque poucos
dias certamente nos restam. A Deus toda a glória e a
honra. Grande abraço, José

“Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.” (Fp 1.21)
O crente não vivia sempre para Cristo. Ele começou a viver somente depois
que o Espírito Santo o convenceu do pecado e, pela graça, o fez ver o Salvador que morreu e fez propiciação pela culpa dele. Desde o momento do novo
e celestial nascimento, o homem começa a viver para Cristo. Jesus é para o
crente a pérola de grande valor, e por amor a Ele desejamos abandonar tudo
o que temos. O Senhor Jesus conquistou nosso coração, que agora pulsa somente para Ele. Para glória dele, devemos viver. Em defesa do evangelho,
devemos morrer. O Senhor Jesus é o padrão de nossa vida e o modelo segundo o qual devemos moldar nosso caráter. Estas palavras do apóstolo Paulo significam mais do que muitos homens pensam. Elas nos dizem que Cristo
era o alvo e o objetivo da vida de Paulo. Nas palavras de um antigo crente,
Paulo comia, bebia e dormia a vida eterna. O Senhor Jesus era a própria respiração do apóstolo, a alma de sua alma, o coração de seu coração, a vida de
sua vida. Você pode dizer, como alguém que professa ser crente, que sua vida corresponde à de Paulo? Pode dizer com sinceridade que para você o viver é Cristo? Em seus negócios, você vive para Cristo ou trabalha a fim de
engrandecer a si mesmo e trazer vantagem à família? Você pergunta: “Viver
para Cristo é essencial”? Para o crente é. Se um crente professa viver para
Cristo, como ele pode viver para outro objeto, sem cometer adultério espiritual? Muitos cumprem este princípio em certa medida mas, quem ousa dizer
que tem vivido totalmente para Cristo, como Paulo viveu? Mesmo assim, somente esta é a verdadeira vida cristã – sua origem, seu sustento, seu padrão
e sua finalidade. A vida cristã resume-se em uma palavra: Jesus. Senhor,
aceita-me. Apresento-me, suplicando que possa viver somente em Ti e para
Ti. Deixe-me ser como o touro que fica entre o arado e o altar. Que meu lema
seja: “Pronto para o trabalho ou para o sacrifício”.

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) Presb. Frank e família; 2) Diác. Norival e famí-

lia; 3) Iracema e família; 4) Liliane Pereira e família; 5)Lucimar Alves e família e 6) Valdenor Paiva 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.
*Plenárias: Não haver á Plenár ia Unificada devido a viagem de muitos ir mãos o que irá implicar no quórum.
*Ceia: Hoje a noite ter emos Ceia do Senhor .
*Culto das Crianças: Hoje a noite dar emos inicio ao culto das cr ianças.

*Escala de trabalho da Igreja para a *Escala da Junta Diaconal para a
semana: 07/01/2018 à 14/01/2018.
semana: 07/01/2018 à 13/01/2018.
União Bandeirantes: Pb. Fr ank e Diác.
Marcos
Jaci Paraná: Evang. Moisés
Sede: - Devocional Manhã: Rev. Autair.
Liturgia Noite -Rev. Ozeas e Sermão: Rev.
Autair.
09/01: Reunião de oração: Pres. Paulo
10/01: Estudo Doutrinário: Rev. Autair.
14/10/2017: Sede: - Devocional Manhã: Rev.

Ozeas.

Segurança Externa: Diác. Norival
Templo: Diác. Wilson
Dízimo: Diác. Marcos e Rui

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Congregações e Ministérios da Igreja:
•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.

Oremos pelos Irmãos em Tratamento de
Saúde:

•Ana Benvinda
•Maria Nazaré dos Santos
•Maria Antonieta e família
•Marly Maria dos Santos
•Irmã Leonor
•Francisca das Chagas
•Antônia( Mãe da irmã Luciana)
• Maria Socorro Costa Pereira
• Epitácio ( Pai da irmã Elba)
Pastores:
• José Romualdo ( Pai da irmã Hanara)
•Rev. Autair e família
• Sara Diciana ( Prima da irmã Kellen)
•Rev. Ozeas e Família
• Antônio Barbosa (Esposo da irmã Eli)
• Noélia (esposa do Irmão Presb. em Disp.
Missionários:
Marcos)
•Luiz e Família
• Abnério (Pai do pastor Autair)
•Pedro Kang e Família
• Onildo ( irmão da Milma da Congregação
•Moisés e Família
de Eldorado)
• Leonardo ( Pai da Stela)
Oremos pelos irmãos que estão Viajando • Joel( Pai da irmã Lucimar)
de Férias (Dez/Jan):
• Pb. Luiz Andrade ( Pai da irmã Adriana)
• Mateus Freire

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

Liturgia Noite - Pb. Paulo ; Sermão: Rev.

Ozeas. Autair.

CATECISMO MAIOR
76. Que é o arrependimento que conduz à vida?
0 arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito
e pela Palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo, não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para
Deus, tencionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova
obediência.
Luc. 24:47; II Tim. 2:25; João 16:8-9; At. 11:18, 20:21; Eze. 18:30, 32; Luc. 15:17-18; Eze. 36-31. e 16:61, 63;
Sal. 130:34; Joel 2:12-13; Jer. 31:18-19; II Cor. 7:11; At. 26:18; 1 Reis 8:47-48; Eze. 14:6; Sal. 119:59, 128; Rom.
6:17-18; Luc. 19:8.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Rogamos as bênçãos de Deus sobre a vida dos nossos
irmãos:
09/01– Luiz Antônio Oliveira de Freitas
10/01– Autair Emerick
10/01– Claudenice Luna Leite
12/01– Annah Clara Biet de Oliveira
12/01– Yasmin Mendes Oliveira
"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

