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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 intercessores, como é bom sonhar em fazer muita coisa
durante o ano que se inicia. No meu coração tenho
o desejo de trabalhar muito para o Senhor durante
esse ano de 2018. Estou agendando minhas várias
viagens para os campos e também já agendando
várias igrejas para despertamento missionário, a
fim de que elas se envolvam com a obra de expansão do reino de Deus. Preciso muito de suas orações e da continuidade da parceria de sustento,
para que eu tenha condições de fazer essa obra.
Muito obrigado pela sua participação em meu
ministério. Louvo a Deus pela instrumentalidade
dos irmãos nas mãos do Senhor para que juntos
continuemos essa obra tão sublime que é a obra
missionária. Quero trabalhar enquanto Deus me
der vida. Deus muito abençoe esta igreja; lembrem-se de que “missões são feitas com os pés
dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com
as mãos que contribuem. Grande abraço a cada
um dos irmãos. José João.

“Poderoso para salvar.” (Isaías 63.1)
A expressão “para salvar” nos fala a respeito de toda a grandiosa obra de salvação, desde o primeiro desejo santo até à santificação completa. As palavras
são multum in parvo – muito em pouco. Na verdade, aqui temos toda misericórdia em poucas palavras. Cristo não é somente poderoso para salvar aqueles que se arrependem, mas também é capaz de fazer os homens arrependerem-se. Ele conduzirá ao céu todos aqueles que creem. Além disso, Ele é
também poderoso para dar aos homens um novo coração e neles produzir a
fé. O Senhor Jesus é capaz de fazer o homem que odeia a santidade vir a
amá-la e constranger aquele que O despreza a prostrar-se, de joelhos, aos
pés dele.
A vida do crente é uma série de milagres realizados pelo Deus poderoso. A
sarça se queima, mas não se consome. Cristo é bastante poderoso para guardar seu povo em santidade, depois de torná-los santos e de preservá-los em
seu temor e amor, até consumar a existência espiritual deles no céu. O poder
de Cristo não consiste em fazer discípulos e, depois, deixá-los entregues a si
mesmos. “Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao Dia
de Cristo Jesus” (Filipenses 1.6). Aquele que concede o primeiro sinal de vida
na alma morta, prolonga a existência divina e a fortalece até que ela irrompa
separada de qualquer vínculo com o pecado e, finalmente, deixe a terra, aperfeiçoada em glória. Crente, isto deve servir-lhe de encorajamento. Você está
orando por algum de seus queridos? Não pare de orar, pois Cristo é
“poderoso para salvar”. Você não tem poder de converter o rebelde, mas o
seu Senhor é todo poderoso. Apegue-se àquele braço poderoso e instigue-o a
manifestar o seu poder. A sua própria situação inquieta a você mesmo? Não
tema, o poder do Senhor lhe é suficiente. Quer seja para começar a obra nos
outros, quer seja para continuá-la em você, Jesus é “poderoso para salvar”. A
melhor prova disso é o fato de que Ele já o salvou. Milhares de misericórdias
estão sobre você e o Senhor não as retirará!
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

MOTIVOS DE ORAÇÃO

*Projeto Orando em Família: 1) Keoly Gondin e família; 2) Edixon Herrera e família; 3) Izete e família; 4)

Daniel Petersen e família e 5) Davi Moreira e família.
*Mais uma primavera: Louvamos ao Senhor por mais um ano de vida da nossa ir mã Ana Benvinda
no ultimo dia 10 de janeiro.
*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.
*Culto de Ação de Graças: For mandos do Cur so de Dir eito da Faculdade Unir on, ser á no dia 22 de
Fevereiro às 19:30h em nossa igreja. Turma da nossa irmã Joceny Tavares
*HICD: Convidamos as ir mãs par ticipantes do tr abalho de Capelania e visitantes par a nosso 6º
encontro anual de treinamento e lazer: (pic nic) no próximo sábado dia 20/01 no Sindsaúde. Qualquer
mudança entraremos em contato. Teremos um momento para falar como foi o trabalho em 2017 e sugestões para o novo ANO e onde poderemos avançar e melhorar. Qualquer dúvida procure a irmã Aparecida
Cunha.
*Assembleia Extraordinária: O Conselho convoca a Assembleia Extraordinária para eleição de 2
Presbíteros e 4 Diáconos no dia 25 de março de 2018 as 9:00hs; processo eleitoral: Indicação de nomes
para candidatos a eleição deverá ser feita por no mínimo três membros em plena comunhão, por escrito, e
encaminhado ao conselho no período de 7 de janeiro a 25 de fevereiro de 2018; treinamento dos candidatos se dará no intervalo entre o dia 25 de fevereiro e 24 de março." - Estejam orando por esta reunião.

*Escala de trabalho da Igreja para a
semana: 14/01/2018 à 21/01/2018.

*Escala da Junta Diaconal para a
semana: 14/01/2018 à 20/01/2018.

União Bandeirantes: Rev. Autair (Ceia)Pb.
Daniel Nogueira.
Jaci Paraná: Rev. Autair (Ceia) Pb. Daniel
Nogueira
Sede: - Devocional Manhã: Rev. Ozeas.
Liturgia Noite - Pb. Paulo e Sermão: Rev.
Ozeas.
16/01: Reunião de oração: Diác. Claybone
17/01: Estudo Doutrinário: Rev. Autair.
21/10/2017: Sede: - Devocional Manhã: Rev.
Autair.
Liturgia Noite - Rev. Ozeas; Sermão: Rev.
Autair.

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

Em

que

difere

a

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)
Você tem boletins antigos?
• Joel( Pai da irmã Lucimar)
A irmã Aparecida Cunha pede aos
• Pb. Luiz Andrade ( Pai da irmã Adriana)
irmãos que tiverem boletins antigos
• Mateus Freire
para entregarem a ela para serem utili- • Lindalva (Mãe da Missionária Rute)

zados na evangelização no HICD.

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

justificação

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

CATECISMO MAIOR
77.

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.

da

santificação?

Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo elas diferem nisto: na justificação
Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação o seu Espírito infunde a graça e dá forças para a exercer. Na justificação o pecado é perdoado, na santificação ele é subjugado; aquela liberta a todos os crentes igualmente da ira vingadora de Deus, e isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação; esta não é igual em
todos os crentes e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição.
I Cor. 6:11, e 1:30; Rom. 4:6, 8; Eze. 36:27; Rom. 6:6, 14, e 8:1, 33-34; Heb. 5:12-14; 1 João 1:8, 10; 11 Cor. 7:1:
Fil. 3:12-14.

* Aniversário de Casamento:
20/01- Davi de Araújo Moreira e Marcileia de Almeida Moreira
"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

