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Telefone

Dia/horário

“E, assim, todo o Israel será salvo.” (Romanos 11.26)

Daniel Nogueira

3222-3264

Quinta/20horas

Paulo Lima

2141-5741

Sexta/20horas

Adolescentes

98429-6450

Sábado/20horas

Quando Moisés cantou no Mar Vermelho, teve intensa alegria em saber que
Israel estava seguro. Nem uma gota caiu daquele sólido muro de água até
que o último dos eleitos de Deus tivesse plantado o pé em segurança na outra
margem. Feita a travessia, as águas imediatamente retornaram ao seu lugar,
mas não antes daquilo. Esta foi uma parte da canção de Moisés: “Com a tua
beneficência guiaste o povo que salvaste” (Êxodo 15.13). No último tempo,
quando os eleitos entoarão o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico
do Cordeiro (ver Apocalipse 15.3), ocorrerá uma exaltação da obra de Jesus:
“Não perdi nenhum dos que me deste” (João 18.9). No céu, não haverá nenhum trono vazio.
Pois toda a eleita raça ao redor do trono, reunida, abençoando o ministrar de
sua graça, fará a sua glória conhecida.
Todos aqueles que o Pai escolheu, todos aqueles que Cristo redimiu, todos
aqueles que o Espírito chamou, todos os crentes no Senhor Jesus atravessarão com segurança o mar divisor. Nem todos estamos aportados seguramente
ainda. “Parte da multidão atravessou o mar e outra parte atravessa agora.”
A linha de frente do exército já chegou à praia. Estamos marchando por entre
as profundezas. Nestes dias, seguimos com ardor nosso Líder no meio do
mar. Tenhamos bom ânimo. Em breve, os que estão atrás estarão onde já se
encontram os da frente. O último dos eleitos logo terá atravessado o mar; então, será ouvida a canção de triunfo, quando todos estiverem em segurança.
E se um deles estivesse ausente? Se um dos membros da família eleita do
Senhor fosse lançado fora, isso causaria uma desarmonia eterna na canção
dos redimidos e rompimento das cordas das harpas do Paraíso de forma que
jamais seria possível retirar sons delas.

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.

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) Adeilde e família; 2) Ronilson Carvalho e família; 3) Marcos de

Jesus e família; 4) Jéssica Carvalho e família e 5) Aldeck 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.
*Culto de Ação de Graças: For mandos do Cur so de Dir eito da Faculdade Uniron, será no
dia 22 de Fevereiro às 19:30h em nossa igreja. Turma da nossa irmã Joceny Tavares
*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.
*Agradecimento: A diretoria da UPA agradece aos membros das sociedades internas que
ajudaram a preparar o café da manhã para os irmãos da caravana do Acre. Oremos pelos adolescentes, jovens e adultos que estarão nas caravanas rumo ao NAUPAs 2018 em LuziâniaGO. Que o Senhor abençoe a todos!

*Escala de trabalho da Igreja para a
semana: 21/01/2018 à 28/01/2018.

*Escala da Junta Diaconal para a
semana: 21/01/2018 à 27/01/2018.

União Bandeirantes: Rev. Ozeas; Pb. Daniel Nogueira.
Jaci Paraná: Rev. Ozeas; Pb. Daniel Nogueira.
Sede: - Devocional Manhã: Presb. Aguiar
Liturgia Noite -Pb. Werbert Sermão: Rev. Autair
23/01: Reunião de oração: Pb. Werbert
24/01: Estudo Doutrinário: Rev. Ozeas.
28/01:
Sede: - Devocional Manhã: Rev. Autair.
Liturgia Noite - Pb. Marcelo; Sermão: Rev.
Autair.

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

Como

é

que

a

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

santificação

•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)

dos

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

crentes

é

imperfeita?

A santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem neles,
e das perpétuas concupiscência da carne contra o espirito; por isso são eles, muitas vezes arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados, são impedidos em todos os seus serviços espirituais, e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus.
Rom. 7:18, 23; Gal. 5:17; Heb. 12:1; Isa. 64:6.

Oremos pelos Irmãos em Tratamento de
Saúde:

zados na evangelização no HICD.

CATECISMO MAIOR
78.

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.

22/01- Luiza Helena 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

