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 Levantou-se, pois, comeu e bebeu; e, com a força daquela comida,  

caminhou quarenta dias e quarenta noites.  1Rs: 19:8  

Toda a força com a qual o gracioso Senhor nos supre tem como 
objetivo o servir, e não o viver em libertinagem. Quando o profe-
ta Elias, estando debaixo do zimbro, encontrou o pão cozido em 
brasa e uma botija de água à sua cabeceira, ele não era um cava-
lheiro para ser satisfeito com comidas delicadas e deixado a es-
preguiçar-se à vontade; longe disto. Foi comissionado a cami-
nhar, com a força daquela comida, quarenta dias e quarenta noi-
tes rumo a Horebe, o monte de Deus. O Senhor Jesus convidou 
os discípulos a virem e comerem com Ele (ver João 21.12); e, 
após terminada a refeição, o Senhor disse a Pedro: 11Apascenta 
os meus cordeiros" (João 21.15). Em seguida, Ele declarou: 
"Segue-me" (v. 19). Isto também é verdade a nosso respeito. 
Comemos o pão do céu, para que gastemos nossa força no servi-
ço do Senhor. Celebramos a Páscoa e comemos o Cordeiro Pas-
cal com lombos cingidos e cajado na mão, a fim de começar 
assim que tenhamos satisfeita nossa fome. Alguns crentes estão 
prontos a viver em Cristo, mas não se mostram anelantes em 
viver para Cristo. A terra deve ser uma preparação para o céu. E 
o céu é o lugar onde os santos se alimentam e trabalham profusa-
mente. Eles se assentam à mesa de nosso Senhor e O servem dia 
e noite, no seu templo. Eles comem dos alimentos celestiais e 
prestam serviço perfeito. Crente, trabalhe para Cristo na força 
que Ele lhe supre todos os dias. Alguns de nós ainda têm de 
aprender muito quanto ao desígnio de nosso Senhor em nos dar 
sua graça. Não devemos reter a preciosa semente da verdade 
como as câmaras mortuárias egípcias retiveram trigo por anos, 
sem dar-lhe oportunidade de crescer. Temos de semeá-la e regá-
la. Por que o Senhor manda a chuva sobre a terra seca e dá a 
fecundante luz do sol? A fim de ajudar os frutos da terra a produ-
zirem alimento para o homem. De modo semelhante, o Senhor 
alimenta e revigora a nossa alma, para que, posteriormente, use-
mos nossas forças renovadas na promoção da glória dele. 

Segurança Externa: Diác. Chiquinho 
Templo: Diác. Wilson 
Dizimo: Diác. Marcos e Matheus Moura 

Qualquer dúvida entrar em contato com os DIÁCONOS DE PLANTÃO. 

DESPERTAMENTO MISSIONÁRIO 
(PASTOREIO) 

Queridas igrejas parceiras, queridos irmãos intercesso-
res, graça e paz. A cada dia igrejas e mais igrejas pres-
biterianas tem se despertado para o investimento mis-
sionário de alguma forma. Louvo a Deus por fazer parte 
desse despertamento, através das visitas e conferências 
nas igrejas de várias regiões. Também tem sido uma 
bênção estar dando suporte aos nossos missionários 
em várias partes. No dia 19 de outubro estou de saída 
para a Colômbia e Panamá; dia 31, para mais uma visita 
à África. Orem desde já por isso. Com a subida do dólar 
e a queda do Real, as passagens estão quase o dobro. 
Mas Deus me tem dado graça para fazer tais visitas. 
Como é importante o investimento de igrejas! Nesse 
final de semana me encontro em Belo Horizonte. Hoje 
à noite farei o batizado de minha netinha, na Sexta 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e de segunda a 
quarta participarei da conferência missionária realizada 
por nosso Seminário Presbiteriano. Orem por tudo isso. 
Deus nos dê graça para que sua obra não cesse a cada 
dia e vejamos uma grande multiplicação da semente do 

evangelho. 

Grande abraço,                                                                                                                                                        

José João.   

07 à 13/10/2018 



*PROJETO ORANDO EM FAMÍLIA:  
1)Lucimar Alves e família 2)Edixon Herrera e família 3) 
Marcus Vinicius e família 4) Daniel Petersen e família e 
5) Davi Moreira e família. 
 

*ELEIÇÃO DO PAÍS: Meu irmão se você já tem orado 

por isso, seja mais fervoroso ainda. Precisamos de sa-

bedoria de Deus nesse momento para nossas decisões. 

"Muito pode por sua eficácia a súplica do justo". Creia 

nisso, e que Deus nos abençoe.  

*ENCONTRO DE ADOLESCENTES 12 a 14 DE OUTUBRO:  
 Adolescentes, não deixem de participar desse evento. 
Será aqui em nossa Igreja. Seu tempo passa. Deus há de 
falar ao seu coração.  
 
*ELEIÇÃO SOCIEDADES INTERNAS PARA 2019:    
 Meu irmão, não faça outro compromisso. Será no dia 
20/10, as 17horas. PARTICIPE!!!  
 
*CAMPANHA DE ASSINATURAS DAS REVISTAS DA IPB: 
A Campanha vai até o dia 04 de Novembro, procure a 
promotora Luciana Moura e faça a sua assinatura das 
revistas: SAF, Servos Ordenados, UPH, Jornal Brasil 
Presbiteriano. Valor da assinatura R$ 24,00. 
 

*JOVEM INBOX: Queridos jovens agendem essa data - 

02 a 04/11/18. Será aqui em nossa Igreja. ENVOLVA-

SE!!!  

 

 

UNIÃO BANDEIRANTES: Irmão Silveira 

JACI PARANÁ: Ev. Moisés 
Eldorado: Rev. Ozeas Sermão e Ceia  
SEDE: Devocional- Rev. Autair  
Liturgia Noite:  Conselho Pb. Marcelo e Sermão e Ceia : 
Rev. Autair  
09/10 - Reunião de Oração: Pb. Paulo Lima 
10/10 - Estudo Doutrinário: Rev. Autair  

14/10: Sede - Devocional- Rev. Autair                      Liturgia: 
Pb. Aguiar e Sermão: Rev. Autair  

  07 à 14/010/2018 

 
07/10:  Maria Moreira de Luna Leite  
 
Aniversário de Casamento: 
12/10: Edjalma Romanha e  Idailza Terezinha  

O Senhor que fez o céu e a terra  te abençoe desde Sião. Sl.134:3 

PASTORES  
Pres. do Conselho Rev.  Autair Emerick (99902-6012/99302-1966) 
Rev. Ozeas  Maciel   (3222-1864 / 98415-3076                                         
  
PRESBÍTEROS 
Vice -Pres. Presb. Marcelo Moura  (98114-0396) 
Secretário: Presb. Raimundo  Aguiar (98401-1552) 
Presb.  Cláudio Rosa   (9982-9928) 
Presb. Daniel Nogueira   (3217-9200 /99965-8351) 
Presb. João Marcos França  (3210-3556 / 99981-4140) 
Presb. Werbeth Cayres   (98404-9282) 
 
DIÁCONOS 
Pres. da Junta Diác. Norival Costa Lobo (3222-9227/99368-3880) 
Vice Pres. Diác. Lindomar M. de Souza (99259-6762) 
Diác. Ábner Emerick   (99236-4307) 
Diác. Antônio Paixão   (98116-0011/99280-0902) 
Diác. Claudemir Campos   (9909-2277) 
Diác. Clayboni  Cunha.   (3224-1760 / 99245-1234) 
Diác. Francisco Oliveira Júnior  (99209-1684) 
Diác. Luís  Tavares Pereira  (3212-1108) 
Diác. Marcos Munhoz   (3225-1836/99236-5044) 
Diác. Matheus Moura   (98128-4307) 
Diác. Wilson Lima Barbosa  (99216-5516) 

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. 
 
PASTORES: 
•Rev. Autair e família 
•Rev. Ozeas e Família 
 
MISSIONÁRIOS: 
•Luiz e Família  
•Pedro Kang e Família 
•Moisés e Família 
•Mário e Família 
 
IRMÃOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE: 
•Maria Nazaré dos Santos 
•Maria Antonieta e família  
•Marly Maria dos Santos  
•Francisca das Chagas  
•Antônia( Mãe da irmã  Luciana) 
•Epitácio e Haydė  ( Pais da irmã Elba) 
•José Romualdo ( Pai da irmã Hanara) 
•Sara Diciana ( Prima da irmã Kellen) 
•Antônio Barbosa (Esposo da irmã Eli) 
•Abnério (Pai do pastor Autair)  
•Leonardo ( Pai da Stela) 
•Diác. Rui Barbosa 
•Francinete (Amiga da Kelen) 
•Hamilton (irmão  do Diác. Claybony) 
•Laureci Petersen ( Mãe do irmão Daniel Petersen) 
•Irmão Gilson ( Congregação Jardim Eldorado) 
•Mª Aparecida Cavalcante ( Irmã da Sônia) 
•D. Flozina ( Amiga do irmão Frank) 
 
 


