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A tristeza segundo Deus produz arrependimento.  
2Co: 7:10  

O verdadeiro arrependimento é obra do Espírito de Deus. O arre-
pendimento é uma flor seleta que não brota no jardim da natureza 
humana. A pérola se forma naturalmente no interior da ostra, mas 
o arrependimento nunca se manifesta nos pecadores, se a graça 
de Deus não agir neles. Se você tem uma partícula de verdadeiro 
ódio para com o pecado, foi Deus quem lhe deu este sentimento, 
pois os abrolhos da natureza humana nunca produziram um único 
figo. "O que é nascido da carne é carne" (João 3.6). O verdadeiro 
arrependimento tem uma referência específica para com o Salva-
dor. Quando nos arrependemos do pecado, precisamos ter um 
olho no pecado e outro na cruz. Será melhor ainda fixarmos ambos 
os olhos em Cristo e enxergarmos nossas transgressões tão-
somente à luz do amor dele. A verdadeira tristeza para com o pe-
cado é eminentemente prática. Ninguém pode dizer que odeia o 
pecado, se vive no pecado. O arrependimento nos faz ver a malig-
nidade do pecado não somente como algo teórico, mas também 
como algo experimental -assim como uma criança queimada odeia 
o fogo. O verdadeiro lamento pelo pecado nos tornará muito zelo-
sos em relação à nossa língua, para que não falemos palavras im-
próprias. Precisamos vigiar nossas ações, para não causarmos 
ofensas e terminarmos o dia com dolorosas confissões de nossos 
erros. A cada manhã devemos nos levantar com orações para que 
Deus nos sustente naquele dia, a fim de que não pequemos contra 
Ele. O arrependimento sincero é contínuo. Os crentes se arrepen-
dem até ao dia de sua morte. Sua tristeza pelo pecado não é inter-
mitente. Todas as outras tristezas se rendem ao tempo, mas esta 
bendita tristeza cresce juntamente com o nosso crescimento espi-
ritual. Ela é tanto doce quanto amarga, mas agradecemos a Deus 
por sermos permitidos desfrutar deste arrependimento e sofrê-lo 
até entrarmos em nosso descanso eterno. 

Segurança Externa: Diác. Ábner 
Templo: Diác. Norival 
Dizimo: Diác. Clayboni e Claudemir 

Qualquer dúvida entrar em contato com os DIÁCONOS DE PLANTÃO. 

DESPERTAMENTO MISSIONÁRIO 
(PASTOREIO) 

Olá, irmãos queridos, essa semana que passou foi uma grande 
bênção. Desde domingo estava em Belo Horizonte, participan-
do, também com palestras, de uma importante conferência 
missionária realizada pelo nosso Seminário Presbiteriano. Foi 
uma bênção maravilhosa. Neste final de semana me encontro 
na cidade de Nobres, MT, para uma conferência missionária na 
Igreja Presbiteriana. Orem por isso, para que Deus me use 
poderosamente nesse trabalho. Foi uma semana de provações 
também. Estava de viagem na rodovia 262, passando ao lado 
da cidade de Bom Despacho, e ao diminuir a velocidade junto 
a um radar de 60 km, veio um senhor e atravessou na minha 
frente. Bati de cheio nele. Graças a Deus não machucou nin-
guém, mas estragou bem o carro. Certamente Deus estava nos 
livrando de algo maior, não sabemos. Obrigado pelas orações 
porque Deus nos livrou de um perigo maior. Na sexta-feira 
próxima, dia 19, estou de viagem ao Panamá para visitar uma 
família de missionários da APMT, e de lá, dia 22, viajo para 
Bogotá, para visitar mais duas famílias missionárias nossas. 
Orem por isso para que eu seja bem sucedido na viagem e 
que Deus me use muito junto aos nossos missionários. Grande 
abraço e Deus muito os abençoe. 

Grande abraço,                                                                                                                                                        

José João.   

14 à 20/10/2018 



*PROJETO ORANDO EM FAMÍLIA:  
1)Antônia Luz e família 2)Marcos de Jesus e família 3) 
Jéssica Carvalho e família 4) Aldeck e família e 5) Gabri-
ela Sena e família. 
 
GRATIDÃO: Primeiramente agradecemos a Deus pelo 
privilégio de receber os adolescente de no Presbitério 
sob a coordenação do Rev. Everson Ferreira da Cunha e 
toda a diretoria da Federação de UPA”s. Que o Senhor 
faça desse Encontro um grande diferencial na vida de 
nossos filhos. Leve o nosso abraço carinhoso a todas as 
igreja aqui representadas.  
 
*ELEIÇÃO SOCIEDADES INTERNAS PARA 2019:    
Eleição das Sociedades internas do próximo dia 
20,as 17h. Não faltem. Valorizemos esse momento 
na vida de nossa denominação. Ore e coloque-se à 
disposição do Senhor para a Sua obra.    PARTICI-
PE!!!  
 
*PROGRAMAÇÃO DA UCP:   FIQUE LIGADO! 
No dia 27 de Outubro acontecerá a programação do dia 
das crianças na igreja a partir das 9:00h as 15:00h. 
 
*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: Diács. Claudemir e Clayboni 
JACI PARANÁ: Ev. Moisés 
SEDE: Sede - Devocional- Rev. Autair                      Litur-
gia: Pb. Aguiar e Sermão: Rev. Autair  
16/10 - Reunião de Oração: Diác. Paixão 
17/10 - Estudo Doutrinário: Rev. Autair  

21/10: Sede - Devocional- Rev. Ozeas                         
Liturgia: Pb. Paulo Lima e Sermão: Rev. Ozeas    

  14 à 21/10/2018 

 

16/10: Daniel Gaio Saraiva de Souza  
16/10:  Rodrigo Duarte de Oliveira Toledo  
19/10:  Áureo Alves de Souza Neto  
 

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) 
 
 


