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Até aqui nos ajudou o SENHOR.  
1º Sm  7:12 

A expressão "até aqui" parece uma mão apontando em direção ao 

passado. Vinte anos, ou setenta anos, e "até aqui nos tem ajudado 

o Senhor"! Na pobreza ou na riqueza, na enfermidade ou na saúde, 

em casa ou fora de casa, em terra ou no mar, em honra ou desonra, 

na perplexidade, na alegria, em provações ou em triunfos, em ora-

ção, em tentação, o Senhor nos tem ajudado! Gostamos de con-

templar uma extensa avenida de árvores; é agradável admirarmos 

esta grande paisagem do início até ao final, um tipo de templo 

verdejante, com seus pilares de galhos e seus arcos de folhas. De 

modo semelhante, contemple os corredores dos anos de sua vida, 

veja os galhos verdes de misericórdia na copa de sua vida e os for-

tes caules de bondade e fidelidade que produziram suas alegrias. 

Não há pássaros cantando nos galhos? Certamente deve haver, e 

todos cantam da misericórdia recebida "até aqui". A expressão "até 

aqui" também aponta ao futuro. Quando um homem atinge certo 

ponto e escreve "até aqui", isso indica que ele ainda não chegou ao 

final. Ainda há certa distância a ser percorrida. Existem mais prova-

ções, mais alegrias, mais tentações, mais triunfos, mais orações, 

mais respostas, mais labores, mais fortalecimento, bem como mais 

lutas, mais vitórias. Depois vem a doença, velhice e morte. A jorna-

da acabou? Não! Ainda há mais: ressuscitar na semelhança de 

Jesus, tronos, harpas, canções, salmos, vestes brancas, a face de 

Jesus, a comunhão dos santos, a glória de Deus, a plenitude da 

eternidade e a bem-aventurança infinita. Crente, tenha bom âni-

mo! Com grata confiança erga seu Ebénezer, pois Aquele que o 

ajudou até aqui continuará ajudando-o em todo o percurso de sua 

jornada. Quando lido à luz do céu, que perspectiva gloriosa e mara-

vilhosa do seu "até aqui" se descortinará aos seus gratos olhos! 

Segurança Externa: Diác. Chiquinho 
Templo: Diác. Clayboni 
Dizimo: Diác. Matheus e Paixão 

Qualquer dúvida entrar em contato com os DIÁCONOS DE PLANTÃO. 

DESPERTAMENTO MISSIONÁRIO 
(PASTOREIO) 

Queridas igrejas parceiras e queridos irmãos intercessores, 
louvo ao Senhor por ter vocês como meu suporte para essa 
importante obra de pastoreio dos missionários de nossa 
Agência e para o despertamento de muitas de nossas igrejas 
presbiterianas para o envolvimento com a obra missionária. 
Um dos nossos desafios junto às igrejas é o despertamento 
para levantamento de obreiros para os campos e para assu-
mir parcerias com essa obra. Grato sou ao Senhor porque 
ele tem feito isso. Desde quinta passada estava em Belo 
Horizonte para a reunião de meu presbitério, e foi bênção 
estar com meus irmãos de concílio. Durante esta semana 
estou em Patrocínio dando suporte aos nossos 15 candida-
tos da APMT que estão cursando no IBEL os módulos do 
chamado CTM (Centro de Treinamento Missionário). Na 
segunda todos vieram para a minha casa para um café e 
para conversarmos sobre a obra. Deus tem levantado obrei-
ros para os campos, e minha função é também dar suporte 
aos candidatos que se preparam. No ano que se inicia den-
tro em breve tenho muitos desafios. Vou visitar de novo 
todos os campos. Logo no começo do ano vou visitar todos 
os campos da América do Sul. Quero desafiá-los mais uma 
vez a me sustentar como Aarão e Ur faziam com Moisés, 
segurando seus braços. Enquanto isso a batalha era vencida. 
Deus abençoe a todos vocês.  Grande abraço, José João.   

30à 06/01/2019 

O 

EVANGELHO 

SEGUNDO OS 

APÓSTOLOS 

R$ 30,00 

GUIADO PELO 

ESPÍRITO  

R$ 8,00 



*PROJETO ORANDO EM FAMÍLIA:  

1)Marcos de Jesus e família 2) Jessica Carvalho 
e família 3) Gabriela Sena e família 4) Antônia 
Luz e família 5) Francisca Chagas  e família e 6) 
Adeilde e família. 

CULTO DE VIGÍLIA:  No dia 31 as 21:00, tere-

mos o nosso culto e ceia. Participe conosco e 

venha agradecer ao Senhor Jesus pelo ano 

que se finda. 

EM TRATAMENTO:  Estejamos em oração pela 

nossa irmã Marly que está em tratamento  em 

Barretos. 

FÉRIAS: O pastor Autair estará de férias a par-

tir do dia 01 de janeiro e retornando as ativi-

dades a partir do dia 23. Estejamos orando  

pelos nossos  irmãos que estão em período de 

férias e pelo retorno com as forças renovadas. 

 

 

UNIÃO BANDEIRANTES:  Irmão Diác. Almir  
JACI PARANÁ:  Ev. Moisés 

SEDE: Devocional: Rev. Ozeas 
- Liturgia: Pb. Daniel  e Sermão: Rev. Autair 
31/12– SEDE: CULTO DE VIGÍLIA - Liturgia: Conselho (Pb. 
Aguiar)  e Sermão e Ceia : Rev. Autair 
Semana de Oração: 
01/01 - UPH , 02/01– Rev. Ozeas, 03/01– UMP  
04/01– SAF 
06/01– SEDE: Devocional: Pb. Werbeth 
- Liturgia: Pb. Aguiar e Sermão e Ceia: Rev. Ozeas  

          30 à 06/01/2019 

 
31/12: Deborah Cristina Biet de Oliveira  

01/01: Andréa Cecília Silva de Macêdo Souza  
 
 

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 Pereira                (3222-1864 / 98415-3076                                         
PRESBÍTEROS   
Presb. Marcelo B. de A. Moura                   (98114-0396)                         Presb. 
Raimundo N.  Aguiar de Souza      (98401-1552) 
Vice -Pres. Pb.  Cláudio A. Iglesias Rosa (9982-9928) 
Presb. Daniel Nogueira Machado (3217-9200 /99965-8351) 
Sec. Presb. João Marcos M. França           (3210-3556 / 99981-4140) 
Presb. Werbeth Pedroso de Cayres  (98404-9282) 
DIÁCONOS 
Pres. da Junta Diác. Norival Costa Lobo (3222-9227/99368-3880) 
Vice Pres. Diác. Antônio P. dos Santos      (98116-0011/99280-0902) 
1º Sec. Diác. Francisco Oliveira Júnior  (99209-1684) 
2ª Sec. Diác. Ábner Fabris Emerick (99236-4307) 
Diác. Claybony Rodrigues da  Cunha. (3224-1760 / 99245-1234) 
Diác. Lindomar M. de Souza               (99259-6762) 
Diác. Luís  Tavares Pereira  (3212-1108) 
Diác. Marcos Gomes Munhoz  (3225-1836/99236-5044) 
Diác. Matheus Barbosa Lima Moura (98148-4307) 
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 
•Mario e Família 
 
IRMÃOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE: 
•Maria Nazaré dos Santos 
•Maria Antonieta e família  
•Marly Maria dos Santos  
•Francisca das Chagas  
•Antônio Barbosa (Esposo da irmã Eli) 
•Leonardo ( Pai da Stela) 
•Diác. Rui Barbosa (Hemodiálise) 
•Irmão Gilson ( Congregação Jardim Eldorado) 
•Mª Aparecida Cavalcante ( Irmã da Sônia) 
•D. Flozina ( Amiga do irmão Frank) 
•Irmão Wandercy ( coluna) 
•Pb. Floriano (IPB de Guajará-Mirim) 
•Irmã Socorro  
•Edemário (Irmão do Tutti) 
•Seminarista Miguel ( Perdeu os pais no acidente) 
•Geovana (Leucemia) - Filha do Pb. Sergio de Cerejeiras 

 


