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"Crescei na graça e no conhecimento de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo."  
2º Pd  3:18 

Cresça na graça - não em uma apenas, mas em todas. Cresça na graça 

que é a raiz - a fé. Creia nas promessas, com mais firmeza do que já creu 

até agora. Permita que a fé cresça em plenitude, constância e simplici-

dade. Cresça também em amor. Suplique a Deus que seu amor se torne 

prolongado, mais intenso e mais prático, influenciando cada pensamen-

to, palavra e atitude. De modo semelhante, cresça em humildade. Ten-

te humilhar-se e conheça mais da sua insignificância. À medida que 

você cresce em humildade, procure crescer também em intimidade com 

Deus, na oração e experimente íntima comunhão com Cristo. 

Que o Espírito de Deus o capacite a crescer "no conhecimento de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo". Aquele que não cresce no conhecimen-

to de Jesus se recusa a ser abençoado. A vida eterna consiste em conhe-

cê-Lo (João 17.3). E prosseguir no conhecimento dele significa crescer 

em felicidade. Aquele que não almeja conhecer mais a Cristo, ainda não 

sabe nada sobre Ele. Quem já provou este vinho, terá mais sede dele, 

pois embora Cristo satisfaça, o apetite de tal pessoa não fica farto, e sim 

estimulado. Se você conhece o amor de Jesus, então, "como suspira a 

corça pelas correntes de águas" (Salmos 42.1) assim você suspirará pelo 

mais profundo do amor dele. Se você não deseja conhece-Lo melhor, 

então não O ama, pois o amor sempre clama: "Chega mais perto". 

O inferno é a ausência de Cristo; mas a presença dele é o céu. Não des-

canse, sem antes ter uma progressiva familiaridade com Jesus. Procure 

conhecer mais a respeito dele, em sua natureza divina, em seu relacio-

namento humano, em sua obra consumada, em sua morte, em sua 

ressurreição, em sua presente e gloriosa intercessão, em seu futuro 

advento real. Permaneça junto à cruz e examine o mistério dos ferimen-

tos de Jesus. Um aumento de amor por Ele e um entendimento mais 

perfeito do amor dele por nós são alguns dos melhores testes de cresci-

mento na graça. seus gratos olhos! 

Segurança Externa: Diác. Wilson 
Templo: Diác. Marcos 
Dizimo: Diác. Luiz Tavares e Norival 

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.   

06à 12/01/2019 

O 

EVANGELHO 

SEGUNDO OS 

APÓSTOLOS 

R$ 30,00 

GUIADO PELO 

ESPÍRITO  

R$ 8,00 



*PROJETO ORANDO EM FAMÍLIA:  

1)Solange e família 2) Areli e família 3)  Dora e 
família 4) Marly  e família 5) Grinaura  e famí-
lia e 6) Mateus Freire e família. 

CEIA DO SENHOR:  Hoje no culto a noite  tere-

mos Ceia. 

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:  Pb. Daniel e Rafael Saraiva 

JACI PARANÁ:  Ev. Moisés 
ELDORADO:  Manhã (rev. Ozeas) Ceia e Lição) 

SEDE: Devocional: Pb. Werbeth 
- Liturgia: Pb. Aguiar e Sermão e Ceia: Rev. Ozeas  

Reunião de Oração: 
Estudo Doutrinário:  
13/01– SEDE: Devocional: Pb. em Disp. Paulo 
- Liturgia: Pb. Daniel e Sermão e : Ev. Mário Brito  

          06 à 13/01/2019 

10/01: Claudenice Luna Leite  
12/01: Annah Clara Biet de Oliveira  
12/01:  Yasmim Mendes de Oliveira   

Aniversário de Casamento:  
07/01: José Marcio e Joceny Tavares 

10/01: Ângelo de Oliveira e Antônia Solange 

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 

 


