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Levantemos o coração, juntamente com as mãos, para
Deus nos céus.
Lm:03:41
DESPERTAMENTO MISSIONÁRIO
( PASTOREIO)

Queridas igrejas parceiras, graça e paz. Estou
aqui para dizer que minha jornada missionária
que fiz esses dias foi uma grande bênção. Visitei
os missionários no Panamá, Guatemala e Colômbia; estive em Belo Horizonte para reunião de
meu presbitério e pregar em uma querida igreja
lá. Muito grato por todo o suporte para essa
obra: orações, recursos para as passagens e pelo
amor dedicado. Neste final de semana me encontro na cidade de Rondonópolis, MT, na primeira
Igreja Presbiteriana, para mais uma conferência
de despertamento missionário. Orem comigo
para que Deus me use poderosamente naquele
lugar. Quero ser usado por ele; também pela proteção necessária na viagem. Juntos estamos operando na mesma obra. Missões se faz com os
enviados e com os enviadores. Deus os abençoe
e supra tudo o que precisarem para sustentar
essa obra gloriosa .
Miss. José João

A RAZÃO DE
NOSSA FÉ

R$ 8,00

Visite a livraria da Igreja - Sala 02

SÍMBOLOS DA
FÉ DE
WESTIMINSTER

R$ 8,00

13 à 19/10/2019
Segurança Externa: Diác. Wilson
Templo: Diác. Luiz Tavares
Dizimo: Diác. Marcos e Norival
Qualquer dúvida entrar em contato com os DIÁCONOS DE PLANTÃO.

A prática da oração nos ensina o quanto somos indignos; e
esta é uma lição bastante proveitosa para pessoas orgulhosas como nós. Se Deus nos outorgasse favores sem nos constranger a orar por tais favores, nunca saberíamos quão pobres realmente somos. Uma oração verdadeira é um inventário de coisas das quais precisamos, um catálogo de necessidades e uma revelação de pobreza ocultada. Enquanto é
uma alusão da riqueza divina, é uma confissão do vazio humano. O estado mais saudável de um verdadeiro crente é o
de ser sempre vazio ou pobre em si mesmo, para permanecer em constante dependência do Senhor para o suprimento
de suas necessidades; estar rico em Jesus, fraco pessoalmente, mas poderoso em Deus para realizar grandes proezas. Eis a razão da prática da oração -ao mesmo tempo em
que adora a Deus, ela coloca a criatura onde esta deve realmente ficar: prostrada no chão. O oração em si mesma, independentemente da resposta que ela nos traz, é um grande benefício para o crente. Assim como o atleta obtém forças para a corrida por meio do exercício diário, assim também, para a extensa corrida da vida, adquirimos energia por
meio do santificado labor da oração. A oração enche de penas as asas das jovens águias de Deus, a fim de aprenderem
a voar acima das nuvens. A oração cinge os lombos dos
guerreiros de Deus e os envia para o combate com músculos
firmes. Um crente que ora com sinceridade sai de seu quarto como o sol nasce dos aposentos do leste, regozijando-se
como um homem forte, preparado para disputar a sua corrida. A oração reveste com vigor divino a fraqueza de um
crente, transforma a tolice humana em sabedoria divina,
outorgando a paz de Deus a mortais atribulados. Não podemos imaginar qualquer coisa que a oração seja incapaz de
realizar. Ó Deus, agradecemos-Te pelo trono de misericórdia, uma prova especial de tua admirável bondade. Ajudanos a usá-lo corretamente em todo este dia!
CHARLES SPURGEON

13 à 20/10/2019
OFERTA PARA CONSTRUÇÃO DO TEMPLO: Os
irmãos que desejarem ofertar especialmente para
esta causa, podem fazer transferência para a conta da igreja : Banco Brasil Ag: 0102-3 C/P: 40276-1
com a variação 51, ou em envelopes específicos.

LIVRARIA : Chegaram novos livros! Venha Conferir na sala 2.

PLENÁRIA UNIFICADA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA: No próximo dia 19 de Outubro tere-

UNIÃO BANDEIRANTES: Rev. Autair
JACI PARANÁ: Professor local
SEDE: Devocional: Rev. Demétrius
Liturgia Noite: Pb. Aguiar e Sermão e Rev. Autair.
15/10-Reunião de Oração: Irmão Wanderson
16/10-Estudo Doutrinário: Rev. Autair
20/10 - SEDE: Assembleia Extraordinária as 10h
- Rev. Autair
Liturgia Noite: Pb. Marcelo e Sermão e Rev. Autair.

mos a plenária unificada as 17:00h. Participe, ore
e se disponha para o serviço do Senhor.

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA - Assembleia para eleição de
oficiais no dia 20/10/2018 as 10 hs. Maiores

16/10 - Daniel Gaio Saraiva de Souza
16/10 - Rodrigo Duarte de O. Toledo
19/10 - Áureo Alves de Souza Neto

informações no edital afixado no mural da igreja.

CONGREGAÇÕES E MINISTÉRIOS DA IGREJA:
•UPH: União Presbiteriana de Homens
•SAF: Sociedade Auxiliadora Feminina
•UMP: União de Mocidade Presbiteriana
•UPA: União Presbiteriana de Adolescentes
•UCP: União de Crianças Presbiterianas
•Hospital Infantil Cosme Damião.
•Apatox ( Associação de Pais e Amigos dos Toxicômanos de Porto Velho)
•Congregações Jaci Paraná, União Bandeirante e Eldorado.
PASTORES:
•Rev. Autair e família
•Rev. Ozeas e Família
MISSIONÁRIOS:
•Luiz e Família
•Pedro Kang e Família
•Milvio Lael Hotti e Cristiane
•Mario e Família

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

RENOVAÇÃO E NOVAS ASSINATURAS: Da SAF
em Revista e Jornal Presbiteriano até o dia
20/10. Valor R$ 24,00, procure a irmã Luciana Moura.
CULTO DA REFORMA: Programe-se e reserve
a data do próximo dia 31/10, as 19:30h. Essa
atividade de Adoração a Deus é pra nossas
IPB’s de Porto Velho e Candeias. Estejamos
presentes.
DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA IGREJA - Reserve o dia 15 de novembro. Desejamos que,
com a sua participação, esse dia seja muito
precioso e glorificará ao Senhor Deus.

PASTORES E PRESBÍTEROS
Pres. do Conselho Rev. Autair Emerick
Vice -Pres. Pb. Cláudio A. Iglesias Rosa
Sec. Presb. João Marcos M. França
Rev. Ozeas Maciel Pereira
Presb. Marcelo B. de A. Moura
Presb. Raimundo N. Aguiar de Souza
Presb. Daniel Nogueira Machado
Presb. Werbeth Pedroso de Cayres
DIÁCONOS
Pres. da Junta Diác. Norival Costa Lobo
Vice Pres. Diác. Antônio P. dos Santos
1º Sec. Diác. Francisco Oliveira Júnior
2ª Sec. Diác. Ábner Fabris Emerick
Diác. Claybony Rodrigues da Cunha.
Diác. Lindomar M. de Souza
Diác. Luís Tavares Pereira
Diác. Marcos Gomes Munhoz
Diác. Matheus Barbosa Lima Moura
Diác. Wilson Lima Barbosa

(99302-1966)
(9982-9928)
(3210-3556 / 99981-4140)
(3222-1864 / 98415-3076
(98114-0396)
(98401-1552)
(3217-9200 /99965-8351)
(98404-9282)
(3222-9227/99368-3880)
(98116-0011/99280-0902)
(99209-1684)
(99236-4307)
(3224-1760 / 99245-1234)
(99259-6762)
(3212-1108)
(3225-1836/99236-5044)
(98148-4307)
(99216-5516)

E-mail da secretaria: ippvh@hotmail.com

IRMÃOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE:
•Marly Maria dos Santos
•Francisca das Chagas
•Antônio Barbosa (Esposo da irmã Eli)
•Diác. Rui Barbosa (Hemodiálise)
•Irmão Gilson ( Congregação Jardim Eldorado)
•Irmão Wandercy ( coluna)
•Edemário (Irmão do Tutti) ( Tutti tratamento de saúde)
•Geovana (Leucemia) - Filha do Pb. Sergio de Cerejeiras
•José Romualdo ( Pai da irmã Hanara)
•Juninho ( filho da irmã Solange)
•Josi (Irmã de Cerejeiras em tratamento em PVH)
•Valdenor e sua esposa (Maria Girlene)
•Aldiva (irmã da Alda) - Filhas da D. Ana Benvinda
• Antônia ( Mãe da irmã Luciana)
• Irmã Socorro e família
• Aline Bernardes (Prima do irmão Frank)

