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Fiel é esta palavra.

2Tm: 2:11

DESPERTAMENTO MISSIONÁRIO
( PASTOREIO)

Queridas igrejas parceiras, estou de volta
aqui para expor minha agenda missionária e
para pedir suas orações. Tenho visto Deus
abençoando sua obra e cada dia mais me alegro em participar dela. Neste final de semana
me encontro na cidade de Vazantes, MG, para mais uma conferência missionária. Quero
ser usado pelo Senhor nesse lugar para despertar o povo de Deus a participar dessa
obra gloriosa. Me ajudem em oração para
que eu tenha poder para falar e a igreja tenha o coração despertado para ouvir a voz
da palavra do Senhor. Muito grato pela sua
participação tão bendita em meu ministério.
Deus sustente poderosamente os irmãos na
fé e na visão do reino de Deus.
Miss. José João

A RAZÃO DE
NOSSA FÉ

R$ 8,00

A mãe do
lar
R$ 40,00

Visite a livraria da Igreja - Sala 02

27 à 02/11/2019
Segurança Externa: Diác. Norival
Templo: Diác. Marcos
Dizimo: Diác. Luiz Tavares e Wilson
Qualquer dúvida entrar em contato com os DIÁCONOS DE PLANTÃO.

Paulo fez quatro destas afirmações -“Fiel é esta palavra”.
A primeira ocorre em 1 Timóteo 1.15: “Fiel é a palavra e
digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores”. A segunda ocorre em 1Timóteo
4.8, 9: “A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a
promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é
esta palavra e digna de inteira aceitação”. A terceira ocorre em 2 Timóteo 2.11. A quarta afirmação se encontra em
Tito 3.8: “Fiel é esta palavra … para que os que têm crido
em Deus sejam solícitos na prática de boas obras”. Podemos estabelecer uma conexão entre estas afirmações de
fidelidade. A primeira estabelece a graça gratuita de Deus
como o fundamento de nossa eterna salvação, ao mostrar
-nos a missão do Grande Redentor. A segunda revela os
dois tipos de bênçãos que obtemos por meio desta salvação – as bênçãos temporais e as eternas. A terceira afirmação nos mostra um dos deveres aos quais, como povo
escolhido, somos chamados. Somos ordenados a sofrer
por Cristo, com a promessa de que, “se sofremos, também com ele reinaremos”. A quarta afirmação nos revela
a forma ativa do serviço cristão, ordenando a praticarmos
com diligência boas obras. Assim temos a raiz da salvação
na graça gratuita; depois, os privilégios desta salvação na
vida que agora é, e naquela por vir; e também temos os
dois grandes ramos do sofrer com Cristo e servir com Cristo, carregados com frutos do Espírito. Entesoure estas
afirmações. Permita que se tornem as diretrizes de sua
vida, seu consolo e sua instrução. O apóstolo dos gentios
comprovou que elas eram fiéis, e continuam sendo. Nenhuma palavra deixará de se cumprir. Todas elas são dignas de aceitação. Devemos aceitá-las agora e provar sua
fidelidade. Que estas quatro afirmativas sejam gravadas
nos quatro cantos de nossa casa.
CHARLES SPURGEON

27 à 03/11/2019
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.

CULTO DA REFORMA: Programe-se e reserve a data do próximo dia 31/10, as 19:30h. Essa
atividade de Adoração a Deus é para nossas
IPB’s de Porto Velho e Candeias. Estejamos presentes. Teremos a participação do Grupo Vocal
da Gileade.

UNIÃO BANDEIRANTES: Pb. Daniel e irmão Marcus
JACI PARANÁ: Rev. Ozeas - EBD
SEDE: Devocional: Pb. Werbeth
Liturgia Noite: Pb. Cláudio e Sermão e Rev. Autair.
29/10-Reunião de Oração: Pb. Daniel
30/10-Estudo Doutrinário: Rev. Autair
31/10-Culto da Reforma: Liturgia: Rev. Autair Mensagem Rev.
Aluízio .
03/11 - SEDE: Devocional: Rev. Autair
Liturgia Noite: Pb. Aguiar e Sermão e Rev. Autair.

PASTORES:
•Rev. Autair e família
•Rev. Ozeas e Família

ALIMENTOS P/ CESTA: A diaconia da igreja está
recebendo alimentos para montar cestas básicas para doação. Se puder ajudar, colocar os
alimentos no cesto localizado na porta de entrada da igreja.
LIVRARIA: Chegaram novos livros na secretaria
da igreja! Venha Conferir na sala 2.
RENOVAÇÃO E NOVAS ASSINATURAS: Da SAF
em Revista e Jornal Presbiteriano somente até
HOJE 27/10. Valor R$ 24,00, procure a irmã Luciana Moura.
AÇÃO ENTRE AMIGOS: A nossa irmã Marli, estará fazendo uma feijoada no dia 09/11 a partir
das 11:30h, para custear sua hospedagem durante o tratamento em Barretos. Valor da feijoada para retirada no local R$ 20,00 e para a entrega R$ 25,00. Procure a irmã Marly!
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.

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.

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

PASTORES E PRESBÍTEROS
Pres. do Conselho Rev. Autair Emerick (99302-1966)
Vice -Pres. Pb. Cláudio A. Iglesias Rosa (9982-9928)
Sec. Presb. João Marcos M. França
(3210-3556 / 99981-4140)
Rev. Ozeas Maciel Pereira
(3222-1864 / 99232-3917 (novo)
Presb. Marcelo B. de A. Moura
(98114-0396)
Presb. Raimundo N. Aguiar de Souza
(98401-1552)
Presb. Daniel Nogueira Machado
(3217-9200 /99965-8351)
Presb. Werbeth Pedroso de Cayres
(98404-9282)
DIÁCONOS
Pres. da Junta Diác. Norival Costa Lobo (3222-9227/99368-3880)
Vice Pres. Diác. Wilson Lima Barbosa
(99216-5516)
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. Acir Raimundo Ramos
(99607-9788)
Diác. Rafael Saraiva Carvalho
(98121-1834)
Diác. Antônio Carlos Vilela Castro
(99912-9988)

Diác. Wellington Manhães Vieira

(9988-8788)

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)
• Irmão Valdenor
•Aldiva (irmã da Alda) - Filhas da D. Ana Benvinda
• Antônia ( Mãe da irmã Luciana) , fará cirurgia em 28/10

• Aline Bernardes (Prima do irmão Frank)
• Luiz Henrique (Sobrinho do Mateus Freire)

E-mail da secretaria: ippvh@hotmail.com

