Leituras Bíblicas – Julho / Agosto
Data
1ª Leitura
3ª Leitura
16/07 Sieglinde
Lucas
23/07 Wesley
Jairo
30/07 Zuleide
Rivane
06/08 Melissa Freitas Lilian
Culto Infantil – Julho / Agosto
16/07 – Melissa 23/07 – Zuleide
30/07 – Zuleide 06/08 – Wesley e Melissa Freitas
Ornamentação –Julho / Agosto
16/07 – Simone 23/07 – Rosana
30/07 – Lílian 06/08 - Sieglinde
Lâmpada – Julho / Agosto
16/07 – Monique
23/07 – Gabriel
30/07 – Renan
06/08 - Ricardo
Escala Presbíteros – Julho / Agosto
16/07 – Rivane
23/07 – Luciano
30/07 – Johannes
06/08 - Rivane
Aniversários – Julho
07/07 – Rivane Lima
18/07 – Grazyelli Malinoski
23/07 – Ivana Rickli Christophoro
24/07 – Victor Aardoom
30/07 – Ivone Rickli Christophoro
(Se o seu nome não está listado e você aniversaria ou
comemora seu aniversário de casamento em Julho, por
favor, comunique ao Pb. Johannes).

A Igreja na Internet
A Igreja já possui seu espaço no Facebook. Procure
em: http://www.facebook.com/ierpontagrossa.ierpg
Adicione e curta nosso endereço.
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Já temos nossa página na internet. O endereço é:
http://pgcentro.ierb.org.br
Fale Conosco
Para falar conosco, você pode usar uma dos seguintes
formas:
E-mails
igrejareformada.pg@gmail.com
revmarcoaurelio@gmail.com
Telefones
042 3224.5325
042 99111.9498
(Pr. Marco Aurélio)
Texto da Semana
II Coríntios 2:14-17: Mas dou graças a Deus porque,
unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus
como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como
um perfume que se espalha por todos os lugares,
somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido
por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro
suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro
que se espalha entre os que estão sendo salvos e os
que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo,
é um mau cheiro que mata; mas, para os que estão
sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá
vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho
como esse? Nós não somos como muitas pessoas que
entregam a mensagem de Deus como se estivessem
fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus
quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua
mensagem com sinceridade na presença dele, como
mensageiros de Cristo.

Glorificar a Deus
A glorificação a Deus é um dever de todos os que têm temor
e tremor a Deus. E o temor a Deus exige obediência aos seus
mandamentos.
“De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: Teme a Deus,
e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do
homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra,
inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja
mau”. Eclesiastes 12: 13 e 14
A glorificação pode ser em atos ou verbal.
1. Se for em atos, estes devem necessariamente ser
acompanhados pela componente correspondente – a fé. Pois
a fé em si mesma é abstrata, ela está dentro de cada um,
sendo por isso invisível. O único modo de torná-la visível é
colocando-a fora por meio de atos. Esses atos devem
encontrar em Jesus Cristo a causa e o seu fim.
É por causa de Jesus Cristo que fazemos o que fazemos.
“Antes santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações.
Estai sempre preparados para responder com mansidão e
temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que
há em vós”. I Pedro 3:15
2. E se for verbal, viva conforme fala. Que não haja
contradição entre o que falas e o que fazes. A tua fala esteja
sempre em consonância, com o teu modo de agir. Procure
sempre ser homem/mulher de uma só palavra. Isto porque
toda pessoa cresce e amadurece quando é capaz, de
primeiro, obedecer a sua própria consciência. Porque a
seguir será capaz de obedecer aos mandamentos de Deus.
3. Também pode-se glorificar a Deus contando os seus feitos
na vida. O que Ele fez na vida de cada um deve ser motivo
de testemunho entre os outros. A causa de alegria, resultado
de vitória, e até de derrotas, Deus se manifesta entre os de
seu reino e também àqueles que ainda não o são.
Os feitos de manifestação de poder de Deus quando estamos
em necessidade, angustiados, com medo ou em dúvida, são
motivo para o glorificarmos. FAXM

Quem Somos
O Projeto Missionário IER Ponta Grossa é uma ação
missionária do Departamento da Missão do Sínodo das
Igrejas Reformadas no Brasil.
O Projeto é eclesiasticamente supervisionado pela IER
Carambeí Colônia e conta com uma Mesa
Administrativa local. O projeto se reúne aos Domingos,
às 10 horas, no Anexo do Hotel Planalto, na Esquina
das ruas 7 de Setembro com 15 de Novembro no centro
de Ponta Grossa.
Mesa Administrativa
Presidente
Pb. Johannes Boessenkool
Vice-Presidente
Pr. Marco Aurélio M. Pereira
Tesoureiro
Pb. Luciano Gebeluca
Secretário
Dc. Michael de Geus
Patrimônio
Pb. Rivane Lima
Jovens e Adolescentes
Dc. Melissa La Banca Freitas
Atenção!!!
Já possuímos nossa conta bancária própria:
SICREDI
Igreja Evangélica Reformada de Ponta Grossa
CNPJ 22.321.612/0001-19
Agência 0730
Conta Corrente 69415-0

Liturgia 16/07/2017

Agenda Julho
Dom

Hinos
155 – Solene e tão sereno
231 – A Deus bendizemos por Seu grande amor
292 – Dirijo a Ti, meu grande Rei 1, 2 e 4
379 – Manda-nos luzir 1
347 – Ouvi o Salvador dizer
346 – Santo nome incomparável
Textos
Salmo 16
Isaías 55:10-13
Joãos 9:1-11
Notícias da Igreja
- Na mesa ao fundo do templo há alguns envelopes
amarelos, para serem usados no caso de Deus mover
o coração de algum dos irmãos para dar uma oferta
específica para a construção do templo da Igreja.
- Na quinta-feira, dia 27 de julho, teremos a segunda
reunião de julho do Grupo de Estudos Bíblicos. A
reunião será na casa do Elton e da Rosana, na Rua
Assis Brasil, 110.
- Dia 23 de junho, às 19:30 horas, na IER San Martin,
acontecerá a despedida do Ev. Fernando Mavundza e
sua família, após 3 anos de trabalho na obra de Deus.
Todos estão convidados para o culto!!!
- No domingo, 30 de julho, às 19:30 horas, também
na IER San Martin, acontecerá a instalação do Pr.
William Nassar da Cruz no pastoreio daquela igreja.
Todos estão convidados!!!
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Sofrimento

Lamentações 3:19-29: Eu lembro da minha tristeza e
solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso
sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta
quando penso no seguinte: O amor do SENHOR Deus
não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor
e essa bondade são novos todas as manhãs; e como é
grande a fidelidade do SENHOR! Deus é tudo o que
tenho; por isso, confio nele. O SENHOR é bom para
todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e
aguardar em silêncio a ajuda do SENHOR. E é bom que
as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a
sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos
ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos
curvar, humildes, pois ainda pode haver esperança.

