Leituras Bíblicas – Julho / Agosto
Data
1ª Leitura
3ª Leitura
23/07 Wesley
Jairo
30/07 Zuleide
Rivane
06/08 Melissa Freitas Lilian
13/08 Melissa
Johannes
Culto Infantil – Julho / Agosto
23/07 – Melissa 30/07 – Zuleide
06/08 – Wesley e Melissa Freitas
Ornamentação –Julho / Agosto
23/07 – Rosana
30/07 – Lílian
06/08 – Sieglinde
13/08 - Zuleide
Lâmpada – Julho / Agosto
23/07 – Gabriel 30/07 – Renan
06/08 – Ricardo 13/08 - Monique
Escala Presbíteros – Julho / Agosto
23/07 – Luciano
30/07 – Johannes
06/08 – Rivane
13/08 - Luciano
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
Tiago 4:11-12: Meus irmãos, não falem mal uns dos
outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga
está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você julga
a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas
é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e
o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você
pensa que é, para julgar os outros?

EMPATIA
“Alegrem-se com os que se alegram; e chorem com os
que choram” (Romanos 12:15)
Conviver com outras pessoas nem sempre é fácil, mas
não é algo de que possamos (ou mesmo devamos) nos
abster. Nos relacionamentos a empatia mostra-se
essencial, como requisito para quem deseja uma vida
plena de significado, piedosa, altruísta solidária e em
comunhão.
Não faltou empatia a grandes benfeitores da
humanidade, como Francisco de Assis, madre Teresa
de Calcutá e Mahatma Gandhi, dentre tantos outros. E
o próprio Jesus Cristo nos mostrou que foi necessário
identificar-se com os seres humanos, esvaziando-se de
sua divindade, para realizar o sacrifício expiatório para
a nossa salvação.
Todo nos sentimos melhor ao percebermos o interesse
sincero das pessoas que nos cercam… Não é
maravilhoso notar que os nossos amigos partilham da
nossa alegria quando algo bom acontece conosco, em
vez de se sentirem corroídos pela inveja? Ou que há
pessoas genuinamente preocupadas conosco quando
passamos por momentos de dor ou de grandes
dificuldades? O amor verdadeiro é assim, sem
fingimento, pleno da empatia que nos leva a tratar bem
as pessoas, e com a qual queremos ser igualmente
bem tratados.
Portanto, da próxima vez que ouvir uma boa notícia
sobre alguém que você conhece, se esforce para ficar
alegre, mesmo que não esteja diretamente envolvido.
Da mesma maneira, seja sensível aos sentimentos de
dor quando as tragédias ocorrem com quer que seja.
Siga o exemplo de Jesus. Tenha interesse. Envolva-se.
Retribua aos outros o amor que Deus tem tão
abundantemente derramado na sua vida. (MAMP –
Adaptado)

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 23/07/2017

Agenda Julho
Dom

Hinos
284 – Tal como estou
295 - Salvador, Jesus bendito
193 – Senhor meu Deus
379 – Manda-nos luzir 1
415 – Com Jesus na morada feliz
433 – Tua vontade, faze, ó Senhor
Textos
Salmo 19
Mateus 13:24-30; 36-43
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 próxima 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.
- Hoje, 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!!!
- Hoje o Pr. Marco Aurélio está em Visitação
Eclesiástica na IER Itararé, e está conosco o Ev.
Ezequiel de Carvalho, da IER Castrolanda. Seja bemvindo, Ezequiel e receba o carinho e a comunhão de
nossa comunidade de fé!
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O Joio e o Trigo

Mateus 13:24-30: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao
povo: O Reino do Céu é como um homem que semeou
sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos
estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo
uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando
as plantas cresceram, e se formaram as espigas, o joio
apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e
disseram: “Patrão, o senhor semeou sementes boas nas
suas terras. De onde será que veio este joio?” “Foi algum
inimigo que fez isso!”, respondeu ele. E eles perguntaram: “O
senhor quer que a gente arranque o joio?” “Não”, respondeu
ele, “porque, quando vocês forem tirar o joio, poderão
arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem
juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos
trabalhadores que vão fazer a colheita: ‘Arranquem primeiro
o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois
colham o trigo e ponham no meu depósito”.

