Leituras Bíblicas – Julho / Agosto
Data
1ª Leitura
3ª Leitura
30/07 Zuleide
Rivane
06/08 Melissa Freitas Lilian
13/08 Melissa
Johannes
20/08 Siglinde
Elton
Culto Infantil – Julho / Agosto
30/07 – Zuleide 06/08 – Wesley e Melissa Freitas
13/08 – Zuleide 20/08 – Wesley e Melissa Freitas
Ornamentação –Julho / Agosto
30/07 – Lílian 06/08 – Siglinde
13/08 – Zuleide 20/08 - Juliana
Lâmpada – Julho / Agosto
30/07 – Renan 06/08 – Ricardo
13/08 – Monique 20/08 - Carolina
Escala Presbíteros – Julho / Agosto
30/07 – Johannes
06/08 – Rivane
13/08 – Luciano
20/08 - Johannes
Aniversários – Julho / Agosto
30/07 – Ivone Rickli Christophoro
04/07 – Cíntia Vaz Djikstra
26/07 – Beatrice Djikstra
Aniversários de Casamento – Agosto
23/08 – Jairo Vaz
Siglinde Vaz
(Se o seu nome não está listado e você aniversaria ou
comemora seu aniversário de casamento em Agosto,
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.

IGREJAS EVANGÉLICAS REFORMADAS NO BRASIL
Departamento da Missão - Projeto Ponta Grossa
BOLETIM DOMINICAL
nº 307 – 30 de Julho de 2017

Já temos nossa página na internet. O endereço é:
http://pgcentro.ierb.org.br
Fale Conosco
Para falar conosco, você pode usar uma das 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?

Gente como a gente.
A história de José e seus irmãos (Gn 37) é provavelmente a
mais longa que encontramos na Escritura. Ela fala de
relações familiares, corações que sabem perdoar e corações
que têm dificuldade para entender o que é o verdadeiro
perdão. Enfim, fala daquilo que vivemos em nossa vida atual.
Jacó vivia com seus filhos na terra de Israel. Entre seus
filhos, José era o mais querido do pai o que despertava a
inveja dos irmãos, que o viam como empecilho para a
intimidade com o pai. Os irmãos reuniram-se e venderam
José como escravo para o Egito. Ao retornarem para o pai,
disseram-lhe que um animal selvagem devorara José. Trama
e mentira. Afastamento da verdade. Distanciamento do
desejo de Deus. Isso causou sofrimento a Jacó e fez com
que os onze filhos passassem a representar para convencer
o pai de que, de fato, uma fera selvagem o havia devorado.
Falar de perdão em meio a esse contexto pode parecer
estranho. José foi maltratado. Foi vendido como escravo. Foi
privado da convivência com seu pai. Foi levado a uma terra
distante. Ou seja, ele tinha todos os motivos para ser uma
pessoa raivosa, amargurada e ressentida, principalmente
com seus irmãos.
E em nosso contexto, como é falar de perdão? Como é
perdoar?
Quando verificarmos o contexto da época de José e o
compararmos com o nosso contexto, perceberemos que
muitas coisas mudaram. Em tecnologia, então, nem se fala...
No entanto, espiritualmente as coisas não mudaram quase
nada, pois nós continuamos ainda hoje lutando contra o
mesmo inimigo, que é satanás. E ele, com suas artimanhas,
continua querendo nos separar de Deus.
Olhemos para o estrago que o pecado causou na família de
Jacó. Verifiquemos também quanta alegria (Gn 45)
aconteceu no momento do perdão...
Continuemos lutando para viver em paz, e se algo o
aborrecer, esforce-se para o corrigir, buscando e oferecendo
o perdão. Fique em paz! Amém

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 30/07/2017

Agenda Agosto
Dom

Hinos
118 – A Ti, ó Deus
166 – A Deus demos glória
293 – Tem compaixão de mi, Senhor 1, 2 e 4
379 – Manda-nos luzir 1
215 – Saudai o nome de Jesus
180 – Despede-nos, Jesus, Senhor
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Textos
Salmo 131
Mateus 5:13-16
Romanos 16:25-27
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 03 de agosto, teremos
a segunda reunião de julho do Grupo de Estudos
Bíblicos. A reunião será na casa Pr. Marco Aurélio, na
Rua Leopoldo Fróes, 376.
- Hoje, às 19:30 horas, na IER San Martin, acontecerá
a instalação do Pr. William Nassar da Cruz no pastoreio
daquela igreja. Todos estão convidados!!!
Apocalipse 5:7-10: O Cordeiro foi e pegou o livro da
mão direita daquele que estava sentado no trono.
Quando ele fez isso, os quatro seres vivos e os vinte e
quatro líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um
tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro
cheias de incenso, que são as orações do povo de
Deus. Eles cantavam esta nova canção: “Tu és digno
de pegar o livro e de quebrar os selos. Pois foste morto
na cruz e, por meio da tua morte, compraste para Deus
pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu
fizeste com que essas pessoas fossem um reino de
sacerdotes que servem ao nosso Deus; e elas
governarão o mundo inteiro”.

