Leituras Bíblicas – Agosto / Setembro
Data
1ª Leitura
3ª Leitura
13/08 Melissa P.
Johannes
20/08 Siglinde
Elton
27/08 Zuleide
Rivane
03/09 Simone
Jairo
Culto Infantil – Agosto / Setembro
13/08 – Zuleide 20/08 – Wesley e Melissa Freitas
27/08 – Zuleide 03/09 - Zuleide
Ornamentação – Agosto / Setembro
13/08 – Zuleide 20/08 – Juliana
27/08 – Rivane 03/09 - Simone
Lâmpada – Agosto / Setembro
13/08 – Monique 20/08 – Carolina
27/08 – Pedro 03/09 - Gabriel
Escala Presbíteros – Agosto / Setembro
13/08 – Luciano 20/08 – Johannes
27/08 – Rivane 03/09 - Luciano
Aniversários – Agosto
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.
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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 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
Romanos 10:5-17: Pois o que Moisés escreveu a respeito
de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei
foi isto: “Viverá aquele que fizer o que a lei manda.” Porém,
quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o
seguinte: “Não fique pensando assim: quem vai subir até o
céu?”, isto é, para trazer Cristo do céu. “Nem pergunte:
quem descerá ao mundo lá de baixo?”, isto é, para fazer
com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés
diz é isto: “A mensagem de Deus está perto de você, nos
seus lábios e no seu coração” — isto é, a mensagem de fé
que anunciamos. Se você disser com a sua boca: “Jesus é
Senhor” e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus,
você será salvo. Porque nós cremos com o coração e
somos aceitos por Deus; falamos com a boca e assim
somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem:
“Quem crer nele não ficará desiludido.” Isso vale para todos,
pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não
judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa
generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como
dizem as Escrituras Sagradas: “Todos os que pedirem a
ajuda do Senhor serão salvos”.

“O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que
somos filhos de Deus.” Romanos 8:16
Maria Clara, uma bela menininha de cinco anos de
idade, vivia numa casa de acolhimento de crianças
órfãs ou abandonadas. Ela fazia parte de uma lista de
espera para adoção. Mas o tempo ia passando e,
sempre que um casal se interessava, surgia um
impedimento. Ela e as outras crianças da casa eram
muito bem tratadas. Mesmo assim, seu sonho era
fazer parte de uma família, ter pais e irmãos, como ela
via na sessão da tarde muitas vezes na TV.
A história acima é fictícia, mas ilustra a realidade de
muitas crianças. Mas nos faz pensar além.
Cada um de nós foi criado por Deus. O que ainda não
quer dizer que somos por nascimento filhos de Deus.
Isto porque nascemos espiritualmente inimigos de
Deus. Apesar de nem termos o desejo próprio de
sermos adotamos por Deus, ele é um Pai de amor tão
grande que resolveu nos adotar. Para tanto nos
comprou literalmente de Satanás. O preço foi a vida
do seu único Filho, Jesus. Este voluntariamente se
entregou à morte por nós, para que nos tornássemos
filhos de Deus.
Quem nos garante tudo isto é o Espírito Santo de
Deus. Ele afirma à sua e à minha mente, meu ser
interior, que sou filho de Deus. E mais: sou herdeiro de
Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Preciso algo
melhor? Não há nada melhor! Mesmo os sofrimentos
pelos quais ainda passo no mundo não ofuscam ou
diminuem a casa e família que me esperam. Posso
viver com alegria, regozijo, dando sempre glórias a
Deus!
P.S. Que tal adotar alguém? Ou ajudar de outra forma,
mas diretamente?

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 13/08/2017

Agenda Agosto
Dom

Hinos
173 – Eis-nos, ó Pastor Divino
212 – Louvores a Deus, mui sinceros louvores
292 – Dirijo a Ti, meu grande Rei 1, 2 e 4
379 – Manda-nos luzir 1
305 – Quando fraco me sentir
181 – Grande Deus! Em paz, agora
Textos
Jó 38:4-18
I Coríntios 10:6-13
I Samuel 2:12-17
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 24 de agosto, teremos a
segunda reunião de agosto do Grupo de Estudos
Bíblicos. A reunião será na casa do Pb. Johannes na
Rua Jaime Rosas, 152 (Rua da Fancar).
- Segunda- feira passadas, dia 07/08/2017, nasceu o
pequeno Thomas Henrique Martinazzo, filho do Ricardo
e da Suzana. Deus continua abençoando muito a igreja
com as novas vidas que tem trazido para a comunhão na
família da fé!!!
- Na manhã do próximo sábado, dia 19/08, a partir
das 08:00 horas da manhã, acontecerá em
Castrolanda, no Centro de Eventos Pessutão, o
evento beneficente Café com Fé, que terá, dentre
outras atividades, uma palestra com Jorge
Nishimura, fundador da Universidade da Família.
Os ingressos custarão R$ 25,00 para adultos e R$
15,00 para crianças de 06 a 12 anos. Contatos pelo
e-mail clarice_geraldine@hotmail.com
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Pais e Filhos

Salmo 127: Se o SENHOR Deus não edificar a casa,
não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o
SENHOR não proteger a cidade, não adianta nada os
guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar
demais para ganhar o pão, levantando cedo e
deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos
que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os
filhos são um presente do SENHOR; eles são uma
verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua
mocidade são como flechas nas mãos de um soldado.
Feliz o homem que tem muitas dessas flechas! Ele
não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos
no tribunal.

