Leituras Bíblicas – Setembro
Data
1ª Leitura
3ª Leitura
03/09 Simone
Jairo
10/09 Melissa F.
Wesley
17/09 Johannes
Elton
24/09 Siglinde
Rivane

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.
Já temos nossa página na internet. O endereço é:
http://pgcentro.ierb.org.br

Culto Infantil – Setembro
03/09 – Zuleide
10/09 – Zuleide
17/09 – Zuleide
24/09 - Zuleide

Fale Conosco
Para falar conosco, você pode usar uma das
seguintes formas:

Ornamentação – Setembro
03/09 – Simone 10/09 – Zuleide
17/09 – Rosana 24/09 - Lilian

E-mails
igrejareformada.pg@gmail.com
revmarcoaurelio@gmail.com

Lâmpada – Setembro
03/09 – Gabriel
17/09 – Emanuele

Telefones
042 3224.5325
042 99111.9498
(Pr. Marco Aurélio)

10/09 – Ricardo
24/09 - Monique

Escala Presbíteros – Setembro
03/09 – Luciano 10/09 - Johannes
17/09 – Rivane 24/09 – Luciano
Aniversários – Setembro
03/09 – Marcius Nadal Borsato
05/09 – Flávio Augusto Madureira
11/09 – Karine Los Borsato
11/09 – Lilian Petter Gebeluca
14/09 – Lucas R. Gebeluca
15/09 – Ivan Christóforo
16/09 – Pedro Mascarenhas De Geus
21/09 – Elton Eleutério dos Santos
25/09 – Carolina Mascarenhas De Geus
30/09 – Ronaldo Djikstra
Aniversários de Casamento – Setembro
22/09 – Ygor da Silva
Adriele da Silva
(Se o seu nome não está listado e você aniversaria ou
comemora seu aniversário de casamento em
Setembro, por favor, comunique ao Pb. Johannes).

Texto da Semana
Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e a nossa força,
socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso,
não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, e
as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não
teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam,
e os montes tremam violentamente. Há um rio que
alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo.
Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída;
de manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam
apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja, e
a terra se desfaz. O SENHOR Todo-Poderoso está do
nosso lado; o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Venham, vejam o que o SENHOR tem feito! Vejam que
coisas espantosas ele tem feito na terra! Ele acaba
com as guerras no mundo inteiro; quebra os arcos,
despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo.
Ele diz: “Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou
Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo
inteiro”. O SENHOR Todo-Poderoso está do nosso lado;
o Deus de Jacó é o nosso refúgio.

Monique
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Socorro Sempre Presente
Hoje, como no passado, os seguidores do Senhor são
atacados pelas forças do mal. E hoje, como no
passado, o Senhor tem providenciado a ajuda
necessária, quando as coisas não vão bem. É o que o
salmista constatou: “Deus é o nosso refúgio e a nossa
força, socorro que não falta em tempos de aflição.”
(Salmo 46:1).
Ainda que a gente encontre justificativas bíblicas, que
procurem situar nossas provações dentro do amplo
contexto da providência e da soberania do Senhor, o
fato é que as provações nos machucam e, algumas
vezes, nos irritam, e sempre nos cansam. E é o
mesmo salmista que, nestas circunstâncias, pergunta
ao Senhor, com certo desespero: “Até quando,
Senhor, até quando? Será que te esqueceste de
mim?”.
Como em todos os outros aspectos de nossa vida,
conta muito o tipo de atitude que assumimos quando
as avalanches de provações nos assolam. A atitude
de fé já faz toda a diferença. Um tipo de fé que cultive
uma memória sem esquecimentos. Porque dificilmente
encontraremos um cristão que não tenha
experimentado, pelo menos uma vez, o socorro de
Deus.
Minimizar a ajuda divina e maximizar as provações e
dificuldades é uma receita poderosa para o desânimo.
Pior ainda, é um caminho poderoso para desacreditar
a capacidade divina de nos manter vitoriosos.
Ainda que não nos demos conta dos glóbulos brancos
em nossa corrente sanguínea, mesmo assim eles não
deixam de lutar contra nossas doenças. Assim é o
auxílio do Senhor; quer saibamos, quer não, o socorro
do Senhor está sempre presente. Dentro e fora de
nós. (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 03/09/2017

Agenda Setembro
Dom

Hinos
175 – Eterno Pai! Teu povo congregado
167 – A nosso Pai do Céu
296 – Quão doce fala ao coração
379 – Manda-nos luzir 1
Salmo 23
233 – Caminhando alegres nos caminhos Seus
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Textos
Salmo 62:1-2
Filipenses 2:1-11
Gênesis 26:1-6
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.
- Por causa do feriado, na quinta-feira, dia 14, às 20
hs., teremos a primeira reunião de setembro do
Grupo de Estudos Bíblicos. A reunião será na casa
do Elton e da Rosana, na Rua Assis Brasil 110.

Socorro Divino
Salmo 28:1-5: Ó SENHOR Deus, minha rocha, eu peço
a tua ajuda! Não deixes de ouvir o meu pedido. Se
não me responderes, eu estarei com aqueles que
descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando
levanto as mãos na direção do teu santo Templo e
grito, pedindo a tua ajuda. Não me castigues
juntamente com os maus, com os que praticam más
ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o
coração deles está cheio de maldade. Castiga essas
pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm
feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem
saber do que o SENHOR tem feito, nem reparam nos
seus atos poderosos; por isso, ele os castigará e os
destruirá para sempre.

