Leituras Bíblicas – Setembro / Outubro
Data
1ª Leitura
3ª Leitura
10/09 Melissa
Juliana
17/09 Johannes
Elton
24/09 Siglinde
Rivane
01/10 Lilian
Michael

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 / Outubro
10/09 – Zuleide
17/09 – Zuleide
24/09 – Zuleide
01/10 – Zuleide

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

Ornamentação – Setembro / Outubro
10/09 – Zuleide 17/09 – Rosana
24/09 – Lilian
01/10 – Rivane

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

Lâmpada – Setembro / Outubro
10/09 – Ricardo
17/09 – Emanuele
24/09 – Monique
01/10 – Carolina

Telefones
042 3224.5325
042 99111.9498
(Pr. Marco Aurélio)

Escala Presbíteros – Setembro / Outubro
10/09 – Johannes
17/09 – Rivane
24/09 – Luciano
01/10 – Johannes
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
Atos 13:36-39: E Paulo disse ainda: — Na verdade,
Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois
morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e
apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com
aquele que Deus ressuscitou. -39Meus irmãos, todos
vocês precisam saber com certeza que é por meio de
Jesus que a mensagem do perdão de pecados é
anunciada a vocês. Precisam saber também que quem
crê é libertado de todos os pecados dos quais a Lei de
Moisés não pode livrar.
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TEMPO DE RENOVAÇÃO
Vejam como crescem os lírios do campo. (Mateus 6:28)
Setembro é um mês simpático a muitos – pelo feriado da
semana da pátria e, especialmente, pela primavera! Por toda
a parte, a explosão da vida que se renova nas árvores e
arbustos florescentes. Que variedade de cores e formas! A
atmosfera perfumada é embalada pelos cantos inebriantes
das aves enamoradas!
“Que variedade, Senhor, nas tuas obras”! Todas com
sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas”!
(Salmo 104:24)
É isto mesmo, salmista! Três mil anos depois das palavras
deste salmo, também nós podemos proclamar “Grandioso és
tu, Senhor”!
Quem tem olhos, veja! Quem tem ouvidos, ouça! Quem tem
narinas para aspirar, aspire! Veja, ouça, aspire, sinta a
maravilha que é a vida nas mãos de Deus. Alguns dos hinos
mais apreciados pelo povo de Deus proclamam a grandeza
de Deus manifesta nas obras da Criação: “As grutas, as
rochas imensas...”, “Altamente os céus proclamam seu divino
Criador”, “Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, os
grandes feitos vejo da tua mão”.
Um de nossos irmãos, exímio fotógrafo, traz-nos flagrantes
da Criação em fotos primorosas, fruto de uma alma sensível
às maravilhas de Deus! Não precisamos ser tão bons
fotógrafos quanto o Henrique, mas podemos exaltar ao
Senhor, nos alegrando sempre com Seu cuidado para
conosco. É de Jesus o convite a observarmos a natureza,
não só para nos encantarmos com ela, mas para
aprendermos com as lições que elas trazem até nós. O Deus
que cria, também cuida! Na vida temos inverno? Sim, mas
depois temos a primavera, a cada ano!
A Primavera é a mensagem viva do amor de Deus, que
também deve se manifestar em nós. Vamos nos dispor a
viver em novidade de vida! Reconheçamos que os que
confiam no Senhor renovar-se-ão; nós somos o bom perfume
de Cristo e, também nós, podemos frutificar no Espírito. Com
isto, Deus é glorificado nos céus e as pessoas ao nosso
derredor são abençoadas através de nossas vidas! WNC

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.
- Na próxima quinta-feira, dia 14, às 20 h., 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.

PERDÃO
Mateus 18:21-35: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: —
Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim?
Sete vezes? — Não! Respondeu Jesus. — Você não deve perdoar sete
vezes, mas setenta e sete vezes. Porque o Reino do Céu é como um rei que
resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no
começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o
empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu
patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a
sua esposa e os seus filhos e que fosse vendido também tudo o que ele
possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: “Tenha
paciência comigo, e eu pagarei tudo ao senhor”. — O patrão teve pena dele,
perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e
encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia cem
moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a
sacudi-lo, dizendo: “Pague o que me deve!”. — Então o seu companheiro se
ajoelhou e pediu: “Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo”. — Mas
ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que
pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia
acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão
chamou aquele empregado e disse: “Empregado miserável! Você me pediu,
e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter
pena do seu companheiro, como eu tive pena de você”. — O patrão ficou
com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado
até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou, dizendo: — É isso o que
o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar
sinceramente o seu irmão.

