Leituras Bíblicas –Novembro
Data
1ª Leitura
3ª Leitura
05/11/ Michael
Siglinde
12/11 Zuleide
Melissa F.
19/11 Wesley
Elton
26/11 Johannes
Rivane
Culto Infantil – Novembro
05/11 – Zuleide
12/11 – Zuleide
19/11 – Zuleide
26/11 – Zuleide
Ornamentação –Novembro
05/11 – Rosana
12/11 – Rivane
19/11 – Siglinde
26/11 – Simone
Lâmpada – Novembro
05/11 – Emanuele
12/11 – Pedro
19/11 – Ricardo
26/11 – Renan
Escala Presbíteros – Novembro
05/11 – Rivane
12/11 – Luciano
19/11 – Johannes
26/11 – 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

Aniversários – Novembro
01/11 – Gabrielle Djikstra Damasceno
12/11 – Juliane Aline Mascarenhas De Geus
13/11 – Orlando José Peniani
18/11 – Renata Vogelaar
23/11 – Luciano Jairton Gebeluca
29/11 – Nice Simões da Silva
Aniversários de Casamento – Novembro
13/11 – Ricardo Martinazzo
Suzana Helena Vogelaar Martinazzo
14/11 – Luciano Jairton Gebeluca
Lilian Alice Peter Gevbeluca
17/11 – Alexandre José Malinoski
Grazyelli Cristina da Costa Malinoski
20/11 – Michael Alberto De Geus
Juliana Aline Mascarenhas De Geus
(Se o seu nome não está listado e você aniversaria ou
comemora seu aniversário de casamento em
Novembro, por favor, comunique ao Pb. Johannes).

Texto da Semana
Mateus 5:9-12: Felizes as pessoas que trabalham pela
paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as
pessoas que sofrem perseguições por fazerem a
vontade de Deus, pois o Reino do Céu é delas.
Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e
dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem
meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma
grande recompensa está guardada no céu para vocês.
Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas
que viveram antes de vocês.

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)
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OS VESTÍGIOS DA MORTE
O dia de Finados está envolto por um clima que
entristece a muitos. Por toda parte pessoas se dirigem
a cemitérios. Revive-se a dor da separação recente ou
já de muitos anos. Finados é um dia específico para
refletir sobre os vestígios da morte. Ou melhor: Pode
ser um dia especial para refletir nas promessas de Deus
que garantem vida por toda a eternidade.
O Salvador Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a
vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá”.
(Jo 11.25). Confiando nas palavras de Jesus, o dia de
Finados pode ser um dia especial para celebrar a vida.
A morte não é o fim. Ela é trágica e dolorosa porque é
consequência do pecado. Mas para quem confia nas
promessas de Jesus, resta a grande e feliz esperança.
Os restos mortais, que agora voltaram a ser pó,
tornarão a viver. Corpo e alma serão unidos
novamente. Aqueles que se apegaram a Jesus Cristo
por meio da fé, têm a promessa de que viverão
eternamente com Deus. Ninguém precisa desesperar
diante da morte. Basta confiar em Cristo como o seu
Salvador e se apegar às promessas de Deus. Ele
oferece vida para sempre.
Não é necessário negar a realidade da morte. Não é
preciso desviar do cemitério, evitar qualquer ato
fúnebre, nem ficar aborrecido no dia de Finados. O que
convém é ter clareza com respeito à morte. Ela existe
porque é consequência do pecado. Logo, convém que
reconheçamos que ofendemos a Deus com nossos
muitos erros. Peçamos-lhe perdão e aceitemos sua
graciosa oferta de salvação, unicamente através de
Jesus Cristo. Quem nele crê, passará pela morte, mas
terá vida eterna. Finados é um belo dia para dar graças
a Deus pelas queridas pessoas que Ele colocou em
nossa vida e firmar nossas convicções na ressurreição
para a vida eterna.
LFK

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 05/11/2017

Agenda Novembro
Dom

Hinos
118 – A Ti, ó Deus
219 – Exultantes Te adoramos
296 – Quão doce fala ao coração
379 – Manda-nos luzir 1
223 – Cantai alegremente
180 – Despede-nos, Jesus, Senhor
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Textos
Salmo 130
Filipenses 4:4-8
Neemias 8:10
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.
- O chamado do Pr. Marco Aurélio se encerra no final
do ano. O Departamento da Missão, o Conselho da
Igreja-Mãe e a nossa Mesa Administrativa já estão
iniciando as tratativas para a sucessão pastoral.
- A reunião de Novembro do Grupo de Estudos
Bíblicos será na quinta-feira, dia 23 de Novembro às
20 horas. O local será informado no Boletim da
próxima semana.

ALEGRIA
Salmo 30:1-5: Ó SENHOR Deus, eu te
louvo porque me socorreste e não deixaste
que os meus inimigos zombassem de mim.
Ó SENHOR, meu Deus, eu gritei pedindo
ajuda, e tu me curaste, tu me salvaste da
morte. Eu estava entre aqueles que iam
para o mundo dos mortos, mas tu me
fizeste viver novamente. Cantem louvor a
Deus, o SENHOR, vocês, o seu povo fiel!
Lembrem do que o Santo Deus tem feito e
lhe deem graças. A sua ira dura só um
momento, mas a sua bondade é para a vida
toda. O choro pode durar a noite inteira,
mas de manhã vem a alegria.

