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

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)

Salmo 116:1-9: Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu
quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus
ouvidos para mim; eu o invocarei toda a minha vida. As
cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol
vieram sobre mim; aflição e tristeza me dominaram.
Então clamei pelo nome do Senhor: "Livra-me, Senhor!
O Senhor é misericordioso e justo; o nosso Deus é
compassivo. O Senhor protege os simples; quando eu
já estava sem forças, ele me salvou. Retorne ao seu
descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido
bom para você! Pois tu me livraste da morte, os meus
olhos, das lágrimas e os meus pés, de tropeçar, para
que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos
viventes.
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A Profissão de Fé
Vivemos dias auspiciosos em nossa igreja, quando vinte jovens
catecúmenos vão fazer a sua pública profissão de fé.
Fica bem retomar o significado do termo “profissão”, o qual é
mais usado no sentido de ramo de atividade de uma pessoa;
alguns são médicos, outros, professores e, outros ainda,
dentistas. E por aí vai. Porém, o sentido aplicado à profissão de
fé tem a ver com o ato de declarar publicamente a sua escolha
religiosa, mediante o destaque do conteúdo de sua crença.
Todos estes catecúmenos foram batizados na infância,
mediante um ato de fé de seus pais. Uma aliança foi feita entre
os pais/responsáveis pelo menor e o Senhor Deus. Frutos dessa
aliança, jovens conscientes e responsáveis assumem agora seu
próprio compromisso com Cristo, tornando-se membros
comungantes da igreja. Não por imposição familiar, social ou
religiosa, mas como decisão livre e consciente.
É tempo de alegria, da colheita dos bons frutos, advindos do
cuidado que os pais/responsáveis tiveram ao ensinarem “a
criança no caminho em que se deve andar”; porém, antes e
acima de qualquer cuidado humano, esteve o cuidado do Deus
da aliança, ao prover a iluminação do Espírito Santo, tanto aos
pais/responsáveis quanto à criança, na medida em que esta se
desenvolvia como pessoa.
É tempo de alegria para a igreja que providencia um ambiente
saudável de desenvolvimento espiritual para os
pais/responsáveis e para as crianças que recebem o pão do céu,
que alimenta para a vida eterna.
Como parte dessa santa aliança renovada perante o Senhor da
vida, uma nova geração se levanta, devendo estar atenta a seus
direitos e deveres, para que Deus seja glorificado e suas vidas,
abençoadas.
Cabe a cada um de nós, membros do corpo de Cristo, a Igreja,
estarmos suportando esses novos membros em amor e
sabedoria, para que venham a frutificar em boas obras e, para
que, em seu tempo e vocação, conforme a Deus aprouver,
apresentem seus filhos pequenos ao Senhor, como sementes
de fé, a vicejar para a eternidade.
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 12/11/2017

Agenda Novembro
Dom

Hinos
118 – A Ti, ó Deus
318 – Não sei porque de Deus o amor
293 – Tem compaixão de mim, Senhor 1 e 4
379 – Manda-nos luzir 1
226 – Graças dou por esta vida
181 – Grande Deus! Em paz agora
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Textos
Salmo 46
Romanos 15:1-7
Lucas 17:11-19
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, na residência do irmão Elton, na Rua
Assis Brasil 110.

Salmo 116:12-19: Como posso retribuir ao
Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o
cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na
presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar
a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, Sim, sou
teu servo, filho da tua serva; livraste-me das minhas
correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e
invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o
Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo,
nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó
Jerusalém! Aleluia!

