Pregadores – Maio
06/05 – Fernando Mavunzda
13/05 – Raul Sietsma
20/05 – A definir
27/05 – A definir
Culto Infantil (5-11 anos) – Maio e Junho
06/05 – Zuleide
13/05 – Zuleide
20/05 – Zuleide
27/05 – Zuleide
03/06 – Zuleide
10/06 – Zuleide
Lâmpada – Maio e Junho
06/05 – Pedro
13/05 – Monique
20/05 – Carolina
27/05 – Ricardo
03/06 – Gabriel
10/06 – Emanuelle
Música – Maio e Junho
06/05 – Melissa
13/05 – Melissa
20/05 – Melissa
27/05 – Melissa
03/06 – Melissa
10/06 – Melissa
Escala Semanal de Presbíteros – Maio e Junho
06/05 até 12/05 – Rivane
13/05 até 19/05 – Elton
20/05 até 26/05 – Johannes
27/05 até 02/06 – Rivane
Escala Semanal de Diáconos – Maio e Junho
06/05 até 12/05 – Melissa
13/05 até 19/05 – Michael
20/05 até 26/05 – Melissa
27/05 até 02/06 – Michael
Aniversários – Maio
01/05 – Patrícia Lubczyk Dijkstra
09/05 – Heitor Noordegraaf Madureira
20/05 – Michael Alberto De Geus
21/05 – Ricardo Peter Gebeluca
22/05 – Anita Dikstra Damasceno
(Se o seu nome não está listado e você aniversaria ou
comemora seu aniversário de casamento em Maio, 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.
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
mellabanca@gmail.com
Telefones
(42) 3222-4648
(Pb. Johannes)
Texto do mês
Provérbios 31.25-31: Reveste-se de força e
dignidade; sorri diante do futuro. Fala com sabedoria
e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa
e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a
elogiam; seu marido também a elogia, dizendo:
“Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas
supera”. A beleza é enganosa, e a formosura é
passageira; mas a mulher que teme o Senhor será
elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e
as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade.
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IMÃ E MÃE
Uma professora deu uma aula sobre o imã e sua
função às crianças da 2.ª Série do Ensino
Fundamental. No dia seguinte, num teste escrito, ela
incluiu a questão: “Meu nome tem três letras. Uma
delas é m e também possuo o acento til. Pego ou
ajunto coisas. Quem sou eu?” Quando os testes lhe
foram devolvidos, a professora ficou surpresa ao
descobrir que quase 50% dos alunos responderam a
esta pergunta com a palavra mãe.
Sim, mães pegam e ajuntam as coisas. Mas elas são
muito mais do que “imãs,” juntando as roupas e
recolhendo os brinquedos ao redor da casa. Mesmo
que muitas mães estejam dispostas a fazer tais
tarefas, elas possuem um chamado muito maior do
que esse.
Uma boa mãe ama a sua família e propicia uma
atmosfera em que cada membro encontra aceitação,
segurança e compreensão. Ela está presente quando
os filhos necessitam serem ouvidos, ou de ouvir uma
palavra de conforto, de receber um abraço carinhoso,
ou de um toque amoroso sobre uma testa febril. E para
a mãe cristã, a sua maior alegria consiste em ensinar
seus filhos a confiarem e a amarem Jesus como
Salvador pessoal.
Esse tipo de mãe merece ser honrada — não somente
em um dia especial do ano, mas todos os dias. E o
reconhecimento deve envolver mais do que palavras;
deve ser demonstrado por meio do respeito, da
consideração e de atos de amor.
RWD

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, na
sede da igreja, localizada na rua Evaristo da Veiga, entre
as ruas Dom João VI e Odorico Mendes, no bairro Vilela.

Notícias da Igreja

Mesa Administrativa
Presidente
Pb. Johannes Boessenkool
Vice-Presidente
Pb. Elton Eleutério dos Santos
Tesoureira
Lilian Alice Petter Gebeluca
Secretário
Dc. Michael de Geus
Patrimônio
Pb. Rivane Maria Vieira Lima
Jovens e Adolescentes
Dc. Melissa La Banca Freitas

- O grupo de oração das mulheres tem se reunido,
semanalmente nas sextas-feiras, das 18:00 às 19:00. Se
você tem algum pedido de oração, por favor, entre em
contato com a Rosana.

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

- Os pregadores para as duas primeiras semanas de
Maio estão apresentados nas seção de deste mesmo
boletim. Com relação aos demais domingos do mês,
ainda estamos a definir quais serão os pregadores.
- Nossas classes de Catecismo para os adolescentes da
igreja estão ocorrendo no templo semanalmente, nas
sextas-feiras, às 18:00.

- Neste mês os estudos bíblicos serão ministrados nos
dias 03/05, 17/05 e 31/05, pelo evangelista Fernando
Mavunzda. Estes têm sido bons momentos em que
estamos realizando o estudo do Catecismo de
Heidelberg e demais assuntos que surgem durante os
estudos bíblicos.
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- As escalas para ajudar no nosso “simpático cafezinho”
dos fins do culto têm sido feitas a cada domingo. Se você
tem interesse em nos ajudar em algum domingo, favor
entrar em contato com a Zuleide, para que você seja
inserido em nossa escala também. Sua ajuda é muito
importante para nós!
- Agora possuímos duas classes para o nosso culto
infantil: uma de crianças com até 4 anos, e outra de
crianças entre 5 e 12 anos.
- Na mesa ao fundo do templo estão localizados os
envelopes nominados para as contribuições mensais. Se
os envelopes da sua família não se encontram lá, por
favor, falar com a Dc. Melissa La Banca Freitas, para que
assim sejam providenciados.
- Se você possui algum comunicado a ser passado para
a nossa igreja, pedimos que entre em contato com a Dc.
Melissa La Banca Freitas (telefone: 99833-9644).

1 Coríntios 13.4-7 O amor é paciente, o amor é bondoso.
Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não
guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas
se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta.

