Pregadores – Junho e Julho
03/06 – Fernando Mavunzda
10/06 – Oscar Leiria
17/06 – Pastor de Tibagi
24/06 – Fernando Mavunzda
01/07 – Ezequiel de Carvalho
Culto Infantil (5-11 anos) – Junho e Julho
03/06 – Zuleide
10/06 – Zuleide
17/06 – Zuleide
24/06 – Zuleide
01/07 – Zuleide
Lâmpada – Junho e Julho
03/06 – Monique
10/06 – Pedro
17/06 – Gabriel
24/06 – Carolina
01/07 – Ricardo
Música – Junho e Julho
03/06 – Melissa
10/06 – Melissa
17/06 – Melissa
24/06 – Melissa
01/07 – Melissa
Escala Semanal de Presbíteros – Junho e Julho
03/06 até 09/06 – Elton
10/06 até 16/06 – Johannes
17/06 até 23/06 – Rivane
24/06 até 30/06 – Elton
01/07 até 07/07 – Johannes
Escala Semanal de Diáconos – Junho e Julho
03/06 até 09/06 – Melissa
10/06 até 16/06 – Michael
17/06 até 23/06 – Melissa
24/06 até 30/06 – Michael
01/07 até 07/07 – Melissa
Aniversários – Junho
24/06 – Affonso Aardoom
26/06 – Thiago Vaz Dijkstra
Aniversário de Casamento – Junho
30/06 – Otto Hinsching e Simone Hinsching
(Se o seu nome não está listado e você aniversaria ou
comemora seu aniversário de casamento em Junho, 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) 98404-0548
(Pb. Johannes)
Texto do mês
Josué 24.13-18: Foi assim que dei a vocês uma terra
que não cultivaram e cidades que vocês não
construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e
olivais que não plantaram’. “Agora temam o Senhor e
sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os
deuses que os seus antepassados adoraram além do
Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não
agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem
irão servir, se aos deuses que os seus antepassados
serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus,
em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha
família serviremos ao Senhor”. Então o povo respondeu:
“Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros
deuses! Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos
tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de
escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas
diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e
entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o
Senhor expulsou de diante de nós todas as nações,
inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós
também serviremos ao Senhor, porque ele é o nosso
Deus”.
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O DIA “D”
Perguntei recentemente à minha irmã mais velha,
Mariana, se ela se lembrava de quando nossa família
se mudou para a casa em que moramos por muitos
anos. Ela respondeu, “Você tinha em torno de nove
meses e eu me lembro que mamãe e papai ficaram
acordados a noite toda encaixotando coisas e ouvindo
rádio. Era dia 6 de junho de 1944 e eles estavam
ouvindo a cobertura ao vivo da Invasão da
Normandia.”
Hoje é o 70.º aniversário do que se tornou conhecido
como o Dia D — um termo militar para o dia em que
uma operação planejada iniciará. Com o passar dos
anos, o Dia D também passou a significar um momento
de decisão ou comprometimento em nossa vida
particular.
Em algum momento na antiguidade, o líder de Israel,
Josué, já de idade, desafiou o povo para outro tipo de
Dia D. Após anos de luta para apoderar-se de sua
herança na terra que Deus lhes havia prometido,
Josué os incitou a servir fielmente àquele que lhes fora
tão fiel (Josué 24). “…escolhei, hoje, a quem sirvais…”
ele disse. “…Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”
(v.15).
O dia em que decidimos seguir o Salvador é a maior
virada em nossas vidas. E em cada dia subsequente,
podemos renovar com alegria o nosso
comprometimento em servi-lo.
DCMcC

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.
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
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

Notícias da Igreja
- No sábado dia 09/06 teremos o Dia das Igrejas, na IER
Nova Holanda. O tema para este ano é “Eu e a minha
casa serviremos ao Senhor”.
- O Encontro das Mulheres em Português, que ocorreria
no dia 26/05 em Arapoti, foi adiado para o sábado dia
23/06. Se você tem interesse em comparecer, pedimos
que entre em contato com a Rosana.
- Nossas Classes de Catecismo para os adolescentes da
igreja estão ocorrendo no templo semanalmente, nas
sextas-feiras, às 18:00, assim como a reunião do Grupo
de Oração das Mulheres. Se você tem algum pedido de
oração, por favor, entre em contato com a Rosana.
- Neste mês os Estudos Bíblicos serão ministrados nos
dias 07/06 e 21/06 às 19:30, 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.
- Paralelamente aos Estudos Bíblicos realizados na
Igreja, neste mês teremos nos dias 06/06 e 20/06
Estudos Bíblicos realizados na empresa Hexágono
Engenharia, tendo como responsável o Presbítero Elton
Eleutério dos Santos. Se você deseja ter mais
informações a respeito, pedimos que entre em contato
com o Presbítero Elton.
- 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!
- 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: (42) 99833-9644).

Agenda Junho
Dom

2ª

3ª

03
Culto

4ª

04
Reunião
Conselho
Carambeí
10
11
Culto
Santa
Ceia
17
18
Culto

05

24
Culto

26

25

12

19

5ª

06
Estudo
Bíblico
Hexágono
13

07
Estudo
Bíblico
Igreja
14

20
Estudo
Bíblico
Hexágono
27

21
Estudo
Bíblico
Igreja
28

6ª
01
Catecismo
Grupo de
Oração
08
Catecismo
Grupo de
Oração
15
Catecismo
Grupo de
Oração
22
Catecismo
Grupo de
Oração
29
Catecismo
Grupo de
Oração

Sáb
02

09
Dia das
Igrejas
16

23
Encontro
das
Mulheres
30

Josué 22.5: “Mas guardem fielmente o mandamento e a
lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o
Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos,
obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o
sirvam de todo o coração e de toda a alma".

