Pregadores – Agosto e Setembro
05/08 – Libório Kissmann
12/08 – Fernando Mavunzda
19/08 – A definir
26/08 – Fernando Mavunzda
02/09 – Aldovando Simão Ferreira
Culto Infantil (5-11 anos) – Agosto e Setembro
05/08 – Zuleide
12/08 – Zuleide
19/08 – Zuleide
26/08 – Zuleide
02/09 – Zuleide
Lâmpada – Agosto e Setembro
05/08 – Carolina
12/08 – André
19/08 – Ricardo
26/08 – Renan
02/09 – Pedro
Música – Agosto e Setembro
05/08 – Melissa
12/08 – Melissa
19/08 – Melissa
26/08 – Melissa
02/09 – Melissa
Escala Semanal de Presbíteros – Agosto e Setembro
29/07 até 04/08 – Rivane
05/08 até 11/08 – Elton
12/08 até 18/08 – Johannes
19/08 até 25/08 – Rivane
26/08 até 01/09 – Elton
02/09 até 09/09 - Johannes
Escala Semanal de Diáconos – Agosto e Setembro
29/07 até 04/08 – Melissa
05/08 até 11/08 – Michael
12/08 até 18/08 – Melissa
19/08 até 25/08 – Michael
26/08 até 01/09 – Melissa
02/09 até 09/09 - Michael
Aniversários – Agosto
04/08 – Cíntia Vaz Dijkstra
05/08 – Laureci Ana Welbergen
21/08 – Luís Gustavo Damasceno
(Se o seu nome não está listado e você aniversaria ou
comemora seu aniversário de casamento em Agosto, por
favor, comunique ao Pb. Johannes).

A Igreja na Internet
A Igreja possui seu espaço no Facebook. Procure em:
http://www.facebook.com/ierpontagrossa.ierpg
Temos também nossa página na internet.
O endereço é: http://pgcentro.ierb.org.br
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MARCAR PASSO
Fale Conosco
Para falar conosco, você pode usar uma das seguintes
formas:
E-mails
igrejareformada.pg@gmail.com
Telefone
(42) 98404-0548
(Pb. Johannes)
Texto do mês
Salmos 25.1-13: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti
confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado
nem que os meus inimigos triunfem sobre mim! Nenhum
dos que esperam em ti ficará decepcionado;
decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem
traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos,
ensina-me as tuas veredas; 5guia-me com a tua verdade
e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha
esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor,
da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens
mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos
pecados e transgressões da minha juventude; conforme
a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és
bom. Bom e justo é o Senhor; por isso mostra o caminho
aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes
ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor
são amor e fidelidade para com os que cumprem os
preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor,
perdoa o meu pecado, que é tão grande! Quem é o
homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho
que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus
descendentes herdarão a terra.

A ordem militar “marcar passo” significa marchar sem
sair do lugar. É uma pausa ativa no movimento para a
frente, permanecendo mentalmente preparado e
esperando com expectativa a próxima ordem.
Na linguagem do dia a dia, o termo marcar passo
significa “movimento sem progresso, sem chegar a
lugar algum, nada fazendo de importante, enquanto se
espera.” Essa expressão transmite a sensação de
ócio, de espera sem sentido.
Em contraste, a palavra para esperar na Bíblia muitas
vezes significa “olhar ansiosamente para ter a
expectativa de”. O salmista, ao enfrentar grandes
dificuldades, escreveu: “Deus meu, em ti confio; não
seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os
meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam,
ninguém será envergonhado… (Salmo 25:2,3).
Muitas vezes, não temos escolha sobre o que temos
de esperar — um diagnóstico médico, uma resposta
da entrevista de emprego, a volta de um ente querido
— mas podemos decidir de que maneira vamos
esperar. Ao invés de ceder ao medo ou apatia,
podemos continuar a “marchar no lugar”, buscando a
força de Deus e direção a cada dia.
“Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos,
ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e
ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em
quem eu espero todo o dia” (vv.4,5).
Esperar no Senhor é exercer a confiança prática e
atuante, não apenas teórica.
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 dia 25/08, das 08:30 até 11:45, teremos um curso
de treinamento de líderes para crianças em nossa igreja
mesmo (I.E.R. de Ponta Grossa).
- Também no dia 25/08 teremos o Dia de Oficiais em
Castrolanda, com o tema “IRB? Que igreja é esta?”. Esta
programação será das 9:00 até 15:30, localizada no
Memorial da Imigração Holandesa. A confirmação deve
ser realizada até o dia 21/08, através do e-mail
iercastrolanda@outlook.com
ou
pelo
telefone
(42)99127-2016.
- No dia 02/09 teremos a presença do Pastor Aldovando
Simão Ferreira em nossa igreja para a condução do
culto.
- 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 02/08 e 16/08 às 19:30, pelo evangelista Fernando
Mavunzda.
- Paralelamente aos Estudos Bíblicos realizados na
Igreja, neste mês teremos nos dias 01/08 e 15/08
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.
- 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).
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Tiago 5.7-8: “Portanto, irmãos, sejam pacientes até a

vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que
a terra produza a preciosa colheita e como espera com
paciência até virem as chuvas do outono e da primavera.
Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração,
pois a vinda do Senhor está próxima.”

