Agenda dos trabalhos
DOMINGO

IGREJA
DIA

DIRIGENTE

Hoje

Dc. Pedro Manuel

12/1 Dc. João Pedro

Pr. Vanderli
Pr. Vanderli

DIA

CONDUÇÃO P/IDOSOS

Hoje
12/1
QUARTA

EVANGÉLICA

PREGADOR

OFERTÓRIO

Dc. Carlos Manuel

Dc. João Pedro

Ir. Luís Lopes

Dc. Carlos Manuel

Dc. Rosária
DIRIGENTE

PALESTRANTE

8/1 Pb. Daniel Pereira
15/1 Dc. João Pedro

Brunheirinho
Cabeço de Vide
Ervideira

Hoje Dc. João Pedro
12/1 Pr. Vanderli
26/1 Pr. Vanderli

16

7/1 (não haverá)
14/1 (não haverá)

15h30
Tramaga

PREGADOR

16

15h30

15
15h30
15

• Culto
11 horas

Estudo Bíblico
e Oração
20 horas

15h30

Foros do Arrão

Domingo

Pr. Vanderli
DIA

15

ATIVIDADES
ECLESIÁSTICAS

Quarta-feira

HORA

Farinha Branca

Rua Vaz Monteiro, 63
7400-281-Ponte de Sor

Pr. Vanderli

MISSÕES
MISSÃO

PONTESSORENSE

• Escola Dominical
9 h 30

Dc. Carlos Manuel

DIA

IGREJA

11/1 Ir. Luís Lopes
18/1 Ir. Luís Lopes
Hoje Pb. Daniel Pereira
12/1 Pb. Daniel Pereira
Hoje Pr. Vanderli

MISSÕES
• Brunheirinho
• Cabeço de Vide
• Ervideira
• Farinha Branca
• Foros do Arrão
• Tramaga

PASTOR
Vanderli Lima Carreiro

9/1 Pr. Vanderli
12/1 Dc. João Pedro
16/1 Dc. João Pedro

“V isto que por tal caminho nunca
passastes antes, santificai-vos, porque
amanhã o Senhor fará maravilhas no
meio de vós”. (Josué 3.4,5)

OFICIAIS
Pb. Bernardino Fontes
Pb. Daniel Pereira
Dc. Carlos Silva
Dc. João Pedro Biscaia
Dc. Joaquim M. Calado
Dc. Pedro Manuel Silva
Dc. Rosária Saramago

Rua Vaz Monteiro, 63 - 7400-281 - Ponte de Sor - Portugal
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Pastoral

10 razões para frequentar a Escola Dominical
você tem necessidade do genuíno e sadio alimento espiritual,
De
1 Porque
que só pode ser obtido pelo estudo claro, metódico, continuado e
progressivo da Palavra de Deus, ensinado na Escola Dominical.
você cresce e se desenvolve espiritualmente através do estudo
2 Porque
da Palavra de Deus.
você cumpre os objetivos da Igreja do Senhor, pois os objetivos
3 Porque
da Escola Dominical são os mesmos da Igreja.
você adquire qualidade bíblica e espiritual permanente, pois
4 Porque
é a Escola Dominical que determina a qualidade e o nível espiritual da
igreja local, e não os outros departamentos como a união da mocidade
e de mulheres, por mais excelentes que eles sejam.
você (seja adulto, jovem, adolescente ou criança) adquire uma
5 Porque
fé mais robusta e madura, e, assim, estará pronto e mais apto para
desempenhar as atividades da Obra de Deus.
você desenvolve, de forma prática, a sua espiritualidade e o
6 Porque
seu caráter cristão.
você aprende e realiza a evangelização na Escola Dominical e
7 Porque
através dela; além disso, aprende a amar e a cooperar com a Obra
missionária.
você tem oportunidades ilimitadas para servir ao Senhor, pois
8 Porque
a Escola Dominical é o lugar para a descoberta, motivação e
treinamento de novos talentos.
você se reúne com a sua família, fortalecendo o relacionamento
9 Porque
entre pais e filhos, as crianças crescem na disciplina do Senhor e os
adultos tornam-se maduros no relacionamento com os outros
familiares.
a sua vida espiritual é avivada, porque onde a Palavra de Deus
10 Porque
é ensinada e praticada o avivamento acontece.
(Transcrito e adaptado)

A
A Igreja
Igreja em
em Ação
Ação
MINISTÉRIO DO ENSINO
Começaram as aulas!
- Hoje reiniciamos o
estudo nas classes da
Escola Dominical. Pedimos aos alunos que
leiam a pastoral do Boletim, a fim de
reforçarem o seu interesse pelo estudo nesta Escola; e, aos que ainda não
são alunos, para que percebam a
importância de virem a ser.

MINISTÉRIO FEMININO

Convívio da Passagem de Ano - Agradecemos às irmãs que colaboraram a
fim de que tivéssemos pratos saborosos para o convívio oferecido após
o Culto da Passagem de 2013 para
2014, em especial à irmã Noémia.
Reunião mensal - Ocorrerá no terceiro domingo, dia 19. Aguardaremos
a presença de todas as irmãs, para
participarem do estudo bíblico, do
planeamento dos trabalhos e da
comunhão.

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE

Caixa de Oração - Os jovens continuam à disposição dos irmãos para
orarem a seu favor. Escreva o pedido
num papelinho e coloque-o na caixa.
A serviço de Deus na OM - Recebemos, na passada semana, uma carta
de oração do Pedro Filipe, com notícias, informações e fotos sobre o
trabalho da Operação Mobilização,
do qual está a participar. Veja e leia
no quadro de avisos.

Viagem - Continuam na sua visita
aos Açores os jovens Rui e Ana
Cabral, na companhia da Regina. O
retorno deverá ocorrer no próximo
dia 12.

REUNIÃO DA LIDERANÇA DA IGREJA
O Pr. Vanderli lembra aos oficiais da
Igreja e aos componentes da Mesa
Administrativa, que foram convocados para uma reunião que ocorrerá
hoje, com início às 18 horas.

ASSEMBLEIA DA IGREJA
O Pr. Vanderli convoca os membros
da Igreja para uma Assembleia Geral, que se realizará no dia 12 de
Janeiro de 2014, a seguir ao culto
matinal, a fim de tratar da seguinte
ordem de trabalhos: 1) Indicação de
representantes à Convenção Extraordinária da UIECP; 2) Oficialização
do Convite ao Pr. Bruno de Almeida
Xavier para o pastorado da Igreja.

REUNIÕES DA SEMANA
Voltam a ser realizados os trabalhos
de estudo bíblico e oração, nas quartas e quintas-feiras, na sede e na
Missão de Tramaga, respectivamente.

CALENDÁRIO DE 2014
Os irmãos que ainda não receberam
o Calendário das Atividades Eclesiásticas para o ano de 2014, podem
recebê-lo hoje (um por família e +
um para ser oferecido a parente ou
amigo que esteja interessado), para

serem lembrados dos trabalhos que
estão planeados e orarem por eles.

NOVO PASTOR DA IGREJA
Será neste ano que o Pr. Bruno Xavier
e sua família virão para Portugal.
Oremos constantemente por eles e
pelas providências que têm de
tomar para receberem o visto de
residência no nosso País.

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO
Será realizada na próxima semana
(12 a 19). Veja a escala do Ministério
que será responsável pela direção
a cada dia, no quadro de avisos.

ORAÇÃO SEMANAL
“Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei
e abrir-se-vos-á, pois
todo o que pede
recebe; o que busca
encontra ; e a quem
bate abrir-se-lhe-á”
(Mt 7.7,8).

Interceder:
ž Por irmãos enfermos nas casas,
nos Hospitais e Centros de Dia.
Pedir:
ž A recuperação da saúde dos irmãos
José Esteves e Etelvina.
ž A oportunidade para a Ir. Trindade
ser operada das vistas.
ž A condição para a Ir. Alina fazer a
última aplicação desta fase, dia 10.
Agradecer:
ž A bênção de podermos viver e
servir a Deus em 2014.
ž A certeza do cuidado e da providência do Senhor durante os
dias do novo ano.

Aniversários da passada semana:
2/1-Josefa Florência Matias (Vital)
4/1-Etelvina Amaro Jesus Martins

Aniversários da próxima semana:
7/1-Antónia Maria da Silva (Tram)
8/1-Pedro Emanuel Santo António
9/1-Maria Manuela A. Lopes Martins
10/1-Rosária Maria Gaspar Neto
10/1-Manuel Luís R. Lopes (Brun)
11/1-José António Correia da Silva
Parabenizamos a todos, desejando
um novo ano de vida com paz e prosperidade.

FALECIMENTO
Deixou a morada terrena o Sr. Israel
Joaquim Neto (pai do José Neto),
tendo sido sepultado no dia 31/12/
2013. Ficaram saudosos esposa e
filhos, para os quais devemos pedir
o consolo de Deus.

CULTO DE DESPEDIDA
A Igreja, sob a liderança do Pb.
Daniel Pereira, está planeando a
realização e um Culto de
Despedida do Pr. Vanderli e da Ir.
Alina para o dia 25 de Janeiro de
2014, com início às 16 horas.
CONTATOS COM O PASTOR
Gabinete Pastoral:
• Horários a combinar

Telefone: 24 220 7008
Telemóvel: 93 318 3846

