Agenda dos trabalhos
IGREJA
DOMINGO

DIA

Hoje

PREGADOR

19/1 Dc. Carlos Manuel

Pr. Vanderli
Pr. Vanderli

DIA

CONDUÇÃO P/IDOSOS

Hoje
19/1
QUARTA

EVANGÉLICA

DIRIGENTE

Dc. João Pedro
OFERTÓRIO

Dc. Carlos Manuel
Dc. Rosária

Dc. Carlos Manuel

PONTESSORENSE

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

ATIVIDADES
ECLESIÁSTICAS
Domingo
• Escola Dominical
9 h 30

Dc. João Pedro

Dc. Pedro Manuel

Dc. Carlos Manuel
DIRIGENTE

DIA

IGREJA

PALESTRANTE

• Culto
11 horas

15/1 Dc, João Pedro

Pr. Vanderli

Quarta-feira

22/1 Ir. Rui Cabral

Pr. Vanderli

Estudo Bíblico
e Oração
20 horas

MISSÕES
MISSÃO

Brunheirinho
Cabeço de Vide
Ervideira

HORA

DIA

15h30

Hoje Pr. Vanderli
12/1 Pr. João Narciso

16

26/1 Pr. Vanderli

16

14/1 (não haverá)
21/1 (não haverá)

Farinha Branca

15

Foros do Arrão

15h30
15h30

Tramaga

PREGADOR

15
15h30
15

18/1 Ir. Luís Lopes
25/1 Ir. Luís Lopes
Hoje Dc. Carlos Manuel
19/1 Pr. Vanderli
Hoje Dc. João Pedro

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

PASTOR
Vanderli Lima Carreiro

16/1 Pr. Vanderli
19/1 Dc. João Pedro
23/1 Pr. Vanderli

“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
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Os crentes são convocados para testemunhar

Testemunhar significa atestar, confirmar ou declarar como verdadeiro algo
De
que ouviu ou viu. Logo, testemunha é a pessoa que assiste a determinado
facto ou dele tem conhecimento. Uma pessoa pode ser chamada a juízo, a fim
de depor sobre o que sabe a respeito de um determinado acontecimento.
No original grego do Novo Testamento, a palavra testemunha é a tradução
do termo martyr, que tem o sentido de falar acerca de uma verdade ou de
uma experiência, mesmo que seja necessário morrer para defendê-la.
Consequentemente, uma testemunha pode vir a ser um mártir, como o
foram Estêvão, Tiago e outros seguidores de Cristo, nos tempos primitivos
da Igreja.
Depois da Sua ressurreição, Jesus falou aos discípulos: "Vós sois
testemunhas destas coisas" (Lc 24.48). Àqueles que O viram subir para o
Céu, Ele disse: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e
Samaria, e até aos confins da terra" (At 1.8). Nos dois textos bíblicos, a
palavra "testemunhas" deriva de martyr. Isso implica dizer que os discípulos
sabiam o risco de morte que corriam se falassem de Cristo, mas, ainda
assim, ousadamente falaram. Pedro e João, estando convictos de que
haviam sido chamados para testemunhar de Jesus, quando as autoridades
religiosas daquele tempo tentaram impedir que o fizessem, responderam:
"Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos" (At 4.20).
Você se considera um discípulo de Cristo? Se a resposta a essa pergunta
é sim, então você é convocado por Jesus Cristo para ser testemunha de
uma realidade acerca da qual tem experiência, que não é outra senão que
pode dizer o que sabe a respeito da fé evangélica. Você viu e ouviu Cristo
quando nEle creu como seu Senhor e Salvador; não com os olhos físicos
mas com os olhos espirituais, com a visão da fé. Nós estamos entre aqueles
aos quais o Senhor chamou de "bem-aventurados", porque não viram fisicamente, mas creram - viram espiritualmente (Jo 20.29). Você também
ouviu Cristo falar aos seus ouvidos, através da Sua Palavra: "...as minhas
ovelhas ouvem a minha voz" (Jo 10.27). Sendo assim, você é uma
testemunha, que não pode deixar de falar do que viu e ouviu!
Pr. Vanderli

A
A Igreja
Igreja em
em Ação
Ação
MINISTÉRIO DO ENSINO

Começaram as aulas! - Apesar de ter
sido o primeiro dia de retorno às
aulas, a classe dos adultos estava com
um bom número de alunos presentes. Esperamos que hoje a presença
tenha sido melhor, com a resposta
dos irmãos ao apelo que foi feito na
pastoral do boletim do passado
domingo.

MINISTÉRIO FEMININO

Reunião mensal - Ocorrerá no próximo domingo, dia 19. Aguardaremos
a presença de todas as irmãs, para
participarem do estudo bíblico, do
planeamento dos trabalhos e da
comunhão.
Reunião de oração - Continua a ser
realizada, às quintas-feiras, nas casas
que são oferecidas. Mais informações sobre o local e horário com a
irmã Hortense.

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 - Se ainda
não leu a 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.
Regressaram dos Açores - Os jovens
Rui e Ana Cabral, na companhia da
Regina, regressaram ontem à noite

do passeio que fizeram, e já estão
connosco nos trabalhos de hoje.

ASSEMBLEIA DA IGREJA
Hoje, a seguir ao culto matinal, realizaremos a Assembleia Geral Extraordinária, a fim de tratar da seguinte ordem de trabalhos: 1) Indicação
de representantes à Convenção da
UIECP; 2) Oficialização do Convite ao
Pr. Bruno de Almeida Xavier para o
pastorado da Igreja; 3) Liderança da
Igreja, após a saída do Pr. Vanderli.

CONVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA
No dia 18 de janeiro, próximo sábado, será realizada a Convenção Extraordinária da UIECP, convocada
para tratar da seguinte ordem dos
trabalhos: 1) Receber o pedido de
renúncia dos cargos de presidente
e secretária; 2) Eleger ocupantes
para os cargos vagos. Os trabalhos
serão realizados nas instalações da
1ª IEC de Lisboa, com início às 9h.

CALENDÁRIO DE 2014
Ainda há Calendários das Atividades
Eclesiásticas para o ano de 2014,
disponíveis para a família que não o
recebeu. Caso o irmão tenha amigo
ou parente a quem deseje oferecer
um calendário, leve os que forem
necessários.

NOVO PASTOR DA IGREJA
Como já é sabido, somente no final
deste ano o Pr. Bruno Xavier e sua
família poderão vir para Portugal.

Por isso devemos:
1º) Orar constantemente por eles e
pelas providências que têm de
tomar para receberem o visto de
residência no nosso País;
2º) Orar pela Igreja, para que o
Pastor Supremo a sustente, até à
chegada do Pr. Bruno.

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO
Escala dos responsáveis:
12-Pr. Vanderli - Culto - 11h
13-Ministério Feminino - Templo - 20h
14 -Ministério Juventude - Templo - 20h
15-Pr. Vanderli - Templo - 20h
16-Ministério Feminino - Casas
17-Ministério da Música - Templo - 20h
18-Ministério Juventude - Templo - 20h
19-Pr. Vanderli - Culto - 11h

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.
Agradecer:
ž A possibilidade da Alina ter feito
a última aplicação da segunda
fase da quimioterapia.

Aniversários da passada 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

Aniversários da próxima semana:
13/1-Regina Isabel Gonçalves
13/1-Filomena M. Madaleno Weber
14/1-Bernardino M. Fontes (Brun)
14/1-Maria Benedita Macedo Rebelo
19/1-Joaquina M. Godinho (Tram)
Desejamos a todos os que completam
mais um aniversário a plena manifestação da graça de Deus no novo ano
que ora começam.

CULTO DE DESPEDIDA
Todos estão convidados a
participar do Culto de Despedida
do Pr. Vanderli e da Ir. Alina, que a
Igreja está planeando. Será
realizado no dia 25 de Janeiro de
2014, com início às 16 horas. Mais
detalhes serão informados no
próximo domingo.

CONTATOS COM O PASTOR
Gabinete Pastoral:
• Horários a combinar

Telefone: 24 220 7008
Telemóvel: 93 318 3846

