Agenda dos trabalhos
DOMINGO

IGREJA
DIA

DIRIGENTE

Hoje

Dc. Carlos Manuel

DIA

Hoje

QUARTA

26/1

EVANGÉLICA

PREGADOR

26/1 Pb. Daniel Pereira
OFERTÓRIO

Pr. Vanderli
Pr. Vanderli
CONDUÇÃO P/IDOSOS

Dc. João Pedro

Dc. Pedro Manuel

Dc. Rosária

Ir. Manuel João

Dc. Carlos Manuel
DIRIGENTE

PALESTRANTE

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

Domingo

• Culto
11 horas

Pr. Vanderli

Quarta-feira

29/1 Dc. Carlos Manuel

Pr. Vanderli

Estudo Bíblico
e Oração
20 horas

MISSÕES
Brunheirinho
Cabeço de Vide
Ervideira

HORA

DIA

15h30

Hoje Pr. João Narciso
26/1 Pb. Bernardino
26/1 Pr. Vanderli

16

21/1 (não haverá)
28/1 (não haverá)

Farinha Branca

15

Foros do Arrão

15h30
15h30

Tramaga

PREGADOR

16

15
15h30
15

18/1 Ir. Luís Lopes
25/1 Ir. Luís Lopes
Hoje Dc. Pr. Vanderli
26/1 Pb. Daniel Pereira
Hoje Dc. João Pedro

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

PASTOR
Vanderli Lima Carreiro

23/1 Pr. Vanderli
26/1 Dc. João Pedro
30/1 Ir. Rosária Gaspar

“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)

Queremos ver a nossa Igreja crescer?

ATIVIDADES
ECLESIÁSTICAS

22/1 Ir. Rui Cabral

MISSÃO
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PONTESSORENSE

• Escola Dominical
9 h 30

Dc. Rosária

DIA

IGREJA

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

De

Pastoral

epois do Pentecostes, Pedro anunciou a Palavra de Deus e e exortou os
ouvintes, dizendo: “Salvai-vos desta geração perversa” (At 2.40). “Então”,
narra o versículo seguinte, “os que lhe aceitaram a palavra foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas”. Até aquele
momento, na Igreja de Jerusalém eram contados cento e vinte membros (At
1.15). Numa operação especial do Espírito Santo, foram acrescentados ao rol
quase três mil! Passados alguns dias, em resposta a uma outra pregação de
Pedro, subiu “o número de homens a quase cinco mil” (At 4.4).
O crescimento da Igreja nos primeiros dias da sua história foi vertiginoso,
o que comprova a afirmação de Lucas: “acrescentava-lhes o Senhor, dia a
dia, os que iam sendo salvos” (At 2.47).
Antes de tudo, devemos observar a expressão que antecede essa
afirmação: “Enquanto isso” - o que significa dizer que ao mesmo tempo
em que a Igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão,
nas orações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo,
também desfrutava de um crescimento diário, como resultado do seu
desempenho.
Outro detalhe a notar é que “o Senhor acrescentava”. A conversão dos
milhares de pessoas não era uma consequência direta do desempenho da
Igreja, mas uma ação do Senhor. À Igreja cabia, e ainda cabe, a
responsabilidade de testemunhar e pregar; mas a obra de converter o
homem não é sua. É obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus é Quem
promove o novo nascimento naquele que, tendo ouvido o testemunho ou
a pregação da Palavra, por intermédio da Igreja, arrepende-se do seu pecado
e crê em Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. E quando dizemos
“Igreja”, não nos referimos exclusivamente à mensagem de salvação
anunciada do seu púlpito, mas ao testemunho através da vida e por meio
da palavra dos servos de Deus. Afinal, a ordem para conduzir os outros à fé
em Cristo não foi dada apenas aos pastores ou aos evangelistas, mas a
todos os crentes.
Se queremos ver a nossa Igreja crescer? Então que cada um faça a sua
parte. E assim, o Senhor acrescentará, dia-a-dia, os que serão salvos.
Pr. Vanderli

A
A Igreja
Igreja em
em Ação
Ação
MINISTÉRIO DO ENSINO

Faltam alunos! - Todas as classes
estão a esperar que os alunos cheguem na hora marcada, para estudar
a Bíblia!

MINISTÉRIO FEMININO

Reunião mensal - Ocorre hoje, o
terceiro domingo do mês, com início
marcado para as 15h30, nas instalações do templo. Aguardamos 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.
Reunião - Devido boa parte dos
jovens estarem a participar da Formação sobre Evangelismo Criativo,
com o Pr. Mark, a partir das 15h30,
não será realizada a reunião de
costume. A formação dar-se-á nas
instalações da Caminhar.

ASSEMBLEIA DA IGREJA
Realizou-se no passado domingo, e
foram tomadas as seguintes decisões:
1) A indicação de representantes à
Convenção Extraordinária da UIECP:
Pr. Vanderli, Pb. Daniel Pereira, Dc.
João Pedro, Dc. Pedro Manuel, Ir. Rui
Cabral e Ir. Ana Cabral;

2) A oficialização do Convite ao Pr.
Bruno de Almeida Xavier para o
pastorado da Igreja;
3) A composição da Liderança da
Igreja, após a saída do Pr. Vanderli:
1º) Informar que o substituto do
Pastor, de acordo com os Estatutos,
é o vice-presidente da Diretoria, o
Pb. Daniel Pereira Martins; 2º) Foi
indicada uma Comissão, constituída
pelos Oficiais da Igreja, para gerir
os seus trabalhos regulares, na Sede
e nas Missões, com a inclusão do
nome do Pr. João Narciso, para dar
o apoio espiritual que lhe seja possível.

CONVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Realizou-se ontem, dia 18/1, sendo
decidido: 1) Aceitar o pedido de
renúncia dos cargos de presidente
e secretária da Diretoria da UIECP
dos irmãos Pr. Vanderli e Alina, respectivamente, por motivo de seu
regresso para o Brasil. 2) Eleger os
ocupantes para os cargos vagos,
ficando composta do seguinte modo a nova Diretoria: Presidente: Pr.
Daniel Calado; Vice-presidente: Pb.
Joel Santos; Secretário: Gonçalo
Nuno Vieira de Paiva, e Tesoureira
(que continua no seu cargo) a Dc.
Ana Paula Seabra.

FRUTOS DA TERRA
A Feira da Caminhar ocorrerá no
próximo sábado, dia 25 de Janeiro,
com início às 9h. Como sempre,
poderão ser adquiridos produtos da

horta e caseiros, a preços módicos.
Pode-se também tomar lá o pequeno almoço.

NOVO PASTOR DA IGREJA
Dever da Igreja: Orar constantemente pelas providências que o Pr.
Bruno e a família têm de tomar para
receberem o visto de residência em
Portugal.

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO
Concluímos hoje a Semana Universal
de Oração, realizada durante todos
os dias da semana que findou, conforme a orientação da Aliança Evangélica Portuguesa. Alguns irmãos
compareceram todos os dias, evidenciando o seu interesse em
buscar a Deus em oração.

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, Etelvina e Rufina.
ž A oportunidade para a Ir. Trindade
ser operada das vistas.
Agradecer:
ž A vida e o desempenho dos líderes da Igreja.

Aniversários da passada 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)

Aniversários da próxima semana:
20/1-Clara J. Bragança A. Gabriel
21/1-Joaquim Teles Barradas
22/1-João Pedro Marques da Silva
22/1-Daniel A. Martins Graça
25/1-Hortência S.F.R. Torquato (Tram)
25/1-Rosa Mendes Brites
Parabéns àqueles aos quais Deus
concedeu mais um ano de vida. Que
sejam abençoados em todos os seus
dias.

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 15h30. Mais
detalhes serão informados no
próximo domingo.

CONTATOS COM O PASTOR
Gabinete Pastoral:
• Horários a combinar

Telefone: 24 220 7008
Telemóvel: 93 318 3846

