Agenda dos trabalhos

IGREJA

IGREJA
DOMINGO

DIA

Hoje

09/02
QUARTA

Dc. Pedro Silva

DIA

Pr. Narciso
Pb. Daniel

OFERTÓRIO

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

ATIVIDADES
ECLESIÁSTICAS

CONDUÇÃO P/IDOSOS

Dc. Rosária

Domingo

Irº Manuel João

Ir. Manuel joão

• Escola Dominical
9 h 30

Dc. Rosária

Dc. Carlos Silva

Irª Maria de Jesus
DIRIGENTE

DIA

PONTESSORENSE

PREGADOR

DIRIGENTE

09/02 Irº Rui Cabral

Hoje

EVANGÉLICA

• Culto
11 horas

PALESTRANTE

05/02 Dc. João Pedro

Pb. Daniel

Quarta-feira

12/02 Dc. Carlos Silva

Pb. Daniel

Estudo Bíblico
e Oração
20 horas

MISSÕES
MISSÃO

HORA

Brunheirinho
Cabeço de Vide

15h30
16

Ervideira

16

Farinha Branca

15

Foros do Arrão

15h30

Tramaga

DIA

PREGADOR

Hoje Dc. João Pedro
09/02 Pb. Bernardino
23/02 Pb. Daniel
(não haverá)

MISSÕES
• Brunheirinho
• Cabeço de Vide
• Ervideira

(não haverá)

• Farinha Branca

01/02 Ir. Luís Lopes

• Foros do Arrão

08/02 Ir. Luís Lopes
Hoje Dc. Pedro Silva

• Tramaga

09/02 Dc. Carlos Silva
15h30 Hoje Pb. Daniel Pereira
15

06/02 Ir. Rosária Gaspar

15h30 09/02 Dc. João Pedro
15 13/02 Ir. Rosária Gaspar

“Sê forte e corajoso; não temas, nem te
espantes, porque o Senhor, teu Deus, é
contigo por onde quer que andares”.
(Josué 1.9)

OFICIAIS
Pb.
Pb.
Dc.
Dc.
Dc.
Dc.
Dc.

Bernardino Fontes
Daniel Pereira
Carlos Silva
João Pedro
Joaquim Calado
Pedro Silva
Rosária Saramago
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COMO AMAR
Yitzhak, um velho rabino hassídico de Berdichev, na Ucrânia,
costumava dizer que descobrira o significado do amor com umDe
camponês embriagado.
O rabino visitava o proprietário de uma taverna no interior da
Polônia. Ao entrar, viu dois camponeses em torno de uma mesa. Ambos
estavam mais que embriagados. Com o braço de um por sobre o outro,
discutiam quanto cada um amava o outro. De repente, Ivan disse a
Pedro:
-Pedro, diga-me o que me machuca.
Com os olhos quase fechados, Pedro olhou para Ivan.
- Como posso saber o que o machuca?
A resposta de Ivan foi rápida:
- Se você não sabe o que me machuca, como pode dizer que me ama.
Você sabe o que tornou Jesus uma pessoa tão amorosa, o maior amante
da história? Ele sabia o que nos machucava. Sabia antes e sabe agora
- os amores e ódios, as esperanças e os temores, as alegrias e as tristezas
de cada um de nós.
Não se trata de poesia sacra. O Jesus ressurreto não é uma figura
vaga no espaço sideral. Sua ressurreição não o retirou de nós;
simplesmente tornou possível que Ele, tocasse não apenas Jerusalém,
mas Alter do Chão, não apenas Madalena, mas a mim e a si. A vida
cristã não tem nenhum sentido a menos que acreditemos que neste
momento Jesus sabe o que nos machuca. Não só sabe, mas, por sabêlo, vai a nosso encontro - qualquer que seja nosso tipo de pobreza ou
dor, não importa quanto choremos, onde quer que não nos sintamos
amados.
Meditações para Maltrapilhos
Brenan Mening

A
A Igreja
Igreja em
em Ação
Ação
MINISTÉRIO DO ENSINO

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE

Estudo Bíblico - Como seria bom que
a maioria da Igreja estivesse no
estudo bíblico, e na reunião de
oração, para estudar a Bíblia e
juntamente com os irmãos, louvar,
dar graças e interceder pela Igreja,
pela nossa cidade, e os outros locais
onde temos as nossas Missões.

Caixa de Oração - Os jovens continuam à disposição dos irmãos para
orarem. Escreva o pedido num
papelinho e coloque-o na caixa.
Biblioteca - Se ainda não leram os
livros que estão à disposição,
contacte com a Irª Regina para
anotar o empréstimo e leve para ler.
A leitura edifica e nos faz crescer
espiritualmente.
Pedro Biscaia na OM - Continuemos
a interceder pelo Ir. Pedro, no
serviço a bordo, testemunho e
ministério, para que seja usado
para a glória do nosso Deus e
benção dos que estão à sua volta.
Reunião - Será realizada a reunião
de habitual às 17h.

Escola Biblica Dominical - Vamos fazer
um esforço para estarmos na E. B. D.
Alunos! - Todas as classes estão a
esperar que os alunos cheguem na
hora marcada, para estudar a Bíblia!

MINISTÉRIO FEMININO
Reunião mensal - Ocorrerá

no

próximo dia 16 pelas 17h30.
Aguardamos a presença de todas as
irmãs, para participarem do estudo
bíblico, e da comunhão.

ASSEMBLEIA DA IGREJA

Reunião de oração - Continua a ser
realizada, às quintas-feiras, nas casas
que são oferecidas. Mais informações sobre o local e horário por favor

realizará no dia 09 de Fevereiro de
2014 a seguir ao culto matinal, que
terá como ponto único da ordem de
trabalhos a substituição de poder

devem falar com a Irª Hortense.

de assinatura na Caixa geral de
Depósitos do Pr. Vanderli Carreiro.

O Pb. Daniel Pereira convoca os
membros da Igreja para uma
Assembléia Extraordinária, que se

NOVO PASTOR DA IGREJA
Vamos orar para que o nosso Deus
conduza todas as coisas relativas à
vinda do Pr. Bruno Xavier e sua
família para Portugal.
Vamos orar também pela Igreja
Evangélica Congregacional de Ponta
da Areia, na cidade de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro, quanto à
substituição do Pr. Bruno bem como
tudo o que está relacionado à
transição pastoral.

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).

Agradecer:
ž Pela Igreja onde o Senhor nos
colocou
ž Pela vida de cada irmão
ž A vida e o desempenho da liderança da Igreja.
Interceder:
ž Pelas irmãs que estão em Centros
de Dia:
Irª Antónia, Irª Joaquina, e Irª
Josefa
Pedir:
ž A recuperação da saúde dos irmãos:
Ir José Esteves, Irª Etelvina e Irª
Rufina.
ž A oportunidade para a Irª Trindade
ser operada aos olhos.
ž Pela líderança da Igreja.

Aniversários da passada semana:
29/1-Ana Maria Bragança d’Almeida
29/1-José Carlos Cardoso Marques
30/1-Miguel A. da Silva Peguinho

Aniversários da próxima semana:
04/2-Inês Filipa Sequeira Costa
06/2-Isabel S. e Silva Calado
09/2-Deolinda M. Rodrigues Esteves
09/2-Francisca Gil Alvega da Silva
Parabéns àqueles aos quais Deus
concedeu mais um ano de vida. Que
sejam abençoados em todos os seus
dias.

VIAGEM DO PASTOR
E DA IRª ALINA
Graças a Deus tudo correu muito
bem. Chegaram bem ao Brasil e
estão com os seu familiares.
Com a ajuda do Pr. Oswaldo estão
a encaminhar os tratamentos da
Irª Alina.
Pr. Vanderli envia cumprimentos
para toda a Igreja.

CONTATOS
Pb. Daniel Pereira
Telefone: 242 206 040
Telemóvel: 933 654 767

