Agenda dos trabalhos

IGREJA

IGREJA
DOMINGO

DIA

Hoje

Irº Rui Cabral

16/02 Dc João Pedro
DIA

CONDUÇÃO P/IDOSOS

16/02

OFERTÓRIO

Dc. Rosária

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

ATIVIDADES
ECLESIÁSTICAS
Domingo

Dc. Carlos Silva

Irª Maria de Jesus

• Escola Dominical
9 h 30

Dc. Carlos Silva

Irº Rui Cabral

Irª António Albino
DIRIGENTE

DIA

PONTESSORENSE

PREGADOR

DIRIGENTE

Pb. Daniel Pereira
Pb. Daniel Pereira

Hoje

QUARTA

EVANGÉLICA

• Culto
11 horas

PALESTRANTE

12/02 Dc. Carlos Silva

Pb. Daniel Pereira

Quarta-feira

19/02 Irº Rui Cabral

Pb. Daniel Pereira

Estudo Bíblico
e Oração
20 horas

MISSÕES
MISSÃO

HORA

Brunheirinho
Cabeço de Vide

PREGADOR

15h30

Hoje Pb. Daniel Pereira
16/02 Pr. João Narciso

16

23/02 Pb. Daniel Pereira

Ervideira

16

Farinha Branca

15

Foros do Arrão

15h30

Tramaga

DIA

(não haverá)

MISSÕES
• Brunheirinho
• Cabeço de Vide
• Ervideira

(não haverá)

• Farinha Branca

08/02 Ir. Luís Lopes

• Foros do Arrão

15/02 Ir. Luís Lopes
Hoje Dc. Carlos Silva

• Tramaga

16/02 Pb. Daniel Pereira
15h30 Hoje Dc. João Pedro
15

13/02 Ir. Rosária Gaspar

15h30 16/02 Dc. João Pedro
15 20/02 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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ENCERRADOS PARA A FÉ
No passado, Deus deixou que o homem ficasse sob a guarda da lei, a fim de que
De
aprendesse o caminho mais excelente da fé. Pois na lei ele veria os altos padrões de
Deus, e também reconheceria sua própria incapacidade; então estaria predisposto
para aprender o caminho divino da fé.
Deus ainda nos encerra para a fé. Nossa natureza, nossas circunstâncias, provas e
desilusões, todas servem para nos encerrar guardados, até que vejamos que a
única saída é o caminho divino da fé. Moisés tentou conseguir o livramento de seu
povo pelo esforço próprio, pela influência pessoal, e até pela violência. Deus teve
de deixá-lo quarenta anos no deserto, até ele estar preparado para o trabalho.
Paulo e Silas foram enviados por Deus a pregar na Europa. Desembarcaram e
foram a Filipos. Foram açoitados e postos na prisão com os pés no tronco. Ficaram
ali encerrados para a fé. Confiaram em Deus. Entoaram louvores a Ele na hora
mais escura, e Deus operou livramento e salvação.
João foi exilado na ilha de Patmos: foi encerrado para a fé. Não tivesse ele sido
encerrado, nunca teria visto tão gloriosas visões de Deus.
Amado leitor, você está em alguma grande dificuldade? Teve alguma desilusão?
Sofreu alguma dor terrível, alguma perda muito grande? Está num lugar difícil?
Ânimo! Você está encerrado para a fé. Aceite sua dificuldade da maneira certa.
Entregue-a a Deus. Louve-O porque Ele faz com que todas as coisas cooperem
para o bem e porque Deus, trabalha para aquele que nele espera. Você receberá
bênçãos, auxílio e revelações de Deus que de outra forma não lhe teriam sobrevindo;
e, além de você, muitos receberão grandes bênçãos e revelações porque a sua vida
esteve encerrada para a fé
Mananciais no Deserto

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 15h30.
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 hoje a seguir ao culto
matinal, que terá como ponto único
da ordem de trabalhos a
substituição de poder de assinatura

devem falar com a Irª Hortense.

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, Lares e S.A. Continuados:
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:
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

Aniversários da próxima semana:
10/2-Luis Miguel Garcia da Silva
10/2-Rufina Rosa Alves Lopes Mota
11/2-Maria de Lourdes Gil C Silva
14/2-Jacinta Gil Martinho
14/2-Mariana Garcia da Silva
Parabéns àqueles aos quais Deus
concedeu mais um ano de vida. Que
sejam abençoados em todos os seus
dias.

Pr. Vanderli e
Irª Alina
Graças a Deus estão bem.
A Irª Alina já realizou todas as
consultas para a continuação dos
tratamentos no Brasil e tudo
decorreu bem. Agora aguarda o
reínicio dos tratamentos.
Pr. Vanderli e a Irª Alina enviam
cumprimentos para toda a Igreja.

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

