Agenda dos trabalhos

IGREJA

IGREJA
DOMINGO

DIA

Hoje

Hoje
23/02
QUARTA

Pb. Daniel Pereira
Pb. Daniel Pereira

23/02 Dc. Carlos Silva
DIA

OFERTÓRIO

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

ATIVIDADES
ECLESIÁSTICAS

CONDUÇÃO P/IDOSOS

Dc. Carlos Silva

Domingo

Ir. Rui Cabral

Ir. António Albino

• Escola Dominical
9 h 30

Dc. Rosária

Ir. Manuel João

Ir. Luis Lopes
DIRIGENTE

DIA

PONTESSORENSE

PREGADOR

DIRIGENTE

Dc. João Pedro

• Culto
11 horas

PALESTRANTE

19/02 Ir. Rui Cabral

Pb. Daniel Pereira

Quarta-feira

26/02 Ir.ª Ana Cabral

Pb. Daniel Pereira

Estudo Bíblico
e Oração
20 horas

MISSÕES
MISSÃO

HORA

Brunheirinho
Cabeço de Vide

PREGADOR

15h30

Hoje Pr. João Narciso
23/02 Pb. Bernardino

16

23/02 Dc. João Pedro

Ervideira

16

Farinha Branca

15

Foros do Arrão

15h30

Tramaga

DIA

(não haverá)

MISSÕES
• Brunheirinho
• Cabeço de Vide
• Ervideira

(não haverá)

• Farinha Branca

22/02 Ir. Luís Lopes

• Foros do Arrão

01/03 Ir. Luís Lopes
Hoje Pb. Daniel Pereira

• Tramaga

23/02 Dc. Carlos Silva
15h30 Hoje Ir. Rui Cabral
15
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EVANGÉLICA

13/02 Ir. Rosária Gaspar

15h30 23/02 Dc. Rosária
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

AQUIETAI-VOS E VEDE O LIVRAMENTO DO SENHOR
Para o crente que enfrenta grandes dilemas e se encontra em extrema
dificuldade, esta é a ordem do Senhor. Quando não pode retirar-se,
De
não pode avançar, está cercado à direita e à esquerda - o que
fazer?
As palavras do Mestre são: “Aquietai-vos: Em ocasiões assim
deveríamos dar ouvidos somente à Palavra do Mestre, pois maus
conselheiros hão-de vir com as suas sugestões.
O desespero nos segreda: “Entregue-se e morra; desista de tudo.”
Mas Deus deseja ver-nos revestidos de ânimo e coragem e, mesmo
nos tempos mais difíceis, regozijando-nos no Seu amor e fidelidade.
A cobardia diz: “Desista; volte para o mundo: não pode proceder
como cristão; é muito difícil. Abandone esses princípios. Mas por
mais que Satanás queira inculcar-nos esse comportamento, nós não
poderemos segui-lo, se somos realmente filhos de Deus. O decreto
divino nos manda ir de força em força, e nem a morte nem o inferno
podem mover-nos de nosso curso. Se por um momento somos
chamados a ficar quietos, não será para renovarmos as forças para
um avanço maior, em tempo oportuno?
A nossa precipitação exige: “Faça alguma coisa; mova-se; ficar
quieto e esperar, é pura indolência.” Nós temos que fazer alguma
coisa imediatamente; temos que agir, pensamos, em vez de olhar
para o Senhor, que não fará apenas alguma coisa, mas fará tudo.
A nossa presunção: “Se o mar estiver diante, marche sobre ele e
espere um milagre.” Mas a fé não dá ouvidos ao desespero, nem à
cobardia, nem à precipitação, nem à presunção: ela ouve a voz de
Deus, dizendo: “Aquietai-vos”, e ali fica, imóvel como uma rocha.
“Aquietai-vos” - conservemos a postura do homem reto, pronto para
a ação, esperando as ordens que virão, aguardando com ânimo e
paciência a voz de comando; e não demorará até que Deus nos diga,
tão claramente como Moisés disse ao povo de Israel: “marche”.
Em tempos de incerteza, devemos esperar. Sempre que tivermos
qualquer dúvida, esperemos. Não nos precipitemos a agir. Se houver
constrangimento em nosso espírito, esperemos até que tudo esteja
claro.
Spurgeon

A
A Igreja
Igreja em
em Ação
Ação
MINISTÉRIO DO ENSINO
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.
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 hoje
pelas 15h30. Aguardamos a presença
de todas as irmãs, para participarem
do estudo bíblico, 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 por favor
devem falar com a Irª Hortense.

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE

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 de Deus. Não
esqueçamos a oferta no próximo
Domingo dia 23.
Reunião - Será realizada a reunião
habitual às 17h.

Lar Betânia - As meninas do Lar
necessitam de produtos de higiene
pessoal. Vamos ajudar como Igreja.
Por favor contactem a Ir.ª Olga

PARTIU PARA A GLÓRIA
No passado dia 5 partiu para a glória
a nossa Ir.ª Beatriz Maria da Silva,
membro da Missão da Tramaga com
78 anos. A cerimónia funebre
realizou-se na Casa Mortuária da
Junta de Freguesia da Tramaga,
seguindo o funeral para o cemitério
local. Oremos pela família, neste
momento de dor.

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, Irª
Josefa, e a Irª Maria Espadinha
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 Pelo nosso concelho e seus
governantes.

Aniversários da passada 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

Aniversários da próxima semana:
17/2-Joaquina Maria Cristóvão (Bru)
21/2-Maria Quitéria Rosária (Foros)
22/2-Joaquina Mª Espadinha Ramos
23/2-Joâo da Silva Narciso
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.
O Pr Vanderli e a Irª Alina estiveram
na Assembleia Geral da UIECB e foi
muito bom conforme informação que
recebemos.
Esta semana começarão o trabalho
na Basileia.
Pr. Vanderli e a Irª Alina enviam
abraços fraternais para toda a Igreja.

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

