Agenda dos trabalhos

IGREJA

IGREJA
DOMINGO

DIA

Hoje

02/03
QUARTA

Dc. Carlos Silva

DIA

Pb. Daniel Pereira
Pb. Daniel Pereira

OFERTÓRIO

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

ATIVIDADES
ECLESIÁSTICAS

CONDUÇÃO P/IDOSOS

Dc. Rosária

Domingo

Ir. Manuel João

Ir. Luis Lopes

• Escola Dominical
9 h 30

Dc. Pedro Silva

Dc. Carlos Silva

Ir.ª Leopoldina
DIRIGENTE

DIA

PONTESSORENSE

PREGADOR

DIRIGENTE

02/03 Dc. João Pedro

Hoje

EVANGÉLICA

• Culto
11 horas

PALESTRANTE

26/02 Ir.ª Ana Cabral

Pb. Daniel Pereira

Quarta-feira

05/02 Ir.ª Regina

Pb. Daniel Pereira

Estudo Bíblico
e Oração
20 horas

MISSÕES
MISSÃO

HORA

Brunheirinho
Cabeço de Vide

PREGADOR

15h30

Hoje Pb. Bernardino
02/03 Dc. João Pedro

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

01/03 Ir. Luís Lopes

• Foros do Arrão

08/03 Ir. Luís Lopes
Hoje Dc. Carlos Silva

• Tramaga

02/03 Dc. Pedro Silva
15h30 Hoje Dc. Rosária
15

27/02 Ir. Rosária Gaspar

15h30 02/03 Pb. Daniel Pereira
15
06/03 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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Não sabemos o que havemos de pedir como convém (Rm 8.26.)
A maioria dos problemas que nos deixam perplexos em nossa experiência
cristã não passa de resposta a orações nossas. Pedimos paciência, e o Pai
De
nos manda aqueles que nos provam ao extremo; pois “a tribulação produz
a paciência”. Pedimos submissão, e Deus nos manda sofrimentos; pois
aprendemos a obediência por aquilo que padecemos. Pedimos para tirar
de nós o egoísmo, e Deus nos dá oportunidades para nos sacrificarmos,
pensando nos outros e dando a vida pelos irmãos. Oramos pedindo força e
humildade, e um mensageiro de Satanás vem afligir-nos até que ficamos
prostrados no pó clamando para que ele seja afastado. Oramos: “Senhor,
aumenta a nossa fé”, e o dinheiro cria asas; ou as crianças ficam doentes;
ou nos chega um tipo de prova até agora desconhecido e que requer o
exercício da fé numa situação que é nova para nós. Oramos para ter a
natureza do Cordeiro, e recebemos um quinhão de serviço humilde e
insignificante, ou somos prejudicados sem que devamos pedir reparação;
pois Ele “como cordeiro foi levado ao matadouro; e... não abriu a sua boca”.
Buscamos mansidão, eis que surge uma verdadeira tempestade de
tentações para levar-nos à aspereza e irritabilidade. Desejamos um espírito
quieto, e cada nervo do nosso corpo é esticado até à máxima tensão, a fim
de que, olhando para Ele, possamos aprender que quando Ele nos aquieta,
ninguém nos pode perturbar. Pedimos amor, e Deus nos envia sofrimentos
maiores e nos coloca junto a pessoas aparentemente desagradáveis, e
deixa-as dizer coisas que nos irritam os nervos e magoam o coração; pois o
amor é paciente, é benigno, o amor não se conduz inconvenientemente,
não se exaspera. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O
amor nunca falha. Nós pedimos para ser semelhantes a Jesus, e a resposta
é: “Provei-te na fornalha da aflição.” “Estará firme o teu coração? Estarão
fortes as tuas mãos?” “Podeis vós...?” O caminho para a paz e a vitória é
aceitar cada circunstância, cada provação. como sendo diretamente
proveniente da mão de um Pai de amor; é viver nos lugares celestiais.
acima das nuvens, na presença do Trono, e contemplar, da Glória, o nosso
lugar, como escolhido pelo amor divino.

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!

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 hoje
Domingo dia 23.
Almoço convívio - na igreja no
dia 02 de Março, preparado pelos
jovens para angariar fundos para a
sua viagem ao Teens Street
Reunião - Será realizada a reunião
habitual às 17h.

MINISTÉRIO FEMININO

Lar Betânia - As meninas do Lar

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.

necessitam de produtos de higiene
pessoal. Vamos ajudar como Igreja.
Por favor contactem a Ir.ª Olga

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.

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 e por cada irmão
ž A vida e o desempenho da liderança da Igreja.
Interceder:
ž Pelas irmãs em Casa, Centros de
Dia, Lares e S.A. Continuados:
Ir.ª Antónia, Ir.ª Joaquina, Ir.ª
Josefa, Ir.ª Maria Espadinha, Ir.ª
Ivone, Ir.ª Maria Duarte e a Ir.ª
Bernardina
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 Presidente da Camara,
presidentes das Juntas de
Freguesias, vereadores e pelas
outras entidades do nosso
concelho. pela nossa cidade e por
todas as freguesias, pedindo a
bençaõ de Deus sobre nós.
ž Por
novos projetos que
possibilitem novos postos de
trabalho, na cidade e freguesias.

Aniversários da passada 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

Aniversários da próxima semana:
26/2-Daniel António Duarte Esteves
28/2-Hortense Ramos Pires
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 estão a
preparar o apartamento onde irão viver.
Aguardam o início dos tratamentos da
Ir.ª Alina, dado que todas as diligências
já foram feitas.
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

