Agenda dos trabalhos

DOMINGO

IGREJA
DIA

DIRIGENTE

Hoje

Pb. Daniel Pereira

DIA

Hoje

QUARTA

2/2

Pr. Vanderli
Pr. João Narciso

OFERTÓRIO

CONDUÇÃO P/IDOSOS

Dc. Rosária

Ir. Manuel João

Dc. Carlos Manuel
Dc. Rosária

Ir. Manuel João

Ir. Manuel João

DIA

EVANGÉLICA

PREGADOR

2/2 Dc. Pedro Silva

IGREJA

DIRIGENTE

PALESTRANTE

PONTESSORENSE

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

ATIVIDADES
ECLESIÁSTICAS
Domingo
• Escola Dominical
9 h 30
• Culto
11 horas

29/1 Dc. Carlos Manuel

Pb. Daniel Pereira

Quarta-feira

05/2 Dc. João Pedro

Pb. Daniel Pereira

Estudo Bíblico
e Oração
20 horas

MISSÕES
MISSÃO

Brunheirinho
Cabeço de Vide

HORA

DIA

15h30

Hoje Pr. João Narciso
2/2 Dc. João Pedro

16
16

Ervideira
Farinha Branca
Foros do Arrão

15
15h30
15h30

Tramaga

PREGADOR

Hoje Pr. Vanderli
28/1 (não haverá)
4/2 (não haverá)
1/2 Ir. Luís Lopes
8/2 Ir. Luís Lopes
Hoje Pb. Daniel Pereira
2/2 Dc. Pedro Silva
Hoje Dc. Rosária

15

30/1 Ir. Rosária Gaspar

15h30
15

2/2 Pb. Daniel Pereira
06/2 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)

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

PASTOR
Vanderli Lima Carreiro

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
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Só os humildes se reconciliam

Pastoral

uem deve pedir perdão, e a quem se deve fazê-lo? Primeiramente. é
De necessário pedir perdão a Deus, pois “Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados, e nos purificar de toda a injustiça”, se os confessarmos (1 Jo
1.9). Esconder o pecado do Senhor é pura tolice. Nas Escrituras lemos o
seguinte;” O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas
o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia” (Pv 28.13)
Em segundo lugar, deve-se confessar o pecado ao irmão. Tiago exorta
os cristãos do seguinte modo: “Confessai, pois os vossos pecados uns aos
outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo”
(Tg 5.16). O propósito para confessar é tornar válida a oração de quem ora
pelo enfermo. Se a faz estando em pecado, a sua oração não é eficaz. Essa
prática era comum no século II da Igreja, conforme o Didaquê, um manual
da vida cristã daquela época: “Precisais fazer confissão dos vossos pecados
na Igreja, e não entrar em oração com a consciência culpada”.
Jesus Cristo, quando ensinou sobre a lei da reconciliação, disse o
seguinte: ”Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de
que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão; e, então, voltando, faze a tua
oferta” (Mt 5.23,24). Neste caso, quem deve buscar a reconciliação é o
ofensor.
Numa outra ocasião, o Senhor instruiu:”Se teu irmão pecar contra ti, vai
argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém,
não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo
depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça...”
(cf. Mt 18.15-17). Aqui, o conselho de Jesus é que o ofendido tome a
iniciativa de procurar o ofensor, com o propósito de se reconciliarem.
Os dois ensinamento de Jesus foram dados em situações e contextos
diferentes. Não há, entre eles, contradição; antes se reafirmam. A conclusão
a que chegamos é que tanto o ofensor como o ofendido podem buscar a
reconciliação. Mas porque é tão dificil, tanto da parte de um como de
outro, confessar o pecado, pedir perdão e buscar a Reconciliação? É porque
a grande motivação para fazê-lo tem de ser a humildade!
Pr. Vanderli

A
A Igreja
Igreja em
em Ação
Ação
MINISTÉRIO DO ENSINO
Reuniões das quartas-feiras  As
reuniões de oração e estudo biblico
continuarão a ser realizadas, pelas
20h. É uma oportunidade de elevarem a Deus as petições e ações de
graças e de estudarem a Sua Palavra.

MINISTÉRIO FEMININO
Reunião mensal Na reunião ocorrida no passado domingo ficou decidido que a Ir. Leopoldina Barradas ocupará o cargo de Presidente deste Ministério, substituindo a Ir. Alina. As
demais componentes da diretoria são:
Vice-presidente: Ir. Hortense
Secretária: Ir. Fernanda
Tesoureira: Ir. Noémia

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.
Biblioteca  As prateleiras da nossa
biblioteca estão abertas, para facilitar
a visualização dos títulos das obras.
Pede-se, porém, que procurem a Ir.
Regina, se quiserem retirar algum
livro.

Em missão no navio Logos Hope O irmão Pedro Filipe Biscaia continua
a bordo do navio da OM. Continuemos a pedir a Deus a orientação e a
bênção para esse filho da igreja.

A LIDERANÇA DA IGREJA
Até à chegada do novo Pastor,
responde pela Igreja o Pb Daniel Mar-

tins Pereira, conforme determinam
os seus estatutos. Ele terá a ajuda
dos demais oficiais, que formam
uma comissão, para gerir os trabalhos eclesiasticos regulares, na Sede e nas Missões, com a inclusão do
nome do Pr. João Narciso, que dará
o apoio espiritual que lhe seja possivel.
Espera-se de todos os membros da
Igreja o apoio e a consideração.
Além disso, devem interceder em
oração por eles, para que recebam
do Senhor toda a capacidade e
orientação.

a fim de fazerem o chek in. O voo
está marcado para as 10h10, com a
previsão da chegada em Campinas Estado de São Paulo, às 18h10 (hora
do Brasil, que corresponde às 20h10
em Portugal). Peçamos a Deus que
lhes conceda uma boa viagem.

CEM ANOS DE VIDA
Recebemos o convite para a celebração do centenário da Ir. Isabel
Calado, que ocorrerá no dia 8 de
Fevereiro (um sábado), no Lar
Cristão, em Lisboa, com ínicio pelas
15 h, seguido de confraternização.

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).

NOVO PASTOR DA IGREJA
O Pr. Bruno de Almeida Xavier receberá, das mãos do Pr. Vanderli, a
carta-convite que a Igreja lhe fez.
Lembrem-se dele e da sua família
constantemente nas suas orações,
pedindo que o Senhor os oriente
em todas as providências para conseguirem cumprir as exigências
consulares, a fim de virem para Portugal. Peçam também a Deus que
escolha um novo obreiro para substituir o Pr. Bruno na Igreja Evangélica
Congregacional de Ponta da Areia,
na cidade de Niterói, no Estado do
Rio de Janeiro.

VIAGEM PARA O BRASIL
O Pr. Vanderli e a ir. Alina viajam
amanhã à tarde para Lisboa, onde
passarão a noite. Na manhã do dia
seguinte, 28/1, seguem para o aeroporto, onde devem chegar às 8h10,

Interceder:
Por irmãos enfermos nas casas,
nos Hospitais e Centros de Dia.
Pedir:
 A recuperação da saúde dos irmãos
José Esteves, Etelvina e Rufina.
 A oportunidade para a Ir. Trindade
ser operada das vistas.
 A bênção de Deus sobre os não
crentes que estiveram na igreja
ontem.
Agradecer:
 As melhoras da saúde da irmã Beatriz Caldeira.
 O prémio recebido pela Ir. Regina
pelo seu desempenho escolar no
ano de 2013.


Aniversários da passada 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

Aniversários da próxima semana:
29/1-Ana Maria Bragança d’Almeida
29/1-José Carlos Cardoso Marques
30/1-Miguel A. da Silva Peguinho
Alegramo-nos pela passagem de
mais um ano, vivido pela graça do
Senhor, e desejamos que Ele
abençoe todos os seus dias.

CULTO DE DESPEDIDA
O Pr. Vanderli e a Ir. Alina
agradecem a imensa
manifestação de carinho e
apreço ocorrida ontem, em
especial da parte dos membros
da Igreja. Eles são gratos a Deus e
aos irmãos pelo ministério
desenvolvido em Ponte de Sôr, e
levam consigo lembranças
valiosas dos anos de convivência
com os crentes portugueses.

Contacto com o Pr. Vanderli e a
Ir. Alina
vanderlicarreiro46@gmail.com
alinacarreiro@gmail.com

