Agenda dos trabalhos

IGREJA

IGREJA
DOMINGO

DIA

Hoje

30/03
QUARTA

Dc. Carlos Silva

DIA

OFERTÓRIO

Pb. Daniel Pereira
Pr. Palmeiro Barros

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

ATIVIDADES
ECLESIÁSTICAS

CONDUÇÃO P/IDOSOS

Irª Francisca

Domingo

Ir. Manuel João

Ir.ª Laura Dias

• Escola Dominical
9 h 30

Dc. Pedro Silva

Dc. Pedro Silva

Ir.ª Ana Cristina
DIRIGENTE

DIA

PONTESSORENSE

PREGADOR

DIRIGENTE

30/03 Pb. Daniel Pereira

Hoje

EVANGÉLICA

• Culto
11 horas

PREGADOR

26/03 Dc. João Pedro

Ir. Rui Cabral

02/04 Dc. João Pedro

Pb. Daniel Pereira

Quarta-feira
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 Ir. Rui Cabral
30/03 Pb. Bernardino
23/03 Pb. Daniel Pereira
(não haverá)

MISSÕES
• Brunheirinho
• Cabeço de Vide
• Ervideira

(não haverá)

• Farinha Branca

29/03 Aniv. da Igreja

• Foros do Arrão

05/04 Ir. Luis Lopes
Hoje Dc. Carlos Silva

• Tramaga

30/03 Ir. Rui Cabral
15h30 Hoje Dc. Rosária
15

27/03 Ir. Rosária Gaspar

15h30 30/03 Pb. Daniel Pereira
15 03/04 Ir. Rosária Gaspar

“Eu sou o SENHOR, o Deus de toda
a humanidade. Nada é impossível
para mim.” (Jeremias 32.27) NTLH

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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Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e receberei,
para que a vossa alegria seja completa. (Jo 16.24.)
De
Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, certo homem tinha um único
filho, que se alistou nas forças da União. O pai era banqueiro, e embora
consentisse na ida do filho, parecia que sua partida ia rasgar-lhe o
coração.
Passou a ter grande interesse em soldados jovens, e toda vez que via
um uniforme, seu coração se derramava como se fosse o próprio filho.
Gastava tempo e dinheiro no cuidado de soldados que regressavam
inválidos, negligenciando, mesmo, horas de serviço. Seus amigos
argumentaram com ele, dizendo que não tinha direito de negligenciar
o serviço e ocupar tanto o pensamento com os soldados. Então ele
resolveu abandonar tal atividade.
Depois que havia tomado essa decisão, chegou certo dia ao seu banco
um soldado trajando uniforme desbotado e trazendo no rosto e nas
mãos marcas de hospital.
O pobre rapaz estava procurando nos bolsos alguma coisa, quando o
banqueiro o viu e, percebendo seu propósito, disse-lhe: “Meu caro rapaz,
não posso fazer nada por você hoje. Estou extremamente ocupado. Terá
que voltar para o quartel. Os oficiais tomarão conta do seu caso.”
Mas o pobre convalescente continuou ali, parecendo não entender bem
o que lhe era dito. Continuou remexendo os bolsos; daí a pouco puxou
de um deles um pedaço de papel encardido com algumas linhas escritas
a lápis, e o colocou diante do banqueiro. Ali estavam as palavras: “Pai,
este é um dos meus colegas, ferido no último combate, e que esteve
no hospital. Por favor, receba-o como se ele fosse eu. Carlos.”
Num momento, todas as resoluções de indiferença caíram por terra.
Levou o rapaz para a sua mansão, colocou-o no quarto do filho, deu-lhe
o lugar do filho à mesa e o conservou em casa até que o alimento, o
repouso e o carinho lhe restituíssem a saúde; depois então enviou-o de
volta a arriscar a vida pela bandeira. - Selecionado
...e os amaste, como também amaste a mim. (Jo17.23.)
Mananciais do Deserto

A
A Igreja
Igreja em
em Ação
Ação
MINISTÉRIO DO ENSINO

todas as necessidades!!!

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.
Reunião - Será realizada a reunião
habitual às 17h.

Escola Biblica Dominical

NOVO PASTOR

Estudo Bíblico
Irmãos, vamos juntos estudar a
Palavra de Deus?
Vamos louvar, adorar e interceder por

É muito importante estarmos na
Escola Bíblica Dominical!
Vamos esforçamo-nos!

Alunos! - Vamos ser pontuais em

Vamos orar pelo Pr. Bruno Xavier e
sua família.

MUDANÇA DA HORA

cada classe?

30 de Março

Assim aproveitamos melhor o

Será adiantada 60 minutos à 1 hora
de tempo legal (1 hora )

tempo!!!

Reunião de oração

À 1 hora da manhã, adiantar o
relógio para as 2 horas, assim fica
no horário correto.

Continua a ser realizada, às quintas-

ANIVERSARIO DA IGREJA

MINISTÉRIO FEMININO

feiras, nas casas que são oferecidas.
Mais informações, falar com a Irª
Hortense.

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE
Biblioteca
Contacte com a Irª Regina para anotar
o empréstimo, e leve para ler.
A leitura edifica e nos faz crescer
espiritualmente.

SEMANA DE ORAÇÃO
Convidamos todos os irmãos, para
um tempo de oração na Igreja, pelo
aniversário.
A Reunião de Oração terá início às
20 horas de Segunda a Sexta-feira
Vamos contribuir com um alimento
não perecível, para a “Associação
Caminhar” poder suprir várias
necessidades que estão a surgir.

ORAÇÃO SEMANAL
“Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis;
batei e abrir-se-vosá, pois todo o que
pede recebe; o que
busca encontra; e a
quem bate abrir-selhe-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 Pela celebração aniversário da
Igreja, seu programa e resultados
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 benção de Deus.
ž Por
novos projetos que
possibilitem novos postos de
trabalho, na cidade e freguesias.

Aniversários da passada semana:
17/3-Guilhermina Jacinta Dias
17/3 -Mª Manuela Vital D. Pita
18/3 -Maria Carolina C. Lopes
21/3 -Luis Jorge de J. F. Costa
22/3 -Elisabete Pereira de Oliveira

Aniversários da próxima semana:
24/3-Samuel Caetano A Pereira
25/3 -Bernardina Rodrigues R Filipe
27/3 -Ilda Maria Marques da Silva
29/3 -Adelino Albino
29/3 -Joaquim Lopes Rodrigues
Parabéns àqueles a quem Deus
concedeu mais um ano de vida.
Muitas bençãos para todos!

Aniversário da Igreja
Será se Deus quiser no dia

29 de Março pelas 15h30
V Congresso
“Desperta Débora”
Será se Deus quiser em Anadia

01 a 4 de Maio de 2014
Inscrições com a Irª Olga

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

