Comunicados
IGREJA EM AÇÃO

MOTIVOS

A União Presbiteriana de Homens de nossa igreja, juntamente com
a Junta Diaconal, tem realizado trabalhos de conserto, reforma e
restauração na casa de diversas pessoas (gratuitamente),
abençoando assim, muitas vidas. E em comunhão com a SAF,
UMP e UPA, será realizado um mutirão na casa da D. Adelaide. O
mutirão será no dia 18/08 a partir das 8h. Sirvamos ao Senhor com
alegria e disposição por meio deste projeto. Informações com o
Presb. Elson e com a irmã Emily.

DE
ORAÇÃO

Muito pode, por

Pastor

sua eficácia, a

Elivanaldo Fernandes

súplica do justo.

(41) 3095-8051

Tiago 5.16

(41) 99882-8051

EVANGELIZAÇÃO
No próximo dia 11/08 às 19h, sob a direção da SAF, realizaremos
mais um trabalho de evangelização na UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) do Afonso Pena. Toda a igreja está convocada para
este momento de sublime proclamação do Evangelho.
Lembremos a mensagem do profeta Isaías: “Que formosos são
sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz
ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que
diz a Sião: O teu Deus reina!” (Isaías 52.7). Portanto, não ﬁque de
fora, participe conosco!
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Uma sublime missão

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias
até à consumação do século” (Mateus 28.19-20).
Experimentamos hoje na igreja brasileira, um crescimento
explosivo de membros e congregados, sem precedentes
históricos. Contudo, as pessoas que enchem os templos, em
grande parte, estão em busca de um deus que satisfaça seus
desejos, que supra suas necessidades, que cure os males de
suas vidas; um deus que existe para atendê-los em todo tempo.
Não obstante, é preciso amar e desejar mais o Deus das bênçãos
que as bênçãos de Deus, pois somos chamados, não para uma
vida de regalias, mas de discipulado. E o discipulado implica em
serviço. Neste sentido, podemos perceber que no texto
supracitado, Jesus convoca os seus, para a mais sublime de
todas as missões: proclamar o Evangelho do Reino, fazendo
discípulos de todas as nações. Sem dúvidas, não há tarefa mais
gloriosa, não existe incumbência mais ilustre ou dever mais
insigne que este, anunciar o Evangelho; proclamar que Deus, em
Cristo, salva o pecador; que seu maravilhoso amor é oferecido
gratuita e graciosamente (Romanos 6.23). Testemunhar que Deus
chama homens e mulheres de todas as idades, raças, povos e
nações, para serem seus discípulos não tem preço. E uma
maravilhosa promessa é feita aqui a todos os discípulos, antigos e
novos: “E eis que estou convosco todos os dias até à consumação
do século”. Tanto esta magniﬁca promessa, quanto aquela
incomparável missão são dirigidas a mim e a você que hoje
estamos a ouvir a voz do Senhor a indagar: “A quem enviarei, e
quem há de ir por nós?” (Isaías 6.8b) e que espera a mesma
resposta que deu o profeta Isaías: “Disse eu: eis-me aqui,
envia-me a mim” (Isaías 6.8c). Qual será a sua resposta?
Rev. Elivanaldo Fernandes

IGREJA REFORMADA

SEMPRE SE REFORMANDO

Aniversariantes
01 - Elson Bastos Xavier

26 - Juliana dos Santos Máximo Frabio

07 -Catia Meine Ribeiro Campos

31 - Mario Masaro Hachiguti

Para refletir
Conta-se que certa vez um menino ouvira uma mensagem
sobre a obra missionária.
Procurou, então, a esposa do pastor e entregou-lhe uma

24 - Albertino Barbosa da Cunha

moeda de pouco valor.

Escalas
Liturgia

Diaconia

05/08 - Todos os presbíteros

05/08 - Todos os diáconos

12/08 - Rev. Elivanaldo Fernandes

12/08 - Diác. Leando Correa

19/08 - Presb.Wagner Jordan

19/08 - Diác. Jairo dos Santos

26/08 - Presb. Elson Xavier

26/08 - Diác. David Joshua

Culto infantil

Culto nos lares

05/08 - Não haverá culto Infantil

08/08 - Nilvânio e Rosilene

12/08 - David e Cátia

15/08 - Elivanaldo e Rosielle

19/08 - Juliana Máximo e Fabiana

22/08 - Albertino Barbosa

26/08 - Rosielle e Juliana Claro

29/08 - Ademir e Edneya

Aquela senhora estava fazendo um embrulho com roupas,
remédios e alimentos para enviar ao campo missionário. Ela, então, comprou um
folheto com aquela pequena moeda e colocou-o dentro do pacote.
O folheto caiu nas mãos de um dos chefes da Birmânia, que por meio de sua leitura
converteu-se ao evangelho. Mais tarde esse chefe, depois de haver experimentado as
alegrias da salvação, falou da sua regeneração a seus amigos. Ao ouvirem seu
testemunho, muitos deles também se converteram. Depois, foi organizada uma igreja
que por sua vez, solicitou um missionário. Como fruto desse trabalho, quinze mil
pessoas, direta ou indiretamente, foram atingidas pelo evangelho.
E tudo isso devido a uma pequena moeda dada com o coração.

Missões na IPB
Conheça alguns orgãos e entidades ligados e/ou mantidos
pela Igreja Presbiteriana do Brasil e que se dedicam às

Acesse nosso site

missões transculturais e nacionais.

Você conhece os direitos e deveres dos membros da Igreja Presbiteriana do
Brasil? Sabe como é escolhida e qual o papel da liderança? No nosso site
você tem acesso à toda a Constituição da IPB. Dê uma passadinha lá
e aprenda mais sobre a nossa igreja. Acesse: www.ipafonsopena.com.br

IGREJA PRESBITERIANA AFONSO PENA
www.ipafonsopena.com.br
Rua Alberto Koerbel, 3559
Vila Iná, São José dos Pinhais

APECOM - Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação www.apecom.com.br
APMT - Agência Presbiteriana de Missões Transculturais - www.apmt.org.br
JMN - Junta de Missões Nacionais - www.jmnipb.org.br
MEC - Missão Evangélica Caiuá - www.missaocaiua.org.br
PMC - Plano Missionário Cooperativo - www.pmc.org.br
LPC - Luz para o Caminho - www.lpc.org.br

