Comunicados
Culto nos lares
MOTIVOS

Este mês começam nossas reuniões dos lares. A cada
quarta-feira, nos reuniremos no lar de um membro de nossa
igreja. Se você deseja receber o povo de Deus em seu lar,
procure o pastor. Fique atento à escala e não perca essa
oportunidade de abençoar e ser abençoado pelo Corpo de
Cristo: a Igreja. Nossas reuniões ocorrerão sempre às 20h.
Esperamos você lá!

DE
ORAÇÃO

Muito pode, por
sua eficácia, a
súplica do justo.
Tiago 5.16

Federação de UPA’s
No próximo dia 17/02, receberemos em nossa igreja a Federação
de UPA’s de nosso Presbitério. Será um tempo de alegria e
ediﬁcação na presença de Deus. Participe conosco e apóie
nossos adolescentes, nesse momento especial para eles.

Novos membros
É com alegria que damos as boas-vindas aos novos membros
da IP Afonso Pena: Ricardo Hamati, Rosielle Fernandes,
David Joshua, Erick Daniel, Vanir Schneider e Maria Madalena.
Rogamos a Deus que esta igreja seja bênção em suas vidas e que
reciprocamente vocês sejam usados para ediﬁcação dela.
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Diáconos
Leandro Correa

Querido(a) visitante
Estamos felizes com sua presença na Igreja
Presbiteriana Afonso Pena. Rogamos, pois, a Ÿ
Deus, que dispense sobre a sua vida, as mais
gloriosas bênçãos e desejamos que você se
Ÿ
sinta bem em nosso meio e que volte outras
vezes.
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Pastoral

Não há mais o que fazer...

“Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus
e morre” (Jó 2.9b).
Há momentos em que tudo parece desabar, não existe
luz no ﬁm do túnel, a esperança se ausenta, a alegria diz adeus e
a tristeza declara: “vim para ﬁcar”. Diante de tais circunstâncias,
surgem pessoas com receitas “milagrosas” para aliviar o pesar e a
angústia que assaltam a alma daqueles que estão sofrendo.
Alguns procuram encontrar nas experiências diárias e pessoais
um exemplo de como vencer as vicissitudes desta vida; outros,
apontam para possíveis pecados como a causa de tais
sofrimentos; e outros ainda vêem as agruras desta vida, como
punição Divina. Mas existem também, os que dirão: “Deus não se
importa com você, não há mais solução, portanto, abandone esse
Deus”. Não obstante, por mais dura que seja a realidade na qual
estamos inseridos, mesmo quando parece que não há mais o que
fazer, ainda que o mundo desabe sobre nós e estejamos sob os
escombros dos infortúnios desta vida, devemos conﬁar e declarar
assim como Jó: “Porque eu sei que o meu Redentor vive e por ﬁm
se levantará sobre a terra” (Jó 19.25). Pois, o fato incontestável é
que “muitas são as aﬂições do justo, mas o Senhor de todas o
livra” (Salmo 34.19). Portanto, não devemos nos desesperar,
mesmo que a diﬁculdade e o sofrimento batam à nossa porta e
sejamos açoitados pelos vendavais da tribulação.
Talvez a razão nos diga que devemos desistir, mas a fé
nos diz que devemos seguir em frente, visto que para os ﬁlhos de
Deus a vitória é certa, pois como disse o Senhor Jesus em
João 16.33b: “No mundo, passais por aﬂições; mas tende bom
ânimo; eu venci o mundo”.
Rev. Elivanaldo Fernandes

IGREJA REFORMADA

Aniversariantes
03 - Erick Daniel Lins Fernandes
PARABÉNS!

05 - Mariana dos Anjos Bastos Xavier

SEMPRE SE REFORMANDO

Escola Dominical
Todos somos chamados por Deus para o seu serviço. Mas
como poderemos servi-lo adequadamente se não
conhecemos sua vontade? Se você deseja aprender mais

23 - Jairo dos Santos

sobre Deus e sua vontade, participe conosco da Escola

Escalas

Bíblica Dominical e cresça na graça e conhecimento do
nosso Salvador Jesus Cristo!

Liturgia

Diaconia

04/02 - Todos os presbíteros

04/02 - Todos os diáconos

11/02 - Rev. Elivanaldo Fernandes

11/02 - Diác. Leandro Correa

18/02 - Presb. Obedes Ferreira

18/02 - Diác. Jairo dos Santos

25/02 - Presb. Elson Xavier

25/02 - Diác. Leandro Correa

Culto nos lares

Culto Infantil

07/02 - Presb. Obedes Ferreira

07/02 - Não haverá culto Infantil

14/02 - Presb. Wagner Jordan

11/02 - David e Daniela

21/02 - Presb. Elson Xavier

18/02 - Mariana e Juliana

28/02 - Rev. Elivanaldo Fernandes

25/02 - Rosilene e Fabiana

Acesse nosso site
Quer ser grandemente abençoado(a), mediante a
leitura de bons livros?
Acesse www.ipafonsopena.com.br e clique em Acervo
Digital. Baixe o livro que desejar (gratuitamente) e seja
profundamente ediﬁcado(a).

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

Para refletirmos
O maior problema que temos para entregar os dízimos de
Deus e ofertar com generosidade é a síndrome de dono.
Sempre que pensamos que somos o dono, vamos querer
mais e mais para nós. Mas, quando entendemos que tudo
é de Deus e que devemos ser ﬁéis a ele na administração
dos seus bens, que estão sob nossa responsabilidade,
então nosso coração estará apegado a Deus, e não ao
dinheiro (Extraído do livro do rev. Hernandes Dias Lopes::
Dízimos e ofertas são para hoje?).

Eleição diaconal
Obedecendo ao disposto na CI/IPB, Art. 9, § 1º,
o Conselho convoca a todos os amados membros da
I P Afonso Pena para uma Assembléia Geral
Extraordinária no dia 06 de Maio de 2018, às 9h30, para
eleição de dois diáconos.
Os irmãos terão até o dia 28/02 para realizar a indicação de nomes dos possíveis
candidatos. As indicações devem ser entregues a um membro do Conselho por
escrito, obedecendo aos critérios bíblicos e constitucionais em anexo. Os candidatos
apresentados até a referida data, serão avaliados pelo Conselho, em conformidade
com a Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil e passarão por um
processo de treinamento para oﬁciais.

