Comunicados
UPH EM AÇÃO

MOTIVOS

A União Presbiteriana de Homens de nossa igreja, juntamente com

DE

a Junta Diaconal, tem realizado trabalhos de conserto, reforma e

ORAÇÃO

restauração na casa de diversas pessoas (gratuitamente),
abençoando assim, muitas vidas . Se você ou alguém que você

Muito pode, por

conhece, necessita do apoio destes valorosos irmãos, procure o
presb. Elson. Igualmente, não deixe passar esta preciosa
oportunidade e engaje-se você também nesta obra.

Pastor

sua eficácia, a

Elivanaldo Fernandes

súplica do justo.

(41) 3095-8051

Tiago 5.16

(41) 99882-8051

Reunião Supremo Concílio
O Supremo Concilio é a assembleia geral da Igreja Presbiteriana Ÿ
do Brasil. Ela acontece a cada quatro anos e tem dentre outras

Ÿ

Missionários

Presbíteros

Crescimento da

coisas, a responsabilidade de decidir sobre questões doutrinarias

Obedes Ferreira

e administrativas da IPB. E nos dias 22 a 29/07, teremos a

IP Afonso Pena

(41) 99112-1009

39ª Reunião Ordinária do Supremo Concílio. Portanto, estejamos
em oração pelos pastores e presbíteros que estarão presentes
nesta importante assembleia de nossa igreja.

Ÿ

Elson Xavier
Ÿ

Dinâmica da Igreja
9h30

Escola Bíblica

19h

Culto de Adoração

Terça-feira

15h

Reunião de oração

Quarta-feira

20h

Domingo

Estudo Bíblico e
VISITANTES
oração nos lares

Presbitério
Congregação
São Marcos
Wagner Jordan

Ÿ

Pastor da igreja

Ÿ

Presbíteros

Ÿ

Diáconos

Ÿ

IPAP - Projetos

Ÿ

Catecúmenos

Ÿ

Famílias

Ÿ

Escola Dominical

sobre a sua vida, as mais gloriosas bênçãos Ÿ
e desejamos que você se sinta bem em

Eleição Supremo

nosso meio e que volte outras vezes.

Concílio

Querido(a) visitante
Estamos felizes com sua presença em nossa
Igreja. Rogamos, pois, a Deus, que dispense

(41) 99651-6597

(41) 98843-4104

Diáconos
Leandro Correa
(41) 99628-6954
Jairo dos Santos
(41) 99830-5452
David Joshua
(41) 99892-1911

Ano XXII - Boletim 007 - Julho de 2018
Pastoral

Rumo à gloriosa pátria celestial

“Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é,
celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles,
de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes
preparou uma cidade” (Hebreus 11.16).
Deus é soberano e, em sua soberania enviou seu único
Filho para morrer por todos aqueles que Ele mesmo escolheu
antes da fundação do mundo (Efésios 1.3-5). Contudo, Jesus não
ﬁcaria muito tempo naquela cruz, pois ao terceiro dia, ele
ressuscitaria triunfante sobre a morte. Assim, acertadamente
John Owen escreve que “a morte morreu na morte de Cristo”.
Jesus ressuscitou, dando-nos esperança, alegria e a certeza da
vida eterna, pois nem o mais terrível dos inimigos pôde detê-lo.
Jesus venceu a morte! Sua vitória sobre a morte é a garantia da
nossa vitória, é a certeza de que uma vida muito melhor nos
espera, que um futuro glorioso nos aguarda em detrimento da vida
sofrida e laboriosa que temos aqui. Lembremos, portanto, de suas
palavras aos discípulos: “Não se turbe o vosso coração; credes
em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas
moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou
preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou,
estejais vós também” (João 14.1-3). Neste sentido, Hebreus 11,
nos fala de homens e mulheres que foram peregrinos neste
mundo, aguardando esta mesma pátria celestial. E nós
semelhantemente, estamos aqui apenas como peregrinos, pois
esperamos o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, com quem
estaremos e com quem reinaremos por toda a eternidade na
pátria celestial , a qual também aguardamos.
Rev. Elivanaldo Fernandes

IGREJA REFORMADA

SEMPRE SE REFORMANDO

Aniversariantes
05 - Beatriz dos Santos Máximo Frabio
14 - Marilene Cruz Ferreira da Cunha
19 - Emily Elizabeth Weigert Jordan

Participe conosco
Você já é aluno da Escola Bíblica Dominical? Se não,

Casamento

matricule-se em uma de nossas classes e cresça na

14 - Obedes e Marilene

graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador

21 - Rosilene Garcia da Silva

Jesus Cristo. Temos classes para as mais diversas faixas

Escalas
Liturgia

Diaconia

01/07 - Todos os presbíteros
08/07 - Rev. Elivanaldo Fernandes
15/07 - Presb.Wagner Jordan
22/07 - Presb. Obedes Ferreira
29/07 - Presb. Elson Xavier

01/07 - Todos os diáconos
08/07 - Diác. Leando Correa
15/07 - Diác. Jairo dos Santos
22/07 - Diác. David Joshua
29/07 - Diác. Leandro Correa

Culto infantil

Culto nos lares

01/07 - Não haverá culto Infantil
08/07 - Rosielle e Nicolas
15/07 - Rosilene e Erick
22/07 - Rafaela e Daniel
29/07 - Marilene

04/07 - Elivanaldo e Rosielle
11/07 - Obedes e Marilene
18/07 - Wagner e Emily
25/07 - Elson e Rozilda

Acesse nosso site
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

etárias. Abaixo seguem os assuntos que estão sendo
tratados em cada classe, escolha a sua:
Ÿ

Cordeirinhos (até 3 anos) - A criação do mundo

Ÿ

Ao lado de Jesus (4-7 anos) - Vida cristã

Ÿ

Conhecendo a Jesus (8-11 anos) - Catecismo infantil

Ÿ

Classe de catecúmenos - Princípios da fé cristã

Ÿ

Classe dos Jovens - Panorama do Antigo Testamento

Ÿ

Classe dos adultos - Período Interbíblico

Pelos olhos da fé

