Comunicados
Igreja em comunhão

MOTIVOS

A cada quarta-feira, temos nos reunido no lar de uma família
diferente. Tem sido um tempo de comunhão, louvor e alegria na
presença do Salvador. Se você deseja que estejamos também no
seu lar para juntos desfrutarmos destes momentos tão
abençoadores, procure o pastor. Caso, você não esteja
participando destes encontros, não perca tempo, veja onde será a
próxima reunião e vamos juntos adorar a Deus.

DE
ORAÇÃO

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

Igreja em ação
No próximo dia 15/09 às 19h, 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 das indagação
do apóstolo Paulo: “Porque: Todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não
creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como
ouvirão, se não há quem pregue?” (Romanos 10.13-14). Não ﬁque
de fora, participe conosco!

Tiago 5.16
Ÿ

Missionários

Ÿ

Crescimento da
IP Afonso Pena
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19h

Culto de Adoração

Terça-feira

15h

Reunião de oração

Quarta-feira

20h

Domingo
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VISITANTES
oração nos lares

Querido(a) visitante
Igreja. Rogamos, pois, a Deus, que dispense

(41) 3095-8051
(41) 99882-8051

Presbíteros

Presbitério

Obedes Ferreira

Ÿ

Congregação

(41) 99112-1009
Elson Xavier

Ÿ

Pastor da igreja

Ÿ

Presbíteros

Ÿ

Diáconos

Ÿ

Catecúmenos

Ÿ

Famílias

Ÿ

Escola Dominical

Diáconos

Ÿ

Nação brasileira

Leandro Correa

Pobres e

(41) 99628-6954

(41) 99651-6597
Wagner Jordan
(41) 98843-4104

Ÿ

Estamos felizes com sua presença em nossa

Elivanaldo Fernandes

Ÿ

São Marcos

Dinâmica da Igreja

Pastor

necessitados

sobre a sua vida, as mais gloriosas bênçãos Ÿ Enfermos
e desejamos que você se sinta bem em
Ÿ Encarcerados
nosso meio e que volte outras vezes.

David Joshua
(41) 99892-1911
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Pastoral

O Deus providente

“Clamarei ao Deus altíssimo, ao Deus que por mim
tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio
e me livra” (Salmo 57. 2-3a).
A conﬁança expressa por Davi na oração supracitada,
revela sua dependência do Deus que tudo pode e executa. Ele
estava certo que somente Deus poderia livrá-lo e protegê-lo,
diante do perigo iminente. “Este cuidado maravilhoso de Deus,
que é dispensado a nós tanto nas questões mais simples, quanto
nas questões mais complexas, recebe o nome de Providência. A
experiência que Davi teve da ação de Deus em seu favor, no
passado, concedeu-lhe esperança e coragem para continuar os
seus dias ﬁrmado em Deus!”. Não obstante, a Doutrina da
Providência revela não apenas que Deus responde as orações do
seu povo, livrando-o nos momentos de perigo, mas acima de
tudo, que Deus governa soberanamente sobre tudo o que criou.
Esta doutrina é essencial para o cristão, pois por meio dela
podemos perceber que Deus governa soberanamente toda a
criação e está no controle de tudo. As coisas não acontecem por
acaso; a natureza e os seres criados não estão entregues a si
mesmos e não determinam sua própria existência. Pelo contrário,
Deus está no absoluto controle de tudo o que existe. Outrossim,
não devemos nos desesperar frente às intempéries da vida, pois
o Deus providente, está no controle de todas as coisas e, como
aﬁrmou o apóstolo Paulo em Romanos 8.28: “todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que
são chamados segundo o seu propósito”. Destarte, a Doutrina da
Providência, traz a lume, o fato de que Deus é o Criador, Senhor e
Sustentador vida, de maneira que podemos assim como Davi,
conﬁar em Seu maravilhoso auxílio. A Ele pois, seja a honra e a
glória para sempre! Amém.
Rev. Elivanaldo Fernandes

IGREJA REFORMADA

Acesse nosso site

Aniversariantes
Casamento

07 - Thiago Souza Valente

29 - Wagner e Emily

10 - Obedes Ferreira da Cunha
22 - Patricia Mitsu Hachiguti
25 - Enzo Gabriel Port dos Santos

Escalas
Liturgia

Diaconia

02/09 - Todos os presbíteros

02/09 - Todos os diáconos

09/09 - Rev. Elivanaldo Fernandes

09/09 - Diác. David Joshua

16/09 - Presb. Obedes Ferreira

16/09 - Diác. Leandro Correa

23/09 - Presb. Elson Xavier

23/09 - Diác. David Joshua

30/09 - Presb. Wagner Jordan

30/09 - Diác. Leandro Correa

Culto infantil

Culto nos lares

02/09 - Não haverá culto Infantil

05/09 - Wagner e Emily

09/09 - Rosilene e Erick

12/09 - Rogério e Juliana

16/09 - Mariana e Daniel
19/09 - Rosilene Garcia

23/09 - David e Manuelly
30/09 - Juliana Máximo e Nicolas

SEMPRE SE REFORMANDO

26/09 - Mário e Acydália

IGREJA PRESBITERIANA AFONSO PENA

www.ipafonsopena.com.br
Rua Alberto Koerbel, 3559 Vila Iná
São José dos Pinhais/PR

Como está sua vida devocional? Você tem lido sua Bíblia?
Com o propósito de ajudá-lo(a) a enriquecer sua vida devocional,
disponibilizamos em nosso site, planos de leitura da Bíblia, elaborados
pela Sociedade Bíblica do Brasil, para diversas faixas etárias:
crianças, jovens e adultos. Dê uma passadinha lá e baixe o seu.
Acesse: www.ipafonsopena.com.br

Conheça a JMN
A Junta de Missões Nacionais da IPB (JMN), desde 1940,
tem como objetivo alcançar o país com o Evangelho de
Cristo e plantar novas igrejas presbiterianas em território
nacional. Atualmente, são mantidos pela JMN 188
missionários em 185 campos. Sendo 50 missionários
exclusivos da JMN IPB e 138 em parcerias. Os resultados
colhidos por esse trabalho são bastante signiﬁcativos.
A JMN inicia trabalhos evangelísticos e planta novas igrejas em cidades em que os
presbitérios e igrejas locais da IPB encontram diﬁculdades para abrir uma igreja.
Outra preocupação da JMN se resume em formar parcerias com os presbitérios e
igrejas locais, analisando os dados sociais e econômicos da região para assim
iniciar o trabalho de evangelização e plantação de novas igrejas.

