NOTÍCIA MISSIONÁRIA
Rev. José Dilson, no Senegal, escreveu: "Fatos
marcantes deste último ano foram o julgamento, o recebimento dos passaportes, e a liberdade
de voltar ao meu país e reencontrar amigos
queridos, familiares e tantas pessoas que compartilharam do nosso sofrimento. Quanto amor
recebi! Momentos maravilhosos ao compartilhar
em igrejas e perceber o quanto Deus havia
trabalhado em nossos corações e de tantos
irmãos brasileiros! Agradecemos a todos que
nos tem apoiado" - Revista da APMT.
ANIVERSARIANTES MISSIONÁRIOS
01/2 - Priscila, filha de Gustavo Cesário, S.
José de Tapera-AL.
1/2 - Jéssica, filha do Rev. Marcos Agripino, da
APMT-S. Paulo.
1/2 - Jarcí, esposa do Rev. Jorge Neves de
Oliveira, Oriente Médio.
1/2 - Kalebe Abimael, filho do Rev. Otoniel
Souza, Timón-MA.
1/2 - Fagundes Rodrigues, Mutum-MG.
2/2 - Rogério, filho do Rev. Aristides Bueno,
Poções-BA.
2/2 - Rev. Eliel Souza, Valparaíso-SP.
2/2 - Maurenice, esposa de Alcir Oliveira,
Cerqueira César-SP.
2/2 - Josenildo S. Félix, Aquidabã-SE.
3/2 - Cristiano, filho de Iraní Oliveira, Carutapera-MA.
3/2 - Maria Júlia, filha de Társis Coêlho, Aureny II –TO.
3/2 - Edilene Mendes Minchón, Espanha.
4/2 - Lia, filha do Rev. Manoel Bento dos
Anjos, Amarante-MA.
4/2 - Humberto C. Souza Jr, Taguatinga-DF.
4/2 - Rev. Celso Dias Alves, Lisboa-Portugal.
4/2 - Alcino Souza Mendes, Bananal-SP.
5/2 - Jônatas Emanuel, filho de José Raimundo Silva, Rorainópolis-RR.
5/2 - Marcelo Luiz Resende, Sta. Branca-SP.
5/2 - Miquéias, filho do Rev. Reginaldo Goulart, Caldas Novas-GO.
6/2 - Reisianny Emanuela, filha de Emanuel B.
Almeida, Areia Branca-RN.
6/2 – Rev. Éder Pelosi, Terezina-PI.

GRUPOS DE CRESCIMENTO
Os Grupos de Crescimento estão se reunindo, em conjunto, no templo antigo, às
terças-feiras, às 19h30. Após o carnaval, as
reuniões voltarão para os lares. Venha
participar!
COMISSÃO DO CENTENÁRIO
O Rev. Adão Carlos convoca todos os membros da Comissão do Centenário para uma
reunião na próxima sexta-feira, dia 5, às 20
horas, na Sala de Multimídia. A lista dos componentes da Comissão está no Boletim Especial com a relação nominal da liderança da
Igreja para 2016.
CONVITE DE CASAMENTO
Nossos irmãos presb. Edgard e Dilene convidam todos os irmãos para assistir ao casamento de seu filho Deivyson e Thatiane, a
realizar-se em nosso templo, no próximo
sábado, dia 6, às 20 horas. A família agradece,
antecipadamente, a presença de todos.
ESCOLA DOMINICAL
A partir do próximo domingo, a nossa escola
dominical volta a usar a revista da Casa Editora Presbiteriana. Devido ao ferido de carnaval,
no próximo domingo o estudo será feito em
conjunto, no templo. Mas a partir do domingo
seguinte, o estudo da lição será feito em
classes.
REV. ADÃO CARLOS EM BARRA DE SÃO
FRANCISCO
O Rev. Adão Carlos vai pregar no culto em
ação de graças pelo 60º aniversário do Presbitério Vale do São Mateus, na Primeira Igreja
Presbiteriana de Barra do São Francisco, no
próximo dia 13, às 19h30.
PROGRAMA VERDADE E VIDA
Assista e divulgue o programa Verdade e
Vida, aos sábados, às 08h00 na RedeTV; e
aos domingos, às 11h45, na BAND. Este é
um programa da Igreja Presbiteriana do
Brasil.

Construindo o presente
e preparando o futuro.
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MANANCIAIS DE BÊNÇÃOS
Algumas vezes ouvi orações nas quais crentes pediam a Deus que os fizesse canal
de bênçãos para outras pessoas. Creio que eles estavam pensando nesta promessa
feita por Jesus: “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios
de água viva” (Jo 7.38). Orar pedindo para ser canal de bênçãos é uma atitude muito
nobre. Muitos crentes experimentam a realidade da promessa de Jesus e são verdadeiros canais de bênçãos. Mas, infelizmente, existem crentes que são apenas tubulações de bênçãos. Onde está a diferença?
Continuando com a figura da água, lembremo-nos de que a tubulação apenas faz
a ligação entre a fonte e os consumidores; ela não recebe nenhum benefício do líquido que passa por ela. O rio é diferente: ele também recebe os benefícios da água que,
através dele, vai beneficiar muitas pessoas. As águas dos rios, antes de beneficiarem
aqueles que farão uso delas, beneficiam os próprios rios. As suas margens têm mais
vida. Ali a temperatura é mais amena, o verde é mais verde e as flores são mais viçosas e mais bonitas. As bênçãos que Deus derrama sobre nós, os rios de água viva que
pela graça de Deus fluem do nosso interior, devem transbordar e abençoar outras
pessoas. Deus quer que sejamos rios de bênçãos e não apenas tubulações que levam
as suas bênçãos a outras pessoas.
A vida cristã plena, completa e abundante é abençoada e abençoadora. Jesus sacia
a nossa sede interior, enche de significado o nosso vazio existencial, para que assim,
através de nós, a vida de outras pessoas também passe a ter rios de água viva fluindo
de seu interior. Isso não significa ser perfeito ou vitorioso em tudo. Caminhar com
Jesus não nos isenta de dificuldades e problemas. A grande diferença é que, com
Jesus, veremos os problemas e as dificuldades na perspectiva correta. Não como
coisas que vêm para nos amargurar e nos fazer infelizes, mas como instrumentos da
providência divina para enriquecer a nossa vida e a vida de outras pessoas.
Para ser um canal de bênçãos não basta receber Jesus como Salvador, é necessário
submeter-se a ele como Senhor e viver em íntima comunhão com ele. Infelizmente,
existem muitos crentes que poderiam ser rios de bênçãos, mas, por não levarem a sério
a vida com Deus, são apenas tubulações por onde passam as bênçãos de Deus. As bênçãos passam, vão levar vida para outras pessoas, mas eles continuam “como terra árida,
exausta, sem água” (Salmo 63.1).
Que Deus nos abençoe para que fluam do nosso interior rios de água viva para regar
a nossa vida e a vida daqueles que nos rodeiam.
Rev. Adão Carlos
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HORÁRIO DOS TRABALHOS
Domingo, 09h - Culto e ED; 19h30 - Culto
Terça-feira, 07h e 19h30 - Reunião de Oração
Quinta-feira, 19h30 - Culto / Estudo Bíblico

ESCALA DE PIANISTAS
5º domingo e 5ª seguinte: Ivanor
1º domingo e 5ª seguinte: Leila
ESCALAS DO SERVIÇO DE SOM E DATA SHOW
Coordenação: Frederico Bussinger Dias
Sonoplastia: Makner (todos os trabalhos)
Data Show: Domingo (noite): Amarildo Jr.
Quinta-feira: Emerson
FÉRIAS DAS RESPONSÁVEIS PELO CULTO INFANTIL
As voluntárias que cuidam do culto infantil continuam de férias. Por isso, neste domingo as crianças devem participar do culto, no templo, sob o
cuidado de seus pais. Contamos com a colaboração dos pais para que haja boa ordem no culto.
REUNIÃO DO CONSELHO
O Rev. Adão Carlos convoca todos os presbíteros e
os pastores auxiliares para a reunião do Conselho, a
realizar-se amanhã, segunda-feira, às 19h30, na Sala
do Conselho.
ESCOLA DE MÚSICA
A Escola de Música reinicia as suas atividades nesta
segunda-feira, dia 1º. Ainda restam algumas vagas
em algumas turmas, especialmente para a orquestra. Caso você queira estudar conosco, entre em
contato com a secretaria da Igreja para mais informações.
RETORNO DAS ATIVIDADES DA UCP
A UCP retorna às suas atividades normais na próxima quinta-feira, com a programação especial
como auxiliar do culto de estudo bíblico. Enquanto
os pais participam do estudo da Palavra de Deus,
no templo, as crianças têm a instrução de acordo
com o seu nível de compreensão. Pedimos aos
pais que não se esqueçam de trazer seus filhos.
ENSAIO DO CONJUNTO CORAL
O Conjunto Coral reinicia suas atividades no próximo dia 13, com o ensaio às 17 horas. Precisamos
preencher alguns vazios e aumentar o número de
coristas. Não é necessário ser um “Pavarotti” ou
uma “Maria Callas” para fazer parte do Coral.
Basta boa vontade e disciplina para servir a Deus
neste importante ministério. Venha cantar conosco!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
31/01 - Maria Amélia Armond Nunes 3276-2998
01/01 - Maria Aparecida Ferreira Queiroz 3278-2936
02/02 - Yan Vidal Cabral
3271-0166
03/02 - Filipe Lucioli Costa
3275-3226
03/02 - Marcos Eduardo S. Nascimento 3225-0109
04/02 - Acsa Pires Eler
3221-6783
04/02 - Camila Lopes Mariante
3271-8197
04/02 - Celmar Costa de Souza
3273-2285
04/02 - Josemim Satler Mol
3275-4563
05/02 - Adir Pereira Astenreiter
3276-2319
05/02 - Angélica Heringer Rodrigues 3278-3101
05/02 - Samuel Aurécio Ferreira Bicalho 3271-9429
05/02 - Silvério Fernandes Ferreira
3275-6960
06/02 - Ellem Scherrer Miranda
3021-0450
06/02 - Floriano Bezerra da Silva
3225-3859
06/02 - Lizanias Cabral
3271-0166
06/02 - Victória Eler Fava
3278-3445
Congregação de Jardim do Trevo:
01/02 - Beatriz Santos Souza
Congregação de Xonin de Baixo:
04/02 - Pedro Henrique Rabelo Rodrigues
PLANO ANUAL DE LEITURA DA BÍBLIA
31/01 - Êxodo 11 a 13
01/02 – Êxodo 14 a 17
02/02 - Êxodo 18 a 20
03/02 - Êxodo 21 a 24
04/02 - Êxodo 25 a 27
05/02 - Êxodo 28 a 31
06/02 - Êxodo 32 a 34
CURSO DE ANTROPOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO
Já estão abertas as inscrições para a segunda
turma do curso de Antropologia do Novo Testamento, pelo sistema de educação a distância. A
aula inaugural será no próximo dia 11, após o
estudo bíblico. Para fazer a sua inscrição, acesse
o site da Igreja: www.primeiraipgv.com.br , clique
no ícone INSCRIÇÃO NO CURSO e preencha o
formulário.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
ERCÍLIA CLARA DA SILVA (pela saúde).
LAUREN DE TASSIS (em tratamento de vista)
LEONOR NEVES BARBOSA (saúde).
LETÍCIA (nora da Normélia - saúde).
LILIA CABRAL (em tratamento de saúde).
LIZÂNIAS CABRAL (tratamento de saúde).
NADIR DE ALMEIDA FRANCO OLIVEIRA (pela saúde).
PEDRO SANTANA (pela saúde)
ROMEU LUCAS DA SILVA (filho da Normélia - saúde)
ROSILENE ABREU (filha da dona Didi - pela saúde)
VALMIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (pela saúde).
ZÉLIA HERINGER RIBEIRO (pela saúde).
AGENDA DA SAF - Sê tu uma bênção
Dia 03 - 19h30: Reunião com as relatoras, secretárias de atividades, diretoria e responsável pela
oficina. Teremos como convidada Dilene Fidelis Salão.
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Venha orar conosco todas as terças-feiras, às 7
horas (da manhã), na Sala de Multimídia. A reunião dura apenas 30 minutos, para facilitar a
participação das pessoas que têm outros compromissos no período da manhã. “Muito pode,
por sua eficácia, a súplica do justo” (Tg 5.16).
CAMINHOS DO NOVO TESTAMENTO
Na próxima quinta-feira, no culto da noite, o Rev.
Adão Carlos vai iniciar uma nova série de estudos
da Bíblia. À semelhança do que foi feito no ano
passado, serão feitos estudos dos livros do Novo
Testamento, na ordem em que foram escritos,
com informações sobre a conjuntura social e
religiosa na qual eles surgiram. Venha participar!
AUSÊNCIA DO REV. DEVALDO
Neste domingo, o Rev. Devaldo será o pregador no
culto da noite. Mas no período da manhã ele está na
Igreja Presbiteriana do Bairro Floresta fazendo
palestras no Congresso de UMPs do Presbitério
Médio Rio Doce.

ESCALA DA JUNTA DIACONAL

Data
31/1 a 06/2
07 a 13

Estacionamento
Portão
Templo
Leley
Luiz Carlos
Marcos Eduardo
Maurício
Samuel
Pedro
Valcimar
Bruno
Preparação da Ceia do Senhor: José Augusto e Hamilton

Galeria
Omar
Cleverson

