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Carta de Oração
Para muitos, terminou a euforia do mês de Dezembro com todas as festas e acontecimentos especiais, e a
vida começa a voltar à normalidade. É tempo de avaliações, balanços, inventários, mas também de projectos
e desafios, novas aventuras. Em termos de projectos,
não sou muito bom nesta área... isso não significa que
não os tenha... só não costumo coloca-los no papel. Espero em Deus que, aquilo que me proponho realizar,
venha a se concretizar e seja tão somente para honra e
glória de Deus. Como sejam oportunidades de testemunhar da fé em Jesus e ver os eleitos de Deus serem salvos pela Sua graça. No passado dia 28 de Dezembro, eu
e a Donzília (a minha Digníssima, como aprendi com o
meu Amigo Pastor Jaime Marcelino), comemorámos 41
anos de namoro. O dia foi marcado com a presença de
duas das nossas três netinhas, pois uma vive longe; demos um passeio e no final tirámos esta foto que partilhamos com os queridos Irmãos que recebem a nossa
“Carta de Oração”. Graças a Deus pelo tempo em comum. Como referi na carta anterior, em Telheiras fizemos a recolha de géneros alimentícios que foram distribuídos por quatro Famílias. Graças a Deus que pudemos, como Igreja, abençoar estas Famílias. Também tivemos um bom tempo na passagem para o Ano Novo,
na Igreja de Telheiras. Juntámos um grupinho, tivemos
um tempo de confraternização e depois um culto onde
cantámos, lemos as Escrituras, Irmãos partilharam bênçãos, meditámos e orámos. Espero realizar, pelo menos
dois casamentos na Igreja em Telheiras, um deles já no
mês de Fevereiro. Pela graça de Deus somente, entrámos em 2018, e, creio que o meu Deus que esteve comigo e a minha Família em 2017, onde enfrentámos lutas, provações e privações, e que providencialmente Ele
enviou livramento, surpreendendo-nos quando não sabíamos como iria ser; é o mesmo que estará conosco
não só durante o ano de 2018, mas até que Ele nos
chame à Sua presença. Não obstante ser esta a nossa
certeza, como homem fraco e frágil que sou, vejo-me

muitas vezes apreensivo acerca dos dias futuros... com responsabilidades para cumprir e sem saber se teremos o necessário... pois, como tenho partilhado, uma das Igrejas que
pastoreio, deixou de ter condições para participar no sustento pastoral. Praticamente esta Igreja, durante o ano passado, participou com parte do sustento apenas quatro vezes. É natural que esta situação tenha interferência nas nossas responsabilidades. Então, preciso diariamente aprender
a depender do Senhor, olhar para trás e contar as bênçãos
–
Ele é Fiel! Assim, nos primeiros minutos do Novo Ano, recebi uma mensagem pelo WhatsApp e, aquilo que me foi
informado por um querido Pastor, já começou a fazer parte
da resposta às nossas orações e providência de Deus. OBRIGADO SENHOR!
APELO: Se o Senhor tem colocado no seu coração a vontade
de abençoar as Igrejas com uma oferta regular ou não, ou
deseja apoiar o nosso ministério, não hesite, escreva-me e
informarei a melhor forma de o fazer.
Gratidão:
1. Pelo ano que findou; 2. Pela fidelidade do Senhor; 3. Pela
vida, saúde e o pão de cada dia; 4. Pela nossa Família; filhos,
netas, noras, genro e demais membros; 5. Pelas Igrejas de
Telheiras e Barreiro, onde servimos ao Senhor; 6. Pelos Irmãos Amigos e Igrejas que oram por nós e se preocupam
conosco; 7. Pela provisão que o Senhor, misericordiosa e
providencialmente nos concede; 8. Pelo compromisso da
Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista
Pastor Manuel Luzia

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Sonaly

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Presb Diassis

Grupo Familiar

Sexta-feira

------------

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Pregador – Sem. George Lucas
Liturgia – Diacs. Fábio e Hélio

Cantinho Missionário
AVISOS,

COMUNICADOS E NOTAS

COMO A FÉ CHEGA AOS PEQUENINOS NA COREIA DO NORTE

A Coreia do Norte lidera a Lista Mundial da Perseguição pelo 16º ano
consecutivo. No país, direitos à liberdade de pensamento, religião, expressão e informação não são respeitados, e não há mudança para a
igreja há anos: cristãos enfrentam níveis de pressão extremos em todas
as áreas da vida, combinados com alto grau de violência. Diante
disso, pais cristãos temem em evangelizar seus filhos. Um dos pedidos
de oração mais importantes dos pais e avós cristãos na Coreia do Norte
é para que um dia eles possam compartilhar o evangelho com suas crianças, com oportunidade, segurança e proteção de Deus. A intenção é
de que possamos dizer a uma criança, jovem ou adulto que vive no país
mais fechado do mundo que “desde criança você conhece as sagradas
letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a
fé em Cristo Jesus” (2 Timóteo 3.15). Assim como Paulo lembrou Timóteo de sua caminhada na fé e o encorajou a continuar pregando a palavra, mesmo no meio de muitas perseguições.

Missão Portas Abertas

04/02 – Luciano Oliveira
05/02 - Márcio Pereira (Miro Cairo)
06/02 – Josilene Reis Magalhães
09/02 – Aline Souza
09/02 – Ana Beatriz Reis
10/02 – Presb. Orley Magalhães

AVISOS

3421-0904
98875-1774
99117-7653
99133-7927
98108-6128
99989-1537

ELEIÇÃO PARA DIÁCONOS: Neste ano teremos eleição para diáconos e o prazo para indicação de nomes será até HOJE. A nossa
congregação contará com mais dois diáconos.
CEIA DO SENHOR: Hoje teremos no culto vespertino a Ceia do
Senhor! Não perca este momento de comunhão!
HOJE - DIA DO HOMEM PRESBITERIANO: Louvamos ao Senhor
pela vida de nossos varões valorosos. Deus os abençoe!

SEMANA DE ORAÇÃO?????

COMPROMISSO DE TODOS NÓS!

VISANDO UMA IGREJA 100% DIZIMISTA,
A CADA DOMINGO VEREMOS AQUI AS MUDANÇAS NO PERCENTUAL MENSAL DE DIZIMISTAS
DA NOSSA CONGREGAÇÃO.

Pensamento da Semana

“DEPRAVADO por natureza;
PECADOR por meu arbítrio;
SALVO pela Graça.”
(João Calvino)

Saudamos os visitantes!
Aos que nos visitam desejamos muitas bênçãos dos
altos céus. Aos que são membros de uma igreja evangélica, recebam e levem o nosso cordial abraço. Caso
não pertençam ainda a nenhuma igreja evangélica, estamos de braços abertos para vocês e suas famílias.

