PEQUENOS GRUPOS
Supremo Concílio da IPB (2018, Doc. 121, #4) resolve: “Reconhecer que os pequenos grupos são
instrumentos legítimos para o crescimento espiritual, discipulado, instrução, comunhão e oração por parte dos
membros das igrejas locais e a sua constituição e o seu funcionamento devem estar submetidos ao Conselho em
conformidade com os Símbolos de Fé da IPB.”
A PIPG possui mais de mil membros. Para promover maior eficácia da assistência pastoral e do
crescimento espiritual de tantas pessoas, além de tornar mais significativos os relacionamentos interpessoais,
contamos com o Ministério de Pequenos Grupos. Trata-se de encontros semanais, cuja finalidade é de ensino e
aplicação mais direcionada da Palavra de Deus, oração, evangelização e integração de relacionamentos na Igreja
local. Bem orientados, ainda viabilizam a melhor preparação de líderes piedosos e comprometidos. Eles se
concentram no ensino de temas abrangentes (conhecimento teológico, caráter, sentimentos e serviço), na
disciplina devocional semanal e nas práticas orientadas.
Incentivamos a sua participação em um deles, no qual terá oportunidade de estudar e interagir com o
ensino bíblico, esclarecer dúvidas, partilhar necessidades, orar e ser apoiado pelas orações dos outros, ser
estimulado na santificação e cultivar bons relacionamentos. Cada grupo se reúne semanalmente, em local e
horário fixos, possui uma média de 15 integrantes e uma pessoa ou casal responsável por sua condução. Há
grupos para jovens e casais, e grupos mistos (adolescentes, jovens e adultos).
Este ministério na PIPG não tem qualquer relação doutrinária ou organizacional com Igrejas em
Células, Igrejas Apostólicas, G12, MDA ou similares.
Entre em contato com o responsável pelo Pequeno Grupo mais próximo da sua casa, ou o que
corresponde ao seu maior interesse. PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE 3213 3320.
Confira a lista a seguir:
GRUPOS MISTOS

GRUPOS PARA CASAIS

Responsáveis: Diác. Marcos e Cynttia Ribeiro
Dia de semana: Terças-feiras, às 20h
Endereço: Rua Machado de Assis, Bairro Anhanguera

Responsável: Pr. Herley Souza
Dia de semana: Quintas-feiras, às 20:00
Endereço: Setor Sudoeste

Responsável: Presb. Alípio Lima
Dia de semana: Quartas-feiras, às 20h
Endereço: Rua R-11, Setor Oeste
Responsável: Diác. Gustavo Ribeiro
Dia de semana: Quartas-feiras, às 20h
Endereço: Rua 6-A, Setor Aeroporto
Responsáveis: Pr. Marcos, Diác. Marcos e Cynttia
Dia de semana: Quartas-feiras, às 20h
Endereço: Entre em contato e se informe (Jd.
América/St. Bueno)
Responsáveis: Pr. Ericson e Andréa Liberato
Dia de semana: Quintas-feiras, às 20h
Endereço: Rua T 28-A, Setor Bueno
Responsáveis: Cláudio & Renata, Murilo & Ana
Dia da semana: Quintas-feiras, às 20h
Endereço: Rua F-18, Setor Faiçalville
Responsável: Pr. Marcos e Claudionor Carneiro
Dia de semana: Quintas-feiras, às 20h
Endereço: Rua Macau, Vila Militar, Jd. Guanabara
Responsável: Sem. Christopher Alves Ribeiro
Dia de semana: Quinzenais, Sábados, às 18h30
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, Jd. Diamantina
Responsáveis: Glauber e Angélica Santos
Encontros: Quinzenais, dias irregulares, às 19h
Endereço: Rua 22, Setor Central
Responsável: Sem. Christopher Alves Ribeiro
Dia da semana: : Sextas-feiras, às 19:30
Endereço: Jardim Curitiba II
GRUPOS PARA IDOSOS
Responsáveis: Pr. Marcos e Miss. Auta
Dia de semana: Quinzenais, às quintas-feiras, às 20h
Endereço: Setores Bueno e Oeste

GRUPOS PARA MULHERES
Responsável: Lílian Pereira
Dia de semana: Segundas-feiras, às 19:00
Endereço: Setor Centro Oeste
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LITURGIA
CULTO DOMINICAL MATUTINO
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Prelúdio

Prelúdio

Oração de adoração e contrição
Leitura: Salmo 95:1-7a

Oração
Leitura: 2 Co 5.14-21

Cânticos

Hino: Dedicação Pessoal (NC nº 225)
Entrega de dízimos e ofertas

Exposição Bíblica
Oração de contrição
Hino: Serviço do Crente (NC nº 315)
Entrega de dízimos e ofertas

Recebimento de membro
Cânticos

Instruções: Assembleia
Oração pelas crianças
Exposição Bíblica
Às 10h30-Transmissão do culto infantil:
PIPG Kids: www.youtube.com/pipgkids
ou acesse o site da PIPG e clique sobre o
banner

Hino: Mais Perto da Cruz (NC nº 222)
Oração e bênção
Poslúdio

Responsável: Valda Pessatto
Dia de semana: Quinzenais, segundas-feiras, às 08:00
Endereço: Setor Marista

Assembleia (informações)

Responsável: Ana Eliza
Dia de semana: Quinzenais, sextas-feiras, às 19:30
Endereço: Setor Central (Prédio de Educação Cristã PEC da PIPG)
GRUPOS DE JOVENS E JOVENS ADULTOS
Responsáveis: Pr. Gustavo Ribeiro e Diác. Paulo
Siqueira
Dia de semana: Conforme calendário do Ministério
Jovens Adultos, às 18:00
Endereço: Setor Central (PEC da PIPG)
Responsáveis: Sóstenes (Tote) e Alexandre Abdelaziz
Dia de semana: Quinzenais, aos sábados, às 14:30
Endereço: Setor Central (PEC da PIPG)
GRUPO PARA CASAIS JOVENS E DE
NAMORADOS

Entre o prelúdio e poslúdio, período de culto,
evite movimentação e dedique-se à oração.
CONSELHO:

JUNTA DIACONAL:

Pastores:
01. Rev. Ericson L. Martins (presidente)
02. Rev. Gustavo Nunes Ribeiro
03. Rev. Herley Rocha Souza
04. Rev. Lázaro de Oliveira
05. Rev. Marcos Nass

01. Braz Pereira Araújo
02. Cleiber M. M. Teixeira (tesoureiro)
03. Edésio Silva
04. Érico Eterno Rios Pinto
05. Fernando de Souza da Silva
06. Florentino dos Santos Filho
07. Gildo Alves Moreira
08. Gustavo A. Ribeiro (presidente)
09. Guilherme Maranhão (secretário)
10. Glauber Alves dos Santos
11. Israel Cândido Biagi de Souza
12. José Augusto de Oliveira
13. Leonardo de Oliveira
14. Milton Melo Júnior
15. Oara Rodrigues
16. Olmar da Costa Pinto
17. Paulo Henrique de Aquino
18. Roberto Ferreira Filho
19. Walter José Dias

Presbíteros:

Responsáveis: Pr. Gustavo, Anderson e Tamara
Encontros: Quinzenais, às quintas-feiras, às 20:00
Endereço: Res. Cândido de Queiroz, Aparecida de
Goiânia

06. Alexandre Lustosa Pereira
07. Anício de Morais Terra
08. Fausto Mendanha Gonzaga
09. Hugo Valter Lisboa Ramos (secretário)
10. Jeferson O. Del´Arco (vice-presidente)
11. Joubert Amado Camelo
12. Manoel F. dos Reis Júnior (sup. PGNA)
CONGREGAÇÃO:
Trindade-GO - Rev. Lázaro de Oliveira
SEMINARISTAS:
01. Christopher Alves Ribeiro (4o. ano)
02. Eliel Gomes da Silva (3o. ano)

Mantenham aparelhos celulares desligados
ou em modo “silencioso” durante os cultos.
MISSIONÁRIAS LOCAIS:
01. Miss. Auta Silva Lemes (Melhor Idade)
02. Miss. Flórence D. Di Franco (Depto. Infantil)
MISSIONÁRIOS PARCEIROS:
03. Rev. Carlos e Rosa del Pino (Espanha)
04. Miss. César e Cáthrim (EUA/África)
05. Miss. Eliézer e Sara Camargo (Brasil)
06. Rev. Igor e Sayuri (Brasil)
07. Miss. L e E (Oriente Médio)
08. Miss. Dr. Manoel e Solange (Londres, Inglaterra)
09. Rev. Marcos Agripino e Mônica (São Paulo-SP)
10. Sem. Natan de Castro e Patrícia (Brasil)
11. Rev. Ronaldo e Rossana Lidório (Manaus-AM)
12. Miss. Sóstenes (Tote) e Valéria (Brasil)
CAPELANIA HOSPITALAR
13. Rev. João Batista da Silva (HAJ, Goiânia-GO)
ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS:
01. Asas de Socorro (Anápolis-GO).
Contato: (62) 4014 0333
02. Gideões Internacionais (Estado de Goiás)
03. Missão Vida (Anápolis-GO).
Contato: (62) 3318 1985 / 3318 2085
04. Ministério Jovens Livres (Goiânia-GO).
Contato: (62) 3261 7368 / 3261 3117
05. Ministério Pão e Vida (Goiânia-GO).
Contato: (62) 3926 1703
06. Projeto Lusófono (Lisboa, Portugal)

Goiânia, 21 de junho de 2020
Website: www.pipg.org | E-mail: secretaria@pipg.org

PASTORAL
Rev. Carlos del Pino
Missionário da PIPG

“Sem Religião Não Há Missão”
“A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as
viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.”
Tg 1.27
Nos encontramos com muitas pessoas, dentro e fora da igreja, que têm sérios
preconceitos com a palavra “religião”, sempre alegando que a religião nos mantêm presos à
instituição religiosa e aos seus “preceitos hipócritas”. Essa falsa religião que, de fato, nos impõe
uma vida hipócrita e sem sentido diante de Deus, é aquela que se configura contrapondo-se à
experiência de escutar de forma sensível a palavra de Deus sem nenhum interesse concreto em
praticar seus ensinos e princípios de vida.
Entretanto, o texto de Tiago nos fala claramente acerca de uma religião pura e
imaculada, a religião planejada por Deus para todos nós. Uma religião que deve ser
compreendida a partir da experiência de escutar unicamente a palavra de Deus. Uma verdadeira
espiritualidade que se fundamenta na experiência de conservar limpo o coração e oferecer
amorosamente nosso apoio e suporte aos que sofrem. Ambas atitudes expressam a graça
redentora de Cristo em favor dos seres humanos.
Tentemos ampliar um pouco esse conceito. De fato, e talvez com alguma razão, muitas
pessoas em nossos dias deixaram de crer na religião devido à inúmeras decepções que tiveram
com a instituição religiosa, ou porque se convenceram de que vivemos em uma era em que a
religião já não tem mais nenhum lugar, ficando enterrada no tenebroso passado religioso da
humanidade. Vemos isso com uma assustadora presença aqui na Europa!
Mas também conseguimos ver que, ainda em meio a essa estranha e dura realidade de
rejeição religiosa, muitos cristãos estão sendo desafiados a buscar e a viver uma religiosidade
saudável e verdadeira diante de Deus e diante da sociedade humana, de forma a expressar sua fé
em Cristo de maneira fiel, renovada e relevante. De modo especial, um dos grandes desafios do
trabalho missionário e da evangelização na Europa se centraliza na recuperação, em nossas
próprias vidas, famílias, trabalhos e relações, de uma espiritualidade que se fundamenta no fato
de que todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo (sacerdócio universal
de todos os que creem). Essa espiritualidade nos conduz inevitavelmente ao arrependimento e à
confissão dos nossos pecados (manter puro e limpo o coração), a uma proclamação clara e
simples da mensagem do evangelho de Cristo (evangelização e missão) e à formação de uma
igreja que manifesta, aos que sofrem, todo tipo de sofrimento humano a compaixão e a
misericórdia do Senhor (uma diaconia efetivamente evangelizadora).
De religião possivelmente o mundo já esteja saturado; de secularismo como
manifestação religiosa certamente a Europa está saturada. Mas de uma religião pura e
imaculada, que mantêm o coração limpo e atende aos necessitados em suas aflições, certamente
o mundo todo está carente. Este é o tipo de religião que reflete a graça de Cristo e o amor
redentor do Pai. Precisamos dessa religiosidade missionária na Espanha, no Brasil e em todo o
mundo. Que o Senhor nos encha com sua verdadeira religião!

REDES SOCIAIS DA PIPG
facebook.com/pipgo

twitter.com/pipg1
pipg.oficial

ASSISTÊNCIA PASTORAL

Se necessita de aconselhamento bíblico, alguém para orar ou
uma visita pastoral, ligue na Secretaria da PIPG e solicite
agendamento, de segunda a sexta-feira, entre às 07:30 às 12:00
ou das 13:30 às 17:00, através do telefone: (62) 3213 3320 ou
WhatsApp: (62) 98113 0461

AVISOS DIVERSOS
EDITAL nº 001/2020: Eleição de Presbíteros e
Diáconos. (Texto consolidado, em conformidade
com a Resolução do Conselho PIPG n. 001/2020, de
19/05/2020). O CONSELHO da Primeira Igreja
Presbiteriana de Goiânia – PIPG, reunido em 11 de
fevereiro de 2020, no exercício de suas atribuições
legais e eclesiásticas, em conformidade com os
Artigos 50, 83-D, 110 e 111, todos da Constituição da
Igreja Presbiteriana do Brasil – CI/IPB, resolve
convocar a Assembleia Geral da PIPG, para, em
reunião extraordinária, promover a eleição de
Presbíteros e Diáconos, fixando, ainda, as seguintes
diretrizes que deverão ser observadas no decorrer do
pleito eleitoral. Capítulo I – Disposições Gerais:
Art. 1º. A eleição para Presbíteros e Diáconos da
Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia – PIPG
reger-se-á pelas regras do presente Edital, além dos
comandos inseridos na CI/IPB, no estatuto da igreja
local e demais normas legais pertinentes. Art. 2º. Fica
convocada a Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 21 de
junho de 2020, com início às 9h e recepção de votos
até 19h30min, para eleição de oficiais, sendo 8 (oito)
Presbíteros e 11 (onze) Diáconos. Parágrafo Único
– Novas vagas para a eleição de Diáconos poderão
surgir, no decorrer da Assembleia – isto, na hipótese
de membro(s) da Junta Diaconal, com mandato ainda
vigente, vier(em) a ser eleito(s) Presbíteros. Art. 3º.
Não havendo quorum, a Assembleia Geral
Extraordinária se reunirá, em segunda convocação,
com qualquer número de presentes, no dia 05 de
julho de 2020, com início às 9h e recepção de votos
até 19h30min. Art. 4º. O mandato dos eleitos será de
05 (cinco) anos, contados a partir da ordenação e/ou
posse, conforme Art. 54, da CI/IPB. Capítulo II –
Das Indicações – Art. 5º. Serão admitidos como
candidatos ao oficialato (Presbítero e Diácono)
aqueles que atenderem as seguintes condições
pessoais: a) membro comungante da PIPG, em plena
comunhão, há mais de um ano; b) homem, maior de
18 (dezoito) anos e civilmente capaz; c) subscrever
os Símbolos de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil;
d) ser fiel à Palavra de Deus, tendo a Bíblia Sagrada
como sua regra de fé e prática; e) ser fiel à doutrina
presbiteriana, aceitando a sua forma de governo e
disciplina; f) ter bom testemunho de fé, de vida e de
oração; g) ser dizimista fiel; e, h) não estar sob
disciplina eclesiástica. Art. 6º. A indicação de
candidatos, feita exclusivamente por membro
comungante da PIPG, se dará por formulário próprio,
que deverá ser assinado e endereçado ao Conselho,
dentro do prazo limite estabelecido no presente
edital, a saber, entre o dia 16/02/2020 e o dia
08/03/2020. Parágrafo único – Não serão admitidas
indicações fora do período estabelecido no presente
artigo. Art. 7º. Após receber os nomes indicados pela
igreja, o Conselho adotará as providências
necessárias à verificação de conformidade, com os
requisitos delineados no Art. 5º deste Edital e com os
demais dispositivos constitucionais da Igreja
Presbiteriana do Brasil. Art. 8º. O Conselho entrará
em contato com os membros indicados e
considerados aptos, para confirmação de sua
disposição em participar da eleição.Parágrafo único
– Os candidatos serão convidados a participarem de
reunião de orientação e informação a respeito do
oficialato na Igreja Presbiteriana do Brasil. Art. 9º.
Os candidatos terão seus nomes informados no dia da
Assembleia Geral Extraordinária. Capítulo III –
Da Assembleia – Art. 10. Além das diretrizes

encontradas na CI/IPB, o funcionamento da
Assembleia Extraordinária observará as seguintes
regras: a) O quorum para a realização da Assembleia,
em primeira convocação, será de, no mínimo, 1/3
(um terço) dos membros comungantes residentes na
sede, conforme Cap. III, Art. 6º do Estatuto da IPG,
publicado em Diário Oficial, no dia 24/08/1960; b)
O rol atualizado de membros comungantes da
PIPG será utilizado como lista de presença, na qual
deverá ser aposta a assinatura dos presentes, para fins
de aferição do quorum; c) A Assembleia terá início
com o exercício devocional, estendendo-se, ao longo
do dia, para viabilizar o direito de voto, por parte dos
membros que não puderam estar presentes no
templo, quando da abertura e encerramento dos
trabalhos; d) Após a abertura dos trabalhos, o
presidente adotará as seguintes providências: (i)
instruirá a Assembleia, quanto ao funcionamento da
votação; (ii) apresentará a Comissão previamente
designada pelo Conselho, para auxiliar na condução
dos trabalhos da Assembleia e para a recepção dos
votos, no decorrer do dia; (iii) apresentará, de forma
breve, os candidatos que participarão do pleito; e) O
livro/lista de presença estará disponível, no hall de
entrada do templo, desde a abertura dos trabalhos, às
9h, até o encerramento do prazo para votação, às
19h30min, devendo ser assinado por todos os
membros que participarem da Assembleia; f) A
eleição se dará em escrutínio único e secreto; g)
Findo o horário da recepção dos votos (às
19h30min), tendo sido constatada a existência de
quorum, será o mesmo registrado no corpo da ata da
Assembleia Geral Extraordinária, iniciando-se a
apuração dos votos; h) Em não havendo quorum, a
ata será encerrada sem a apuração dos votos (que
serão prontamente inutilizados), ficando a
Assembleia Geral Extraordinária convocada para se
reunir, em segunda convocação, com qualquer
número de presentes, no dia 05 de julho de 2020,
observados todos os termos do presente edital; i)
Após a apuração, serão declarados eleitos os
candidatos mais votados, dentre aqueles que
obtiverem pelo menos 1/3 (um terço) dos votos
válidos, apresentados pelos membros presentes no
decorrer do dia; j) Em havendo diferença a menor
entre o número de votantes e o quorum apurado,
considerar-se-á essa diferença como abstenção; l)
Cada membro poderá votar em tantos candidatos
quantas forem as vagas disponibilizadas na forma do
presente Edital; m) Como critério de desempate, o
candidato com maior idade será considerado eleito;
n) Caso o candidato seja eleito, simultaneamente,
para o Presbiterato e para o Diaconato, o mesmo
deverá optar por um de tais ofícios; o) Após todos os
registros necessários, será a ata lida e aprovada
diante dos presentes ao culto dominical, que se inicia
às 19h15min. Art. 11. Será elaborada cédula única,
por meio eletrônico e impresso, para o dia da
votação, com o nome de todos os candidatos
considerados aptos pelo Conselho, nos termos do
presente Edital. Art. 12. Os casos omissos serão
decididos pelo Conselho da PIPG. Art. 13. Fica
estabelecido que o prazo para recursos ao Conselho
da PIPG, sobre as regras do presente Edital, será até o
dia 09/03/2020. Goiânia, 11 de fevereiro de 2020
(aditado em 19/05/2020). Rev. Ericson Liberato
Martins - Presidente do Conselho da PIPG Presbítero Hugo Valter Lisboa Ramos - Secretário do
Conselho da PIPG.

SOCIEDADES INTERNAS
UCP (CRIANÇAS - 5 a 10 anos )
UPJ (PRÉ-ADOLESCENTES - 11 a 13 anos)
UPA (ADOLESCENTES - 14 a 17 anos)
UMP (JOVENS)
MJA (MINISTÉRIO JOVENS ADULTOS)
MJC (MINISTÉRIO JOVENS CASAIS)
MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE
Nossas atividades estão suspensas provisoriamente.

RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS
Aqueles que desejam se tornar membros da PIPG,
oriundos de Igrejas que não são presbiterianas e
participaram da sala Fundamentos da Fé 2, na EBD
(mesmo por videoconferência), deverão preencher
o formulário de cadastro e o questionário
doutrinário de avaliação (disponíveis no site ou na
Secretaria), e comparecer para o exame com o
Conselho, no dia 22/06 (segunda-feira), às 19h, no
templo. Cada candidato deve estar com máscara
facial e trazer o questionário doutrinário
respondido. A recepção dos novos membros será no
dia 12/07 (domingo, às 19h15).

SAF (SOC. AUXILIADORA FEMININA)
NOVO TEMA DO QUADRIÊNIO 2018/2022:
"Orai sem cessar" (1Ts 5.17)
Projetos de Oração
- Relógio de Oração: diariamente, das 12h às 15h.
Intercedamos por nossa igreja.
- Projeto ANA - Mães orando - Deus agindo.
- Caminhando Juntos - orando pelo Seminário
Presbiteriano Brasil Central, seminaristas e suas
famílias.
Convite “A SAF ora on-line na madrugada”
Participem conosco das reuniões de oração online:
- 6/6/2020 até 6/6/2021, às 23h30min. Número da
reunião:1293958939. Senha: 123456. LINK
https://ipborg.webex.com/ipborg/j.php?MTID=mc
584252ccfcd63b749324ed2308c1c42
Instale o WEBEX. E-mail: orar@ipb.org.br. Mais
informações com Ângela Scarel 99678-5466 ou
com Ana Lucia 99637-2654.
Mulheres PIPG
- Participe dos trabalhos da nossa Oficina Dorcas
em sua casa. Procure a coordenadora Kenize (98164
2746) ou Ângela Scarel.
- Continuamos a arrecadar doações para os
seminaristas que agora estudam online e precisam
de nossa ajuda. Deixe na casa administrativa ou
ligue para Ângela Scarel.

ESCALAS

INTERCESSÃO
NOME / MOTIVO DE ORAÇÃO
Brenda Elias: família e saúde
Maurio Baiocchi: saúde e vida espiritual
Neusa Baiocchi: vida espiritual
Cléia/Raphael (filhos do coração D. Ruth): saúde,
estão com o coronavírus
Vandorli da Silva: tratamento de cancer
João Vitor (sobrinho-neto de D. Ruth): saúde
Sheila (sobrinha da D. Ruth): saúde e cirurgia
Rev. Benjamin (da missão Caiuá): saúde
Desirê (amiga da D. Ruth): tratamento de saúde
Walkíria (irmã da Tânia): conversão
Marcos (irmão da Tânia): conversão
Márson (irmão da Tânia): vida espiritual e
profissional
Mário Zan Vieira (irmão de Maridalva): saúde e
cirurgia
Rev. Adalberto Borges de Faria: saúde
João Terrey: filho de Andrea Freire, por segurança e
libertação de opressões
Glauber Santos: plena recuperação pós-acidente,
conclusão do curso de engenharia elétrica
Anemércio (avô do Glauber): conversão,
recuperação da saúde
Vinícius Martins (primo do Glauber): conversão,
trabalho, responsabilidade com a família
Maria Madalena Matias Matos: luto, saúde,
finanças e vida espiritual.
Oberdan Matias Matos: trabalho, finanças, saúde,
relacionamento e luto.
Maria Engracia Nunes (Lia): saúde
Elizabete (filha do Lucas): cirurgia
Cláudia L. da Silva (irmã da Patrícia): conversão
Márcia Helena Lopes (irmã da Patrícia): conversão
Marcelo: vida financeira e sentimental e pela
família.
Luis Carlos (esposo da Sueli): saúde
Eduardo de Oliveira: saúde
Margareth de Lourdes: tratamento de câncer
Raimundo Nonato (pai da Aline Cantuaria): saúde
Helena Gonçalves (amiga da Vânia Sueli): saúde
Manoel Lauer Lemes: saúde
Francisco de Assis Rocha: vício
Maria Rosária de Sousa: saúde
Gilberto (irmão do sr. Heitor): saúde
Elza Motta: saúde
Emanuele: saúde
Luiz Antônio Lemos: conversão
Sarah Teixeira: saúde
Gustavo Lemos Lopes: conversão
Samira Milhomen: conversão
Antônio Lopes da Silva: conversão
Paulo Vitor e família: recuperação cirúrgica

21/06
E. D.
Culto
Culto

PIANO
-------------------

ÓRGÃO
-------------------

REGÊNCIA
-------------------

CORAL
-------------------

GRUPO
-------------------

LITURGIA
-------------------

28/06
E. D.
Culto
Culto

PIANO
-------------------

ÓRGÃO
-------------------

REGÊNCIA
-------------------

CORAL
-------------------

GRUPO
-------------------

LITURGIA
-------------------

Junta Diaconal

SEGUNDA-FEIRA:
07:00 às 07:30: Oração
19:30 às 21:30: Ensaio (Coro Masculino)
TERÇA-FEIRA:
07:00 às 07:30: Oração
08:00 às 10:00: Reunião de pastores
19:15 às 20:00: Ensaio (Madrigal)
20:00 às 22:00: Ensaio (Coro Misto)
QUARTA-FEIRA:
06:00 às 06:45: Oração (homens)
07:00 às 07:30: Oração
20:00 às 21:00: Estudo bíblico (templo)
QUINTA-FEIRA:
07:00 às 07:30: Oração
20:00 às 22:00: Ensaio das bandas

SEXTA-FEIRA:
07:00 às 07:30: Oração
19:30 às 21:00: UPJ
20:00 às 22:00: Ensaio das bandas
SÁBADO:
09:30 às 11:30: UCP
19:30 às 21:00: UPA e UMP
DOMINGO:
09:00 às 11:30: Culto e EBD
17:00 às 18:30: Culto
19:15 às 20:45: Culto
SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO
Pequenos Grupos nos Lares: Se informe dos locais
e entre em contato com aquele que é mais próximo da
sua casa!

André Emerich Lopes de Souza - 99628 9461
Edésio Silva - 99971 7449
Érico Eterno Rios Pinto - 99255 9194
José Augusto de Oliveira – 98147 0709
Leonardo de Oliveira - 98118 6483
Olmar da Costa Pinto - 99848 0789
Walter José Dias - 99243 1981

DIA 28/06
TEMPLO: Roberto, Jacob, Gildo, Marcos, Israel, Paulo
Henrique
Líder: Marcos

Ministério de Mídia
21/06
E. D.
Culto
Culto

SOM DATA SHOW INTERNET CÂMERA 28/06
------------E. D.
------------------------Culto
------------------------Culto
-------------

SOM
-------------------

DATA SHOW INTERNET CÂMERA
-------------------------------------------------------

Dia: 21, Domingo | Texto: 2 Crônicas 31 a 33
Dia: 22, Segunda-Feira | Texto: 2 Crônicas 34 a 36
Dia: 23, Terça-Feira | Texto: Esdras 1 a 3
Dia: 24, Quarta-Feira | Texto: Esdras 4 a 6

LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

Dia: 25, Quinta-Feira | Texto: Esdras 7 a 10

Junho 2020

Dia: 26, Sexta-Feira | Texto: Neemias 1 a 3
Dia: 27, Sábado | Texto: Neemias 4 a 6
Dia: 28, Domingo | Texto: Neemias 7 a 9

NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS
Comunidade Quilombola Silencio, município de Óbidos (PA)
Peça a Deus para que:
1. todos os convertidos dessa comunidade, tenham ousadia, intrepidez, força e muita vontade de proclamar o
evangelho aos seus vizinhos; 2. o batismo e a profissão de fé dos convertidos sejam instrumentos nas mãos do
Senhor para impactar aqueles que já ouviram o evangelho, mas ainda não receberam Jesus como Salvador e
Senhor; 3. os convertidos vivam em santidade a fim de não envergonharem o nome do Senhor naquela
comunidade; 4. o seu nome seja exaltado e santificado na comunidade; 5. direcione os discipuladores no uso da
"espada" que é Sua Palavra e capacite os discípulos a fazerem mais discípulos; 6. envie reforços → mais
trabalhadores para a sua seara! 7. dê discernimento às mentes dos convertidos a fim de serem puros e
irrepreensíveis até o dia de Cristo; 8. lhes dê corações cheios do pleno conhecimento de Sua vontade; 9. a fé de
cada um não desfaleça nos momentos de tribulações.

AGENDA SEMANAL
Estas atividades estão temporariamente suspensas

Plantão para 21 a 27 de junho:

DIA 21/06
TEMPLO: José Augusto, Edésio, Walter, André, Leonardo,
Olmar, Érico
Líder: Walter

ANIVERSARIANTES
MEMBROS NÃO COMUNGANTES

MEMBROS COMUNGANTES
21/06 Eliete Camargo Gomes Reis
21/06 Maira Torres Corrêa
22/06 Carlos Borges Guimarães
22/06 Daneil Henrique Silva Santos
22/06 Laura Cristina Freire Machado Alves
22/06 Liliane Neci Pereira Souza
22/06 Salma Siméia de Jesus Borba Costa
22/06 Telmo Duarte de Faria
23/06 João Baião
24/06 Ana Cristina Abrão Nascimento
24/06 Cleiber Márcio Mendes Teixeira
24/06 Roseni Xavier Martins Finazzi
25/06 Carlos Augusto da Silva Cabral
25/06 Dennia de Sousa Almeida Ferreira
26/06 Asser Pereira Martins
26/06 Lorena Campos Cunha
27/06 Débora Juliana Carneiro da Silva
27/06 Flávia Isabel da R. Oliveira Araujo

3945 8433
3092 1558
3251 6249
98298 9371
98473 2303
99696 2209
3996 2603
3663 0464
3241 7391
3941 1230
3954 1075
3202 9083
99198 9220
3471 1032
3942 5711
3092 4836
3565 4771

21/06 João Victor de Moraes Vieira
21/06 Pedro Gomes Souza
22/06 Antônio T. de Vasconcelos Filho
22/06 Nicolas Sena Estevam
26/06 Júlia Louise Berberian

3241 2206
99984 6231
98588 2272
3241 8425

