ANIVERSARIANTES/ESCALAS

AGENDA DE ORAÇÃO
Igreja Presbiteriana do Calvário

Hoje: Luis Fernando Charbel
08) Márcia Elena de Sá Lemos
Roberto Bento Wolf & Susane
09) Ana Veiga Campos Leite
Fabiano Brisola Oliveira
Marcio Roberto Antunes (GV)
10) Raphael Andrade Spezzotto
Waldilene Fonseca Gomes Sathler
Fabiano Brizola & Keila
11) José Mauro Jordão Bressane
Rafael Gigante & Jéssica Dutra
Sadraque Prado de Ameida & Neuzeli
12) Karine Driele de Souza
13) Ulisses Schiavi Filho & Sirlene
Melissa Lino Pereira dos Santos
DIÁCONOS
Hoje: Fábio/Idailton/César/Edilson/Luiz Gustavo/Eber
Próximo: Celso/Dove/José Mauro/Jefersom/Lucas/Maurício C.
RECEPÇÃO
Culto 8h.: Deise/Mônica/Alexandre
Culto11h.: Alessandra/Fernando/Débora/Hermas
Culto 19h.: Celso/Bárbara/ Sem. Jefferson
Som: André/Luiz/Maurício
Café da Manhã: Marisa/Simone/Luciana/Renata
Café noite: D. Ana

SAÚDE: Sirlene; Raquel Gomes da Luz; Jair Fogaça de Almeida;
Wilma Elizabeth, Joel Alves de Souza; Ana Paula (irmã do Edclei);
Zelma (tratamento de saúde), Sr. Leonina e família (saúde), Silvio
(saúde), D. Rosalina; Rosana (ansiedade); Rosaura; Adriel
(saúde), Ana Lucia; D. Sahara; D. Leni (esposa do Presb.
Francisco); Nelson Delfini e família (enfermo); Marisa Ap. de
Almeida, Arthur e Silvéria (pais do Pastor Arthur Júnior), Altair; Sr.
Elias (pai do Marcos Elias), Guilherme (criança em tratamento de
leucemia); Ezequiel, Adão Batista Abreu (AVC); Maria Augusta;
Nádia (Espanha); Adriana Luz; Odete (irmã da Lurdes Rosa –
tratamento de varizes); D. Eunice, D. Aseni; Leice Michetti; Maria
de Lourdes; D. Lilia; Wellis (irmão do Paulo Ronchi); Cláudia
Ronchi; Edmar Gusmão (tratamento – quimioterapia); Soraia;
Daniela Ribeiro; Pb. Francisco (cirurgia); Marcellino (tratamento de
saúde), Dagmar; Pastor Joaquim e Mercedes (Pastor em Campo
Grande/MS), Mirela, Letícia.
DESAFIOS: Natanael Cardoso de Oliveira; Eduardo (sobrinho da
Solange); Roseli Pontes e Vanderlei Pontes - pais do Fagner
(Família); Felipe (Emprego); Francisco (conversão); Família:
Priscila; Sem. Jefferson e esposa Simone; Sônia; Juliana.
MISSÕES: Missionários: Pr. Marcos e Márcia (Espanha); Laílton
Gomes (MG); Edilene e Pr. Ignácio (Espanha), Pr. Guilherme Blois
(Espanha); Igreja Perseguida da Índia; Pr. Ruben (Maranhão);
Lucimar Augusta (Guiné Bissau); Pr. Ozeas e família (Atlanta);
Tatiane e Hender (Piratininga); Pr. Norberto Santandréa e família;
Ministério Nossa M issão; Comitê Missionário; Projeto Oferecer;
Gito; Pr. Abelardo; Bruna Campos Araujo, Raphael e Karina
Lameira, Missionário Cássio e sua esposa Mariana - missionários
entre os ribeirinhos da Amazônia; Willy Wolf (Rostov - Rússia);
audiência na Rússia em relação à sede da JOCUM; Guilherme
Callado; Dan Camargo - Cia Meia Verde; Missionário Edmilson
Silva (EUA)
GRATIDÃO: Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça,
que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça
que transbordem as ações de graças para a glória de Deus.
2 Coríntios 4:15

“Uma Igreja Identificada com Jesus”
I Pedro 2.9,10

2018 – O Ano da Evangelização
07 de Outubro de 2018
“DIA HISTÓRICO PARA O BRASIL”
Hoje é dia de eleições em todo o território nacional, dia
de decisões importantes que definirão os rumos da nossa
nação e nos darão uma noção do que está por vir nos
próximos anos. Vamos escolher deputado estadual,
deputado federal, dois senadores, governador e
presidente da República. São votos muito importantes e
que demandam do povo de Deus seriedade e intercessão.
É preciso refletir se o voto branco ou nulo seria realmente
útil, é preciso avaliar se o “voto de protesto”, que se
popularizou nas últimas eleições com a vitória de alguns
candidatos despreparados, é realmente relevante ou se
apenas afundará mais o país.
A nossa postura hoje, como em todos os dias, precisa
ser de oração pelo Brasil, de voto sério, consciente e
responsável, e permitir que a paz de Deus encha a nosso
coração e a nossa mente, trazendo toda tranquilidade que
precisamos e afastando de nós o pessimismo, o terrorismo
e até atitudes mais desesperadoras. Não sabemos ao
certo o que nos espera, se teremos ou não o segundo
turno, mas de uma coisa estamos certos, o Senhor Deus
continua reinando e governando sobre tudo e sobre todos,
do seu trono de poder e muita glória.
Bom domingo, boa semana, bom voto e oremos pela
Pátria Amada, Brasil!
Pastor Arthur Júnior

R. Rocha Pombo,264 – Vila Jardini
secretaria@ipcalvário.org.br
Tel: 3222-3132

ipcalvario.org.br
(Culto ao Vivo)

DISQUE – PAZ
15 3221-4400

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS
CAFÉ DA MANHÃ

Acontece todos os domingos entre 7h15 e 7h45 o café da manhã
no Salão de Convivência e toda a igreja está convidada a participar.
Tempo precioso de comunhão.
PÁTRIA AMADA, BRASIL
Encerra-se hoje essa série de mensagens que tem sido tão
importante para a igreja neste contexto das eleições. Lembre-se
que as mensagens estão no canal da igreja no youtube. O tema de
hoje será: "Governantes revestidos de Intercessão". Vamos
continuar orando pelo país! Participe dos cultos - 8h, 11h e 19h com
toda a sua família e convide seus amigos! A região do país que
vamos conhecer hoje é a Região Sul, conheça e pegue a sua
revista Ultimato.
SANTA CEIA
Hoje teremos a celebração da Santa Ceia nos cultos das 8h, 11h e
19h, participe em sincera comunhão com Deus e com o seu povo.
AGRADECIMENTO
Agradecemos ao nosso irmão Cesar Elbert, pela participação
conosco nos cultos deste domingo. Que Deus o abençoe
ricamente!
SEGUIR
Este é o tema da nova série de mensagens da Igreja do Calvário
que começará no próximo domingo, 14 de outubro nos três cultos
dominicais. Vamos falar sobre o discipulado nas Escrituras e a sua
aplicação em nossos dias. Não perca! Participe!
PRESBITÉRIO
Aconteceu ontem a primeira reunião do Presbitério Metropolitano
de Sorocaba, na IP Campolim, oremos pelas igrejas e pastores da
região.

ELEIÇÕES NACIONAIS
Hoje é dia de dar o nosso voto para a escolha de deputados,
senadores, governador e presidente. Certifique-se do seu local de
votação, leve o documento com foto, das 8h às 17h. Caso não
tenha feito a biometria o seu título foi cancelado e você não poderá
votar. Ore pelo Brasil neste dia!
FERIADO NACIONAL
Na próxima sexta-feira será feriado em todo o país. Teremos
acampamentos e programações na igreja. Desejamos a todos os
que irão viajar que a benção de Deus vos acompanhe.
DISQUE-PAZ
Continue ligando e divulgando este número da paz, benção e vida
para seus amigos! Ligue agora: 3221.4400.
DIA DAS CRIANÇAS EM FAMÍLIA
O Ministério Infantil convida as crianças juntamente com os pais
para passar um dia divertido no Recanto Shekinah. Dia 12/10 –
próxima sexta-feira a partir das 9h às 16h. Cada família deverá
levar um lanche e refrigerante/suco para um piquenique juntos.
Inscrições com a recepção do Ministério Infantil.
CLUBE DE ARTES
No dia 24/10 – quarta-feira as 14h30 teremos uma palestra sobre
saúde. Tema: exercícios para levar saúde até você! Palestrante:
Dra. Jéssica Lilian S. Arantes - Fisioterapeuta. Participe!!!
PG HOMENS DE HONRA
O PG – Homens de Honra acontece toda terça-feira as 19h30 na
Igreja. Participe!!
RETIRO DE MULHERES
III Retiro de Mulheres!! Mais de 90 vagas já foram preenchidas! A
sua está entre elas?? Será nos dias 23 a 25 de novembro – Hotel
Fredy na cidade de Águas de Lindóia. Maiores informações com a
Fábia no salão de convivência.

2º ACAMPAMENTO TEENS 11 À 14 DE OUTUBRO
ENVIE UM ACAMPANTE
O 1º acampamento em abril foi uma grande benção! Cremos
que esse segundo também será. Porém temos alguns
acampantes com dificuldades financeiras para se inscrever.
Caso você queira ser um parceiro enviando um acampante, fale
com o seminarista Jefferson ou o diác. Daniel Cano após o
culto.
V ENCONTRO DE CASAIS - 2019
O Ministério de Casais da Igreja do Calvário lançou no encontro
passado o V Encontro, que será no Hotel Dan Inn, em Campos
do Jordão - SP, nos dias 20 a 22/09/2019, tendo como tema:
"Um só caminho, um só coração", e os preletores serão: Pastor
Arthur Junior e Cris, Moacyr e Silvana, e a participação especial
na música e na palestra de Rachel Novaes e seu esposo
Marcelo. Imperdível! As inscrições são limitadas, fale hoje
mesmo com Martins e Tania.
MISSÕES
Dan Camargo
Em outubro, mês das crianças, a Cia Meia Verde, estará em
várias igrejas, escola de várias cidades do Estado de São
Paulo. Orem para que o cuidado do Senhor seja presente em
todos os momentos, nas estradas e lugares, e que corações
sejam tocados e o Amor de Deus seja exaltado.
PROGRAMAÇÃO DESTA SEMANA
Terça-feira
6h30 – Reunião de Oração
19h30 – PG – Homens de Honra
Quarta-feira
14h – Clube de Artes
19h30 – Calvário Kids
Sábado
16h - Efatá

“Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar
as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” I Pe.2.9

