Primeira Igreja Presbiteriana em Samambaia

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos pelo Rev. Patrick e família no campo da AMPT
Oremos pela liderança da igreja.
Oremos pelos enfermos.

Conﬁssão de Fé de Westminster
CAPÍTULO XVIII: DA CERTEZA DA
GRAÇA E DA SALVAÇÃO

II. Esta certeza não é uma mera
persuasão
conjectural
e
provável,
fundada numa falsa esperança, mas uma
infalível segurança da fé, fundada na
divina verdade das promessas de
salvação, na evidência interna daquelas
graças a que são feitas essas
promessas, no testemunho do Espírito de
adoção que testifica com os nossos
espíritos sermos nós filhos de Deus, no
testemunho desse Espírito que é o
penhor de nossa herança e por quem
somos selados para o dia da redenção
Hb. 6:11, 17-19; I Pd. 1:4-5, 10-11; I Jo
3:14; Rm.8:15-16; Ef.1: 13-14, e 4:30; II
Co.1:21-22..

Primeira Igreja Presbiteriana em Samambaia

AVISOS E RECADOS

Estudo em teologia sistemática:
Terça-feira às 20h .
Escola Bíblica Dominical - EBD:
Escola Bíblica Dominical John Knox está com inscrições
abertas, procure a secretária da EBD.
Ministério de Oração:
Venha orar conosco! Reunião de oração toda quarta-feira às 20h.
Secretaria de Missões pede oração:
Humberto, Brandali, Miqueias e Lucas estão em viagem missionária
na Itália. Eles pedem por:
- Por nossa saúde física, espiritual e mental.
- Pela saúde da Brandali, que passou por um período muito difícil
por causa da espondilite.
- Por minha saúde (Humberto) pois devo fazer controles anuais por
causa de problemas gástricos.
- Pelo suprimento das nossas necessidades
- Para que tenhamos novas estratégias para poder compartilhar o
evangelho na cidade, e que Deus quebre os corações de pedra.
Secretaria de Missões:
Almoço Missionário dia 19/03, à lista de doação dos ingredientes
Está fixada no mural da secretaria de Missões no salão social.

1ª IPS na web
SITE DA IGREJA:

www.ipsamambaia.com.br

FACEBOOK DA IGREJA:

facebook.com/ipsamambaia
CANAL NO YOUTUBE

Constituição da IPB
CAPÍTULO VII
Ordens da Igreja
Seção 4ª - Candidatura e Licenciatura
para o Sagrado Ministério

Art.118. § 1º
- Em casos excepcionais, poderá ser aceito
para licenciatura, candidato que tenha feito
curso em outro seminário idôneo ou que
tenha feito um curso teológico de
conformidade com o programa que lhe tenha
sido traçado pelo Presbitério.
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Presbíteros Docente e Regentes:
Rev. Carlos Roberto de Souza Júnior
Pastor Efetivo, Presidente do Conselho

Presb. Agel Ribeiro
Vice-presidente do Conselho

Presb. Silvano Ruivo de Oliveira
Secretário do Conselho

Presb. Ewerton Amaral
Segundo secretário do Conselho

Contato
61 98559-1127
61 98500-4436
61 98173-5215
61 99342-4911

Presb. Elias da Silva Couto
9342-4911
Presb. Elias da Silva
Couto 61 99178-2186
Tesoureiro do Conselho
Presb. José Bento

61 98486-5171

Diáconos

Contato

Diac. Eugênio de Souza
Presidente

Diac. Guilherme R. Cândido
Vice-presidente

Diac. Sávio Leandro

youtube.com/1IPsamambaia

Secretário

61 99350-6536
61 99179-3494
61 98369-7887

BLOG DA EBD:

Diac. Dilson B. Santos

61 98632-2780

ebdjohnknox.tumblr.com

Diac. Agilson Ribeiro

61 99171-9080

E-MAIL:

Diac. Moisés Bastos

61 98484-3867

Diac. Moisés dos Santos

61 99994-9565

Diac. Filipe Satyro

61 98176-1181

Seminarista

Contato

Pedro Sousa

61 98593-9763

comunicacao@ipsamambaia.com.br

Nossos Encontros Semanais
09h00 - Culto Matutino
DOMINGO: 10h00 - Escola Bíblica Dominical
19h30 - Culto Noturno
TERÇA: 20h00 - Reunião de Estudo Bíblico
QUARTA: 20h15 - Reunião de Oração nos Lares
UMP - 1º Sábado, UPH - 3º Sábado
SÁBADO: SAF – 4º Sábado

PASTORAL
Filhos longe da igreja
A juventude e adolescência é uma fase de
mudanças e dúvidas. Mas acredito que isso não tem
sido primordial para que nossos jovens e
adolescentes se afastem da fé cristã.
O que tem contribuído para que esses jovens
e adolescentes percam o interresse pela igreja?
Alguns motivos tem contribuído:
1. Hipocrisia – Em geral os adolescentes e
jovens que não possuem um bom testemunho dos
pais e líderes tendem a deixar a fé cristã. Pais e
líderes que são hipocritas ou vivem de forma
contrária aquilo que tem proclamado ou exigido
dos outros mas não praticam. Um exemplo é egixir
dos filhos que participem das atividades da igreja,
mas são relapsos e omissos com as mesmas,
faltando com frequencia, sem motivo justo ou de
força maior; Chegar atrasado nas atividades de
culto; Não levar a sério os momemntos de culto ou
não preparar-se com antededência. Portanto, como
pais e líderes devemos viver e práticar aquilo que
professamos sendo testemunho vivo da operação da
graça de Cristo em nós e preservando sempre a
honra de Cristo.
2. Falta de instrução – Outro fator é a falta
de instrução em casa e na igreja sobre o que é a
vida cristã. Muitos adolescentes e jovens crescem
sendo cristãos nominais ou não-praticantes,
simplemente aprendem a imitar. E quando
desenvolvem a capacidade analítica começam a
questionar aquilo que não entendem. Devemos
antes de tudo dar sentido da nossa fé e dá fé de
nossos filhos. É importante darmos instrução sobre
a fé em Deus e o porque praticamos tal fé. Fazendo
com que haja sentido naquilo que praticam e não
um vazio.

LITURGIA
CULTO MATUTINO

Oração de invocação
Leitura Bíblica – Sl 145.1-21
Oração de Conﬁssão
Leitura do Catecismo
- Cânticos Espirituais
- Coral das Crianças
Ofertório – “A Escola Dominical" n° 354 HNC
Mensagem - Rev. Carlos Júnior
Oração Final

Frase do mês
“Se eles verdadeiramente conhecessem
Deus, não se atreveriam a apenas vir ao
culto sacro; vindo, serviriam a Deus com
temor e reverência, pois o homem teme
Deus na proporção em que O Conhece.”
A Prática da Piedade, Lewis Bayly, Editora
PES, p. 72

LITURGIA
CULTO NOTURNO
A IGREJA CONFESSA A JESUS,
O CORDEIRO DE DEUS

- Oração de invocação
- Leitura Bíblica - Sl 8.1-9
- Oração de Conﬁssão
- "Oração do arrependido” n° 223 HNC
A IGREJA ADORA A JESUS,
O SENHOR DA GLÓRIA

- Leitura Bíblica – 1 Ts 5.1-11
- Cânticos Espirituais
- Ofertório – “A pedra fundamental” nº 298 HNC
- Leitura Bíblica – Pv 11.1-12
A IGREJA OUVE A JESUS,
O VERBO DE DEUS

- Mensagem – Rev. Carlos Júnior
A IGREJA OBEDECE AO
SENHOR DAS NAÇÕES

Ceia do Senhor
- Oração Final e Benção

Breve Catecismo
PERGUNTA 61. Que proíbe o
quarto mandamento?
Resp: O quarto mandamento proíbe a
omissão
ou
a
negligência
no
cumprimento dos deveres exigidos, e a
profanação deste dia por meio de
ociosidade ou por fazer aquilo que é em
si mesmo pecaminoso, ou por
desnecessários pensamentos, palavras,
ou obras acerca de nossos negócios e
recreações temporais.
Jr 17.21; Lc 23.56.

Verso Chave
para o conhecer, e o poder da sua
ressurreição, e a comunhão dos seus
sofrimentos, conformando-me com ele
na sua morte;
Fp 3.10

Datas e
comemorações
Nova Classe de Catecúmenos e Classe de Novos
Membros faça sua matricula na EBD.

