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AVISOS E RECADOS

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 XXI: DO CULTO RELIGIOSO E DO DOMINGO

I. A luz da natureza mostra que há um
Deus que tem domínio e soberania sobre
tudo, que é bom e faz bem a todos, e
que, portanto, deve ser temido, amado,
louvado, invocado, crido e servido de
todo o coração, de toda a alma e de toda
a força; mas o modo aceitável de adorar
o verdadeiro Deus é instituído por ele
mesmo e tão limitado pela sua vontade
revelada, que não deve ser adorado
segundo as imaginações e invenções dos
homens ou sugestões de Satanás nem
sob qualquer representação visível ou de
qualquer outro modo não prescrito nas
Santas Escrituras.

Estudo em teologia sistemática:
Terça-feira às 20h .
Ministério de Oração:
- Venha orar conosco! Reunião de oração toda quarta-feira às 20h.
- Nesta Quarta-feira, véspera de feriado, dia 14 de Junho, teremos
nossa vigília às 22h.
SAF:
- A SAF pede que todas as irmãs da igreja venha orar pelos seus
Filhos na reunião de oração na quarta-feira.
Conselho:
- Hoje,dia 11 de Junho haverá reunião do conselho às 14h.
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Presbíteros Docente e Regentes:

Vice-presidente do Conselho

Pastor Efetivo, Presidente do Conselho

Presb. Agel Ribeiro
Presb. Silvano Ruivo de Oliveira
Secretário do Conselho

Presb. Ewerton Amaral
Segundo secretário do Conselho

1ª IPS na web
SITE DA IGREJA:

CANAL NO YOUTUBE

No caso do § 1º do Art.118, poderá ser
dispensada a exegese no texto original.
Art.121 - O exame referente à experiência
religiosa e quanto aos motivos que levaram o
candidato a escolher o ministério, bem como
a crítica do sermão de prova, serão feitos
perante o Concílio somente

Informativo

Ministério Infantil:
- No próximo sábado dia 17, teremos o Sábado legal às 15h.

facebook.com/ipsamambaia

Art.120 - Parágrafo Único

Boletim

UPH:
- No próximo sábado dia 17, teremos a Departamental UPH.

FACEBOOK DA IGREJA:

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

Dia do Nosso Senhor Jesus Cristo, 11 de Junho de 2017

Rev. Carlos Roberto de Souza Júnior

www.ipsamambaia.com.br

Constituição da IPB

| Nº 426 Organizada em 24 de Fevereiro de 1996

Contato
61 98559-1127
61 98486-5171
61 98173-5215
61

98500-4436

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

61

Diáconos

Contato

Diac. Eugênio de Souza
Presidente

Diac. Guilherme R. Cândido
Vice-presidente

Diac. Sávio Leandro

youtube.com/1IPsamambaia

Secretário

99342-4911

61 99915-5206
61 99179-3494
61 98176-1181

BLOG DA EBD:

Diac. Dilson B. Santos

61 98632-2780

ebdjohnknox.tumblr.com

Diac. Agilson Ribeiro

61 99171-9080

E-MAIL:

comunicacao@ipsamambaia.com.br
diaconia@ipsamambaia.com.br

Diac. Moisés Bastos

61 98484-3867

Diac. Moisés dos Santos

61 99994-9565

Nossos Encontros Semanais

Diac. Filipe Satyro

61 98369-7887

Seminarista

Contato

Pedro Sousa

61 98593-9763

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

LITURGIA

PASTORAL
Comunidade e seu chamado ao mundo
O conhecimento e a experiência do poder salvífico
de Deus na vida de uma comunidade redimida deve
resultar em muitas formas de testemunho e serviço ao
mundo. Ao menos quatro áreas estão incluídas no
cumprimento desse propósito: fidelidade em nosso
chamado para com as responsabilidades semnanais;
palavras evangelísticas que apontam para Cristo; atos de
misericórdia e justiça em favor de nossos vizinhos; e uma
visão para os confins da terra.
Três temas se tornarão mais evidentes no Novo
Testamento à medida que uma congregação se empenhar
em entender o que significa ser fiel nas diversas esferas da
vida cultural.
O primeiro é o sofrimento: se o povo de Deus
levar a o se u chamado de se enganjar em um
encontro/confronto missionário nas suas diversas áreas de
trabalho, o sofrimento será inevitável. O segundo é a
oração: se a igreja não quer adotar uma postura arrogante e
triunfalista em relação à transformação da cultura, mas
deseja ser uma testemunha fiel e efetiva, ela precisa
aprender a orar para que Deus use seus esforços fracos e
muitas vezes imperfeitos. O terceiro é a importância da
comunidade. Aqui o papel da igreja local é importante em
ao menos três aspectos.
Primeiro, a igreja local deve ser fiel em sua tarefa
de nutrir a nova vida em Cristo por meio do evangelho, da
Ceia do Senhor, da comunhão e da oração com vistas ao
chamado mais abrangente do povo de Deus. Segundo, a
igreja local deve ser uma comunnidade que apoia o crente
em seu chamado por meio de encorajamento, oração,
orientação, oportunidade para a discurssão e, às vezes,
suporte financeiro. Terceiro, a igreja necessita de estruturas
e grupos que capacitarão o povo de Deus com o
entendimento de que precisa para colocar o seu chamado
em prática.

CULTO MATUTINO

Oração de invocação
Leitura Bíblica – Sl 129.1-8
Oração de Conﬁssão
Leitura do Catecismo
- Cânticos Espirituais
Ofertório – “Exaltação e louvor” n° 39 HNC
Mensagem - Rev. Carlos Júnior
- Santa Ceia

Frase do mês
“A oração deve permear cada momento da
sua vida. Se você é cristão ore! Ore por
cada pessoa que você conhece ou virá a
conhecer!”
Rev. Carlos Jr

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

- Oração de invocação
- Leitura Bíblica - Sl 22.1-18
- Oração de Conﬁssão
- “Louvores sem fim” nº 38 HNC

A IGREJA ADORA A JESUS,
O SENHOR DA GLÓRIA

- Leitura Bíblica – 1 Tm 6.1-10
- Cânticos Espirituais
- “A grande comissão” n° 282 HNC
- Leitura Bíblica – Pv 18.11-24
A IGREJA OUVE A JESUS,
O VERBO DE DEUS

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

- Oração Final e Benção

Breve Catecismo
PERGUNTA 76.
Qual é o nono mandamento?
Resp: O nono mandamento é: "Não
dirás falso testemunho contra o teu
próximo".

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

Referências:
Pv 28.19; 1Tm 5.8; Tg 5.1-4.
.

Datas e
comemorações

