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Nossos Encontros Semanais

DOMINGO:
09h00 - Culto Matutino
10h00 - Escola Bíblica Dominical
19h30 - Culto Noturno

TERÇA: 20h00 - Reunião de Estudo Bíblico

QUARTA: 20h15 - Reunião de Oração

SÁBADO:
UMP - 1º Sábado, UPH - 3º Sábado
SAF – 4º Sábado 

Primeira Igreja Presbiteriana em SamambaiaPrimeira Igreja Presbiteriana em Samambaia
AVISOS E RECADOS

Estudo sobre mordomia cristã:
Terça-feira às 20h .

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

1ª IPS na web

www.ipsamambaia.com.br 
SITE DA IGREJA:

facebook.com/ipsamambaia
FACEBOOK DA IGREJA:

youtube.com/1IPsamambaia
CANAL NO YOUTUBE

ebdjohnknox.tumblr.com
BLOG DA EBD:

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

E-MAIL:

CAPÍTULO XXVI: A COMUNHÃO 
DOS SANTOS

Confissão de Fé de Westminster

Diac. Eugênio de Souza
Secretário

61 99915-5206 

CAPÍTULO VII
Ordens da Igreja
Seção 6ª – Relação Pastoral – Disp. Gerais

Constituição da IPB

III. Esta comunhão que os santos têm 
com Cristo não os torna de modo algum 
participantes da substância da sua 
Divindade, nem iguais a Cristo em 
qualquer respeito; afirmar uma ou outra 
coisa, é ímpio e blasfemo. A sua 
comunhão de uns com os outros não 
destrói, nem de modo algum enfraquece 
o título ou domínio que cada homem tem 
sobre os seus bens e possessões.

Art 139 - Esta Constituição, a Confissão de 
Fé e os Catecismos Maior e Breve, em vigor 
na Igreja Presbiteriana do Brasil, não podem 
ser emendados ou reformados senão por 
iniciativa do Supremo Concílio.

Presb. Silvano Ruivo de Oliveira

99178-218661 Tesoureiro do Conselho

Segundo secretário do Conselho

Presb. Elias da Silva Couto
Tesoureiro do Conselho

Seminarista Contato

98593-976361 Pedro Sousa

Diac. Sávio Leandro

Diac. Moisés dos Santos

Diac. Ermiro

98176-1181

99994-9565

99225-2786

61 

61 

Ministério de Oração:
- Venha orar conosco! Reunião de oração toda quarta-feira às 20h.
SAF:
 - A SAF pede que todas as irmãs da igreja venha orar pelos seus
Filhos na reunião de oração na quarta-feira.
 - Plenária SAF dia 05/02 às 20h.

Conselho:
- As férias pastorais vão do dia 04/01 até o dia 04/02.
- As reuniões de oração às quartas-feiras e os estudos às terças 
Acontecerão normalmente.
- durante o período de férias pastorais, o seminarista Pedro estará
 na igreja de segunda à quinta, das 14h às 18h para atendimento e
 apoio, caso necessário
- O pastor pede que toda a igreja leia o livro do profeta Oséias.

UPH:
 - Plenária UPH, dia 04/02 às 15h.

mailto:comunicacao@ipsamambaia.com.br


- Leitura Bíblica – Sl 44. 1-26

LITURGIAPASTORAL
Espiritualidade Maquiada
“[...] Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives 
e estás morto” – Ap 3. 1

 

Oração de invocação
Leitura Bíblica – Sl 107. 1-20

Oração de Confissão
Leitura do Catecismo

Ofertório – “Salmo 16b”

Mensagem – Sem. Pedro Sousa

LITURGIA

CULTO NOTURNO
A IGREJA CONFESSA A JESUS,

O CORDEIRO DE DEUS 
- Oração de invocação

- Oração de Confissão
-  “Um hino ao Senhor” nº 27 HNC
A IGREJA ADORA A JESUS,

O SENHOR DA GLÓRIA
- Leitura Bíblica –  2Co 11. 16-30

- Cânticos Espirituais
(Digno de louvor, Perdão e graça, Poder da cruz)

Ofertório -  “Fidelidade na luta” nº 306 HNC
   - Leitura Bíblica –  Pv 31. 10-31

A IGREJA OUVE A JESUS,
O VERBO DE DEUS

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

- Oração Final e Benção

Verso Chave
Se anuncio o evangelho, não tenho de 
que me gloriar, pois sobre mim pesa 
essa obrigação; porque ai de mim se não
pregar o evangelho! 

1 Co 9.16

Frase do mês

Datas e 
comemorações

Catecismo Maior

PERGUNTA 03. 
Que é a Palavra de Deus?

CULTO MATUTINO

O grande consumo de maquiagem se dá, entre outros motivos, 
devido a capacidade que ela tem de esconder as imperfeições: 
oculta as manchas, camufla os cravos, contorna os lábios, 
realça os olhos, etc. Resumindo, esse produto proporciona aos 
seus consumidores uma boa aparência. Existem maquiagens 
que são capazes de, verdadeiramente, transformar o rosto de 
uma pessoa. Veja por exemplo um defunto. A maquiagem pode 
esconder os hematomas e as feridas de alguém que veio a 
falecer devido a um grave acidente. Além disso, camufla a 
palidez do rosto causada pela falta de circulação sanguínea no 
corpo. Esse cosmético é capaz de deixar um defunto com a 
aparência de vivo, produzindo uma exterioridade enganosa. 
Mas quando a maquiagem é retirada, nós nos deparamos com a 
realidade. A igreja de Sardes, por sua vez, era uma igreja que 
possuía sua espiritualidade maquiada. Tinha aparência de uma 
igreja viva, mas na verdade estava morta. As suas 
imperfeições, as suas rugas, os seus cravos e as suas manchas 
estavam escondidas sob uma forte maquiagem. Mas como diz 
o ditado popular, “as aparências enganam”. Jesus é capaz de 
enxergar o que está por debaixo da maquiagem. Foi por isso 
que ele disse à igreja de Sardes: “Você tem nome de que vive, 
mas na verdade está morta”. Jesus conhece a nossa realidade. 
O seu olhar é capaz de penetrar além da bela aparência. Ele 
conhece as nossas obras. Não adianta termos aparência de 
vivos, se a nossa realidade é de morte. Ir aos cultos, participar 
das programações da igreja, servir nos ministérios e sociedades 
internas e ser aluno da escola bíblica dominical pode conferir a 
você aparência de vivo. Mas qual é a sua real situação diante 
de Deus? Você ainda possui os sinais vitais da fé cristã ou já 
está morto? Você ainda ora em secreto? Lê a Bíblia? Odeia o 
Pecado? Ama a Deus de todo o coração alma e entendimento? 
Não importa o preço e a qualidade da maquiagem. Cristo 
conhece a nossa realidade. Que Deus nos ajude no cultivo de 
uma espiritualidade sem maquiagem. O cristianismo é muito 
mais do que boa aparência.

Sem. Pedro Sousa

Resp: As Escrituras Sagradas, o Velho 
e o Novo Testamento, são a Palavra de 
Deus, a única regra de fé e prática.

Referências:
II Tim. 3:16; 11 Pedro 1:19 21; Isa. 8:20; 
Luc. 16:29, 31; Gal. 1:8-9.

. 

.

“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

- Cânticos Espirituais
(Apocalipse 7) 

500 anos da Reforma 
Protestante 1517-2017

- Santa Ceia
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