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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 XXVII: DOS SACRAMENTOS

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

I. Os sacramentos são santos sinais e 
selos do pacto da graça, imediatamente 
instituídos por Deus para representar 
Cristo e os seus benefícios e confirmar o 
nosso interesse nele, bem como para 
fazer uma diferença visível entre os que 
pertencem à Igreja e o resto do mundo, e 
solenemente obrigá-los ao serviço de 
Deus em Cristo, segundo a sua palavra.

II. Em todo o sacramento há uma relação 
espiritual ou união sacramental entre o 
sinal e a coisa significada, e por isso os 
nomes e efeitos de um são atribuídos ao 
outro.

Art 139 – Parágrafo único - Emendas
São modificações que atingem apenas partes 
da Constituição ou dos Símbolos de Fé; 
Reforma é a alteração que modifica o todo ou 
grande parte deste.

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.

Conselho:
- O pastor pede que toda a igreja leia o livro do profeta Oséias.

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

Junta Diaconal:
- A Junta Diaconal pede que os pais acompanhem seus filhos até
O banheiro.

Departamento Infantil:
- Dia 17/02 teremos sábado legal às 15h.

mailto:comunicacao@ipsamambaia.com.br


- Leitura Bíblica – Sl 45. 1-17.

LITURGIAPASTORAL
Tirando tempo para orar – Martinho Lutero

 

Oração de invocação
Leitura Bíblica – Sl 107. 21-43

Oração de Confissão
Leitura do Catecismo

Ofertório –  “Santa Comunhão” nº 340 HNC

Mensagem – Sem. Pedro Sousa

LITURGIA

CULTO NOTURNO
A IGREJA CONFESSA A JESUS,

O CORDEIRO DE DEUS 
- Oração de invocação

- Oração de Confissão
-  “Coração quebrantado” nº 67 HNC
A IGREJA ADORA A JESUS,

O SENHOR DA GLÓRIA
- Leitura Bíblica –  2Co 12. 1-10.

- Cânticos Espirituais
(Rei das nações, Salvador maravilhoso, Salmo 126b)

Ofertório -  “Refúgio verdadeiro” n° 145 HNC
   - Leitura Bíblica –  Ec 1. 1-18.

A IGREJA OUVE A JESUS,
O VERBO DE DEUS

Mensagem – Sem. Pedro Sousa
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 04. 
 Como se demonstra que as Escrituras 
são a Palavra de Deus?

CULTO MATUTINO
“Orem continuamente. Deem graças em todas as 
circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em 
Cristo Jesus”. – 1Ts 5. 17-18.

É bom que a oração seja a primeira coisa que você faz de 
manhã e a última coisa que você faz à noite. Guarde-se dos 
pensamentos falsos e enganadores que dizem: “Espere um 
pouco; você pode orar daqui a uma hora. Primeiro, você 
precisa terminar isso ou aquilo”. Pois, com tais 
pensamentos, você se distancia da oração e se aproxima dos 
empreendimentos diários que o cercam e o impedem de 
orar de tal maneira que você não consegue mais um tempo 
de oração naquele dia.

É claro que algumas tarefas são tão boas quanto a oração – 
ou melhores –, especialmente em um caso de emergência. 
No entanto, nós devemos orar continuamente. Cristo diz 
para continuarmos pedindo, procurando e batendo (Lc 11. 
9-11). E Paulo diz que nós nunca devemos parar de orar 
(1Ts 5. 17). Da mesma forma, devemos nos guardar 
continuamente do pecado e dos maus procedimentos, o que 
só é possível se temermos a Deus e guardarmos seus 
mandamentos em nossa mente em todo o tempo. No Salmo 
1, lemos o que significa ser uma pessoa abençoada: “Sua 
satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e 
noite” (v. 2).

Não devemos negligenciar o hábito da verdadeira oração e, 
em vez disso, estarmos sempre envolvidos em trabalhos 
importantes da vida – que geralmente não são tão 
importantes assim. Podemos acabar nos tornando 
preguiçosos e frios em relação à oração e nos cansarmos 
dela; no entanto, o Maligno nunca tem preguiça quando 
está ao nosso redor.

Fonte: GALVIN, J. C (org). Somente a fé: um ano com 
Lutero. Viçosa: Ultimato, 2014, p. 250

Resp: Demonstra-se que as Escrituras são 
a Palavra de Deus - pela majestade e 
pureza do seu conteúdo, pela harmonia de 
todas as suas partes, e pelo propósito do 
seu conjunto, que é dar toda a glória a 
Deus; pela sua luz e pelo poder que 
possuem para convencer e converter os 
pecadores e para edificar e confortar os 
crentes para a salvação. O Espírito de 
Deus, porém, dando testemunho, pelas 
Escrituras e juntamente com elas no 
coração do homem, é o único capaz de 
completamente persuadi-lo de que elas são 
realmente a Palavra de Deus.

“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
(Em nome do Senhor Jesus) 

500 anos da Reforma 
Protestante 1517-2017
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