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 XXVI: A COMUNHÃO
DOS SANTOS

I. Todos os santos que pelo seu Espírito
e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu
Cabeça, têm com Ele comunhão nas
suas graças, nos seus sofrimentos, na
sua morte, na sua ressurreição e na sua
glória, e, estando unidos uns aos outros
no amor, participam dos mesmos dons e
graças
e
estão
obrigados
ao
cumprimento dos deveres públicos e
particulares que contribuem para o seu
mútuo proveito, tanto no homem interior
como no exterior.

Primeira Igreja Presbiteriana em Samambaia

AVISOS E RECADOS

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

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.
Junta Diaconal:
- A Junta Diaconal pede que os irmãos tragam garrafas com água
Pois durante o culto o salão social permanecerá fechado.
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 sexta, das 14h às 18h para atendimento e
apoio, caso necessário

1ª IPS na web

FACEBOOK DA IGREJA:

facebook.com/ipsamambaia
CANAL NO YOUTUBE

Art 137 - O convite de que trata o artigo 135
será encaminhado ao secretário executivo do
Presbitério,
devendo
também
ser
encaminhada uma cópia ao secretário do
Conselho da Igreja de que o convidado é
pastor.
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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. Ewerton Amaral
Primeiro Secretário do Conselho
Segundo secretário do Conselho

www.ipsamambaia.com.br

CAPÍTULO VII
Ordens da Igreja
Seção 6ª – Relação Pastoral

Dia do Nosso Senhor Jesus Cristo, 07 de Janeiro de 2017

Presb. Silvano Ruivo de Oliveira

SITE DA IGREJA:

Constituição da IPB

| Nº 455 Organizada em 24 de Fevereiro de 1996

youtube.com/1IPsamambaia

Contato
61 98559-1127
61 98486-5171
61 98500-4436
6198173-5215

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

61 99342-4911

Diáconos

Contato

Diac. Guilherme R. Cândido
Presidente

Diac Moisés Bastos
Vice-presidente

Diac. Eugênio de Souza
Secretário

61 99179-3494
61 98484-3867
61 99915-5206

BLOG DA EBD:

Diac. Agilson Ribeiro

61 99171-9080

ebdjohnknox.tumblr.com

Diac. Sávio Leandro

61 98176-1181

E-MAIL:

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

Diac. Moisés dos Santos

61 99994-9565

Diac. Ermiro

61 99225-2786

Nossos Encontros Semanais

Seminarista

Contato

Pedro Sousa

61 98593-9763

DOMINGO:
TERÇA:
QUARTA:
SÁBADO:

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

LITURGIA

PASTORAL

Quando você é tentado a irritar-se com a fraqueza dos
outros – Parte 02

Não despreze-os. Lide com suas quedas. Seja paciente
com eles. Outros crentes são “fracos”. Eles não têm
muita força espiritual. Eles falham repetidamente e
parecem não conseguir vencer o pecado. Seja paciente
com eles. É fácil para aqueles que são fortes julgar os
outros a partir de sua própria força. Meu pai era uma
ótima pessoa, mas não conseguia entender por quê as
pessoas tinham tanta dificuldade em parar de fumar.
“Eu fumei por vinte anos, então um dia eu
simplesmente decidi desistir e pronto. Nunca fumei
outro cigarro depois disso. Você só decide parar e
para”. Não foi tão fácil pra mim. Eu havia usado
tabaco por uns poucos anos e parei quando me tornei
um jovem crente. Foi tão difícil pra mim. Eu falhei
repetidamente e demorei um bom tempo até
finalmente parar. Pode ser pecado sexual ou bulimia
ou raiva, mas muitos de nós somos fracos em alguma
área. Aqueles que nunca lutaram contra um pecado
específico podem ser tentados a desprezar aqueles que
lutam. É fácil ficar impaciente com alguém se você
nunca passou por isso. Em vez de dizer pra alguém
pra se animar, superar, simplesmente parar ou
simplesmente fazer, Paulo diz “ampare os fracos”.
Ajude-os em oração. Ajude-os com encorajamento ou
gentilmente se oferecendo para que prestem contas. E
seja paciente com eles quando eles falharem. Jesus
vai ajudá-los e eles vão crescer. Talvez cresçam
devagar, mas vão crescer. Deus tem sido
incrivelmente paciente e longânimo comigo. Como eu
posso ser impaciente e não ser longânimo com
outros? Jesus aguentou as minhas falhas, descrença,
preguiça e diversas fraquezas por anos, ainda assim
ele nunca desistiu de mim. Como eu posso não fazer o
mesmo por outros?
Mark Altrogge

CULTO MATUTINO

Oração de invocação
Leitura Bíblica – Sl 111. 1-10
Oração de Conﬁssão
Leitura do Catecismo
- Cânticos Espirituais
(Contrição)
Ofertório – “Brilho celeste” n° 114 HNC
Mensagem – Sem. Pedro Sousa

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 40. 11-17
- Oração de Conﬁssão
- “Deus dos antigos” nº 18 HNC

A IGREJA ADORA A JESUS,
O SENHOR DA GLÓRIA

- Leitura Bíblica – 2Co 9. 1-15
- Cânticos Espirituais
(Te declaramos, Aqui viemos te adorar, Purificação)
Ofertório - “A Ceia do Senhor” nº 346 HNC
- Leitura Bíblica – Pv 29. 15-27
A IGREJA OUVE A JESUS,
O VERBO DE DEUS

- Mensagem – Rev. Neurival Feitosa
A IGREJA OBEDECE AO
SENHOR DAS NAÇÕES

- Oração Final e Benção
- Santa Ceia

Breve Catecismo
PERGUNTA 105.
Pelo que oramos na quinta petição?
Resp: Na quinta petição, que é: "E
perdoa-nos as nossas dividas, assim
como nós também perdoamos aos
nossos devedores", pedimos que Deus,
por amor de Cristo, nos perdoe
gratuitamente os nossos pecados, o que
somos animados a pedir, porque, pela
Sua graça somos habilitados a perdoar
de coração ao nosso próximo.
Referências:
Sl 51.1-2, 7; Mt 18.35.
.

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

Datas e
comemorações
500 anos da Reforma
Protestante 1517-2017

