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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

Constituição da IPB

II. Os santos são, pela sua profissão, 
obrigados a manter uma santa sociedade 
e comunhão no culto de Deus e na 
observância de outros serviços espirituais 
que tendam à sua mútua edificação, bem 
como a socorrer uns aos outros em 
coisas materiais, segundo as suas 
respectivas necessidades e meios; esta 
comunhão, conforme Deus oferecer 
ocasião, deve estender-se a todos 
aqueles que em qualquer lugar, invocam 
o nome do Senhor Jesus.

Art 138 -  A dissolução das relações de 
pastor efetivo com a Igreja confiada aos seus 
cuidados verificar-se-á:
a) a pedido do pastor, ouvida a Igreja;
b) a pedido da Igreja, ouvido o pastor;
c) administrativamente pelo Concílio que tiver 
jurisdição sobre o ministro depois de ouvidos 
este e a Igreja.

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.

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 quinta, das 14h às 18h para atendimento e
 apoio, caso necessário
- O pastor pede que toda a igreja leia o livro do profeta Oséias.

mailto:comunicacao@ipsamambaia.com.br


- Leitura Bíblica – Sl 42. 1-11

LITURGIAPASTORAL
“Quando o vi, caí a seus pés como morto[...]”
Apocalipse 1. 17

 

Oração de invocação
Leitura Bíblica – Sl 109. 1-31

Oração de Confissão
Leitura do Catecismo

Ofertório – “Pendão real” nº 303 HNC 

Mensagem – Sem. Pedro Sousa

LITURGIA

CULTO NOTURNO
A IGREJA CONFESSA A JESUS,

O CORDEIRO DE DEUS 
- Oração de invocação

- Oração de Confissão
- “Dependência de Deus” nº 68 HNC
A IGREJA ADORA A JESUS,

O SENHOR DA GLÓRIA
- Leitura Bíblica –  2Co 10. 13-18

- Cânticos Espirituais
(Salmo 146, A minha alma engrandece, Poder da cruz)

Ofertório -  “Morto e Ressureto” n° 274 HNC
   - Leitura Bíblica – Pv 30. 18-33

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 01. 
 Qual é o fim supremo e principal do 
homem?

CULTO MATUTINO

João se encontrava exilado na ilha de Patmos por causa da 
pregação do evangelho. Naquele local infausto e esquecido o 
senhor Jesus lhe aparecera para entregar-lhe a revelação do 
apocalipse. O apóstolo, então, tem uma experiência singular 
com o seu salvador. Aquele Jesus que outrora foi humilhado, 
preso e morto pelos homens, reaparece ressurreto, imponente 
e majestoso. Ao se deparar com a glória do Filho de Deus, 
João se lança aos seus pés, “como morto”, devido sua 
pecaminosidade. Afinal, ninguém é santo como o Senhor 
(1Sm 2. 2). Essa experiência não é nova nas Escrituras. Antes 
de João, outros homens piedosos a experimentaram. O 
profeta Ezequiel, diante da glória de Deus, também se 
prostrou com o rosto no pó (Ez 1. 22-28). Ao se encontrar 
com Cristo a caminho de Damasco, Saulo é ofuscado pela 
sua glória e cai prostrado (At 9. 3-5). O profeta Isaías, ao se 
deparar com a glória de Deus sentiu que ia perecer (Is 6. 1-5). 
Esse é o resultado de um verdadeiro encontro com o Deus 
glorioso.
Quando se achega a Deus, você se dá conta da sua 
pecaminosidade? Você reconhece que está diante de um Deus 
santo que desvenda todos os seus pecados? Você tem se 
humilhado diante da face de Cristo? Lembre-se da parábola 
do fariseu e do publicano (Lc 18. 9-14). Os dois foram orar. 
O fariseu dizia: “Ó Deus, graças te dou porque não sou como 
os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem 
ainda como este publicano; jejuo duas vezes por semana e 
dou o dízimo de tudo quanto ganho” (vv. 11, 12). O 
publicano por sua vez, estando longe, nem ousava levantar os 
olhos ao céu. Ao contrário, batia no peito clamando: “Ó 
Deus, sê propício a mim pecador” (v. 13). Qual desses dois 
personagens representa você? Qual tem sido a sua atitude 
diante de Deus? Jesus disse que o publicano é quem foi 
justificado. Que Deus quebrante o nosso coração de pedra e 
faça-nos reconhecer a nossa pequenez diante da sua 
grandeza, a nossa limitação diante do seu poderio e a nossa 
pecaminosidade diante da sua santidade. Caiamos como 
morto perante aquele que pode nos fazer viver! No Senhor,

Seminarista Pedro Sousa

Resp: O fim supremo e principal do 
homem e glorificar a Deus e gozá-lo 
para sempre.

Referências:
Rom. 11:36; 1 Cor. 10:31; Sal. 73:24-26; 
João 17:22-24. 

.

“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
(Tu és soberano) 

500 anos da Reforma 
Protestante 1517-2017
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