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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 43. 1-5

LITURGIAPASTORAL
“Bem aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia”. – Mt 5. 7

 

Oração de invocação
Leitura Bíblica – Sl 108. 1-13

Oração de Confissão
Leitura do Catecismo

Ofertório – “Aleluia ao Cristo Redivino” nº 272 HNC

Mensagem – Sem. Pedro Sousa

LITURGIA

CULTO NOTURNO
A IGREJA CONFESSA A JESUS,

O CORDEIRO DE DEUS 
- Oração de invocação

- Oração de Confissão
-  “Ações de graças” nº 61 HNC
A IGREJA ADORA A JESUS,

O SENHOR DA GLÓRIA
- Leitura Bíblica –  2Co 11. 1-15

- Cânticos Espirituais
(Santo, Santo, Santo; Meu prazer; Poder da cruz)

Ofertório -  “Amor que vence” nº 260 HNC
   - Leitura Bíblica – Pv 31. 1-9

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 02. 
Donde se infere que há um Deus?

CULTO MATUTINO
A misericórdia lida com a dor, a miséria e o desespero, que são 
resultados do pecado. Em termos práticos, misericórdia é 
compaixão pelas pessoas que passam necessidade; é sentir no 
coração a miséria alheia. Jesus está chamando os seus 
discípulos a serem misericordiosos. Será que nós, como 
discípulos de Cristo, temos demonstrado misericórdia por 
aquelas pessoas que estão a nossa volta? Será que temos nos 
compadecido da situação miserável daqueles com quem nos 
encontramos no dia-a-dia? O interessante é que Jesus não 
especifica aqueles a quem os seus discípulos devem 
demonstrar misericórdia. Isso significa que devemos ser 
misericordiosos com todo o tipo de pessoa, inclusive com 
aquelas que vivem às margens da sociedade. O convite de 
Jesus é para nos colocarmos na mesma situação de miséria em 
que essas pessoas estão. Isso, obviamente, não significa que 
devemos ser coniventes com os seus pecados. O versículo 
acima nos diz ainda que é aos misericordiosos que Deus 
mostrará misericórdia. Esse princípio de reciprocidade é visto 
em outros textos das Escrituras, como na oração dominical, 
onde Jesus nos ensina a orar dizendo a Deus: “Perdoa-nos as 
nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos 
devedores” (Mt 6. 12). Em Tg 2. 13 nós temos a mesma ideia 
quando ele diz: “Porque o juízo é sem misericórdia para com 
aquele que não usou de misericórdia [...]”. Um rabino do final 
do primeiro século, chamado Gamaliel, fez a seguinte 
declaração: “Enquanto você for misericordioso, o 
Misericordioso lhe será misericordioso”. É claro que a quinta 
bem aventurança não diz que alcançamos a misericórdia divina 
por causa das nossas obras ou méritos. O ponto aqui é que 
devemos ser misericordiosos porque Deus exerce misericórdia 
para conosco. Deus teve compaixão do nosso estado 
pecaminoso e assim nós devemos agir para com os miseráveis 
ao nosso redor. Não sejamos como o credor incompassivo que 
mesmo recebendo perdão e misericórdia do seu senhor não se 
compadeceu da situação miserável do seu conservo. Estejamos 
sempre dispostos a perdoar e a nos compadecermos dos 
pecadores a nossa volta, uma vez que também fomos alvos do 
perdão e da compaixão do nosso senhor.  Sem. Pedro Sousa

Resp: A própria luz da natureza no 
espírito do homem e as obras de Deus 
claramente manifestam que existe um 
Deus; porém só a sua Palavra e o seu 
Espírito o revelam de um modo 
suficiente e eficazmente aos homens 
para a sua salvação

Referências:
Rom. 1:19-20; 1 Cor. 2:9-10: II Tim. 
3,15-17. 

.

“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
(Nosso Deus é soberano) 

500 anos da Reforma 
Protestante 1517-2017
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