IGREJA PRESBITERIANA ASTÚRIAS

COMPOSIÇÃO INTERNA DA IGREJA
CONSELHO

I

CONTATOS (19)

“ “O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e purificar
para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.” (Tito 2:14)
DIACONIA

CONTATOS (19)

ESCALAS
MINISTÉRIO INFANTIL

DIÁCONOS

CONFRATERNIZAÇÃO

RECEPÇÃO

Minhas anotações

Ame sua igreja e envolva-se.
PARTICIPE DA PROGRAMAÇÃO SEMANAL

ATENDIMENTO PASTORAL NA IGREJA : De segunda a quinta I das 13h às 17h
Agende seu horário: (19) 9.8107-4353 ou rev.binotto@gmail.com (Pr. Robson Leandro Binotto)
DOMINGO

Escola Dominical I

I

I

Culto ao Senhor I

SEGUNDA

QUARTA

SEXTA

Reunião de Oração

Estudo Bíblico

Sociedades Internas

Intercessão

Nossos recados

:


Data: 17/2 (Seg) I Horário: às 19h30 I Local: Igreja.

“... perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em
comum, na fração do pão e nas orações...” (At 2.42-47)



Não matarás .

Data: 19/2 (Qua) I Horário: às 19h30 I Local: Igreja.

“como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual
puro, para que por meio dele cresçam para a salvação...” 1 Pedro 2:2



Para reflexão

“É impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser através disso convertido ao
próximo” - John Stott

Sessão coruja
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER

Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos
às palavras que dão conhecimento. (Pv 23:12)

Para colaborar com o missionário Jânio Aparecido Ciritelli envie um e
-mail
para
jrobertosil@gmail.com
ou
acesse
https://
doacao.apmt.org.br/doacao/missonarios

Aqui nos é proibida toda violência e
agressão, e, em geral, toda ofensa que
fira o corpo do nosso próximo. Pois, se
nos lembrarmos de que o homem é
feito à imagem de Deus, teremos que
considerar o nosso próximo com santo
e sagrado, de tal modo que será
impossível ofendê-lo sem ofender
também a imagem de Deus que nele
há.

Escola Dominical

Quem estuda, cresce!
Não mande seus filhos para a EBD. Venha com eles!

A Junta Diaconal solicita oferta de alimentos para a formação de
cestas básicas que serão oferecidas aos necessitados. “O que se compadece do pobre
empresta ao Senhor que retribuirá o seu benefício” (Pv 19.17)

Aniversariantes do mês
Parabéns! Mais um ano Deus acrescentou! Sua vida é benção para nós!

BREVE CATECISMO

PREZADO VISITANTE, SEJA BEM VINDO!

