IGREJA PRESBITERIANA ASTÚRIAS

COMPOSIÇÃO INTERNA DA IGREJA
CONSELHO

I

CONTATOS (19)

“ [...] Estêvão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo” (Atos 6.8).
DIACONIA

CONTATOS (19)

ESCALAS
MINISTÉRIO INFANTIL

DIÁCONOS

CONFRATERNIZAÇÃO

Minhas anotações

Ame sua igreja e envolva-se.
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)

I

I

RECEPÇÃO

Intercessão

Nossos recados

:

Hoje é dia de Santa Ceia. Examine-se e participe.


Data: 3/2 (Seg) I Horário: às 19h30 I Local: Igreja.


Data: 5/2 (Qua) I Horário: às 19h30 I Local: Igreja.


“O Dia do Homem Presbiteriano foi criado em setembro de 1966 quando na
cidade de Campinas, SP, realizou-se o 1º Congresso
Nacional dos Homens
Presbiterianos, sendo escolhido o primeiro domingo do mês de fevereiro para a
comemoração.” (IP Jundiaí)

Para reflexão

* O Culto hoje será dirigido pela União Presbiteriana de Homens.

“Não há santidade sem arrependimento, e não há arrependimento sem conhecimento do pecado”


- Philip G. Ryken

Sessão coruja
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER

Próximo domingo comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana

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

Para colaborar com a Missão Portas Abertas, que ajuda cristãos perseguidos,
acesse o site https://www.portasabertas.org.br/doe


Uma ordenança é um sinal externo pela qual o Senhor retrata e testifica sua boa
vontade para conosco, a fim de dar suporte a nossa débil fé. É um expressão da
graça de Deus declarada por um sinal exterior. A igreja cristã faz uso de apenas
duas: Ceia e Batismo.

Aproveite a ocasião da Ceia e traga seu kilo do amor
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

Lembra-te do dia de descanso para o santificar [...]

[...] os dois últimos motivos não podem ser
enumerados entre as sombras da antiguidade, mas pertenceu igualmente a todas as
eras. Por isso, apesar da ab-rogação do
“sabbath”, ele ainda acontece entre nós,
que concordamos em reunir-nos em certos
dias para ouvir a Palavra de Deus, partir o
pão místico da Ceia e orar publicamente.
Pois, a nossa fraqueza é tanto que é impossível que tais reuniões se realizem todos os
dias da semana. Também é essencial que
os servos e trabalhadores possam descansar de seu labor. Aconteceu, pois, que o dia
que os judeus observavam (o que foi útil
para eliminar a superstição), e outro dia foi
separado com essa finalidade (o que é
necessário para assegurar e manter a
ordem e a paz na igreja). Portanto, a verdade foi dada aos judeus por meio de figuras,
mas para nós é revelada sem nenhuma
sombra: 1º, para que durante a nossa vida
meditemos num perpétuo “sabbath” ... para
que o Senhor opere em nós por Seu Espírito ... 2º, a fim de podermos ouvir a Palavra
de Deus, receber os sacramentos e orar
publicamente. 3º, para que não exerçamos,
com o trabalho, opressão desumana sobre
aqueles que estão sujeitos a nós.

Parabéns! Mais um ano Deus acrescentou! Sua vida é benção de Deus!

BREVE CATECISMO

PREZADO VISITANTE, SEJA BEM VINDO!

