IGREJA PRESBITERIANA ASTÚRIAS

COMPOSIÇÃO INTERNA DA IGREJA
CONSELHO

CONTATOS (19)

DIACONIA

CONTATOS (19)

I

“Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa; pães asmos e cereais tostados

comeram nesse mesmo dia.” (Josué 5.11)

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
Culto ao Senhor I

I

I

SEGUNDA

QUARTA

SEXTA

Reunião de Oração

Estudo Bíblico

Sociedades Internas

Intercessão

Nossos recados

:

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


Data: 13/1 (Seg) I Horário: às 19h30 I Local: Igreja.


Data: 15/1 (Qua) I Horário: às 19h30 I Local: Igreja.


Data: 26/01 (Dom) I Horário: às 09h I Local: Igreja I Assunto:
Apresentação da prestação de contas do ano de 2019, e planejamento
financeiro e estratégico para 2020.

Para reflexão

“ O fato de sermos totalmente depravados é uma verdade que ninguém jamais aprendeu apenas
por ouvir falar” — John Newton

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)

Vem ai o Circuito 4 x 4 2020. Aguarde!

Data: de 21 a 25/02 I Valor: R$ 240, 00
A inscrição só será efetivada após o pagamento. Participe!


Data: de 19 a 21/06 Valor: R$ 115,00 (o dia; sem hospedagem)
Local: Hotel Monte Real. Alguns preletores: Augustus Nicodemus;
Hernandes Dias Lopes; Ronaldo Lidório; Héber Campos Jr., e outros.
Faça sua inscrição pelo site http://congresso.ipb.org.br/
Tema: A glória de Deus na Evangelização.

Aproveite a ocasião da Ceia e traga seu kilo do amor

Não tomarás o nome do Senhor em vão, pois, o senhor
não considerará como inocente a pessoa que tiver
tomado o nome do senhor, o seu Deus, em vão.

Aqui Ele nos proíbe fazer mau uso do Seu
nome santo e sagrado em juramentos que
visam confirmar coisas vãs ou mentiras,
porque os juramentos, necessariamente,
não devem ser feitos para servir ao nosso
prazer ou à nossa gratificação. Seu propósito é servir a uma justa necessidade,
quando é preciso sustentar a glória de
Deus, ou quando é necessário afirmar
alguma coisa que tenda à nossa edificação.
E Ele proíbe em termos absolutos que, de
qualquer modo, maculemos o Seu nome
santo e sagrado. Antes, devemos tomar
Seu nome em nosso lábios com reverência
e com toda a dignidade, como a Sua
santidade o requer. Isso vale, quer
estejamos fazendo um juramento, quer
estejamos
fazendo
qualquer
outra
afirmação que contenha alguma referência
a Ele. Finalmente Ele anuncia aqui uma
punição, por profanarem a santidade de
Seu nome,
que não pensem que
conseguirão escapar da retribuição divina.

Escola Dominical

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

BREVE CATECISMO

CARO VISITANTE, SEJAM BEM VINDO!

Todo domingo, às 9h

Quem estuda, cresce!

