
    IGREJA PRESBITERIANA ASTÚRIAS 

“  A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que  
teme o Senhor será elogiada.     Provérbios 31:30  

CONSELHO CONTATOS (19) 

DIÁCONOS 

 

 

 

 

 

 

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) 

COMPOSIÇÃO INTERNA DA IGREJA  

DIACONIA CONTATOS (19) 

ESCALAS 

RECEPÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO MINISTÉRIO INFANTIL 

Minhas anotações  

 

I 

  
 
 
 

Ame sua igreja e envolva-se.  

 

I I



Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus 

dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dará. 

Este mandamento nos ordena que exerça-

mos piedade para com nossos pais e mães, 

e, de igual modo, para com aqueles que são 

colocados sobre nós, tais como os príncipes 

e as autoridades civis. Quer dizer que deve-

mos mostrar-lhes respeito, obediência e 

gratidão, e prestar-lhes todo serviço    

possível. Pois é vontade do Senhor que 

ajamos dessa forma para com aqueles que 

nos deram a vida. É pouco importante se 

eles são dignos ou não desta honra,     

porquanto, como quer que eles sejam, eles 

nos foram dados como pais e mães pelo     

Senhor. Porém, não nos é ordenada que 

lhes obedeçamos em detrimento da Lei de 

Deus. Portanto, não devemos transgredir a 

Lei do Senhor simplesmente para ser-lhes 

agradáveis, pois, se eles nos mandarem 

fazer alguma coisa contra Deus, neste 

ponto não devemos considerá-los como pai 

e mãe, mas sim como estranhos que    

querem  afastar-nos da obediência a nosso        

verdadeiro Pai. É o primeiro mandamento 

que traz consigo uma promessa. Certamen-

te o Senhor também declara que uma  

maldição espera aqueles que se rebelarem 

contra seus pais e lhe forem desobedientes 

PREZADO VISITANTE, SEJA BEM VINDO! 

: Intercessão  

Para reflexão  

Sessão coruja  

 

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER  

BREVE CATECISMO  

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

“Somos as maiores armadilhas para nós mesmos” - Richard Baxter  

Nossos recados  

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 

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

   

Para colaborar com a igreja Presbiteriana de Angola doe através do Bco Brasil 

(001) Ag. 083-3 C/c  5852-1 CNPJ 00.118.331/0002-01 ou acesse o site 

http://pelodireitodeserigreja.com.br para mais informações. Ajude a fortalecer 

a igreja de Angola para que ela não cesse seus trabalhos. Apoie essa campanha.  

 

Data: 10/2 (Seg) I  Horário: às 19h30 I  Local:  Igreja.  

 
 

Data: 12/2 (Qua) I Horário: às 19h30  I  Local:  Igreja.  

  

O Dia da Mulher Presbiteriana é uma data para homenagens e agradecimentos 

às mulheres que dedicam tempo de qualidade para juntas orarem por suas  

igrejas, bem como Presbitérios e Sínodos, além de atuarem efetivamente em 

campanhas sociais dentro da sociedade, auxiliando a igreja em seu papel de 

estender a mão ao próximo.  Este dia é comemorado desde o Congresso de 

Mulheres Presbiterianas em 1941, no RJ. A data escolhida  foi uma homenagem 

à Dna. Cecília Rodrigues Siqueira, que aniversariava. Ela era a Secretária Geral 

do Trabalho Feminino; cargo em que permaneceu por mais de quinze anos 

consecutivos, de 1938 a 1954. 

 
 

Data: 13/2 (Qui) I Horário: às 19h00  I  Local:  Igreja.  


