
    IGREJA PRESBITERIANA ASTÚRIAS 

“Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.” (Sl. 51.3) 

PARTICIPE  DA PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

DOMINGO SEGUNDA QUARTA SEXTA 

Escola Dominical  I     Reunião de Oração   Estudo Bíblico  Sociedades Internas 

Culto ao Senhor  I     

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



Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Traba-

lharás seis dias e realizarás toda tua obra. O sétimo dia é 

o descanso do Senhor, o teu Deus. Não realizarás obra 

nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu 

servo, nem tua serva, nem os teus animais, nem o estran-

geiro que acolheres dentro de tuas portas. Pois em seis 

dias Deus fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas que 

há neles, e no sétimo dia descansou. Por isso, Ele abenço-

ou o dia de descanso e o santificou. 

Vemos três motivos por trás da dádiva 

deste mandamento. Primeiro, por meio do 

descanso do sétimo dia, o Senhor quis 

representar para o povo de Israel o      

descanso espiritual pelo qual os crentes 

devem cessar todos os seus trabalhos a fim 

de deixar que o Senhor realize a Sua obra 

neles. Segundo, Ele queria que fosse      

estabelecido um dia específico no qual os 

crentes pudessem reunir-se para ouvir Sua 

Lei e engajar-se na adoração a Ele.       

Terceiro, Ele queria que fosse dado um dia 

descanso aos servos e aos que vivem sob o 

poder de outros, para terem uma folga em 

seu trabalho. Mas isso é mais uma         

consequência do que um dos principais 

motivos. 
 

[continua no próximo boletim]  

CARO VISITANTE, SEJAM BEM VINDO! 

: Intercessão  

Para reflexão  

Sessão coruja  

 

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER  

BREVE CATECISMO  

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

“Um cristão que não é santo é uma contradição de tudo o que a bíblia ensina” - Blanchard 

Nossos recados  

Aniversariantes do mês 

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

   
I  

Para colaborar com a missionária você pode ofertar através do Banco 

756 (Sicoob) I Ag. 3125 I C/c 2010052-3 ou Bco 341 (Itaú) I Ag 0861  

C/c 06881-5. Raquel Prado Ribeiro do Valle. CPF 057.168.146-89 

 

Data: 20/1 (Seg) I Horário: às 19h30 I Local:  Igreja.  

Quem estuda, cresce! 

Escola Dominical 

Todo domingo, às 9h 

 
 

Data: 22/1 (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.  

Vem ai o  Circuito 4 x 4    2020. Aguarde!  

“””’’”’’’” Há crentes que dizem: ‘não  

contribuo porque sou pobre’. 

 Falariam mais correto 
 se dissessem: ‘sou pobre  
porque não contribuo’”” “ 

(velho epitáfio) 
Seja um fiel dizimista 


