Horários

ENSINO
Catecismo Maior de Westminster
Pergunta 1
Qual é o fim supremo e principal do
homem?
Resposta:
O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Rom. 11:36; 1 Cor. 10:31; Sal. 73:24-26; João
17:22-24.

Domingo
10.00 - Filhos da Aliança
16.30 - Escola Bíblica
18.00 - Culto ao Senhor
Sexta-Feira
19.00 - Pequeno Grupo Fontes

Trabalhos
INFORMAÇÕES GERAIS
OUTRAS CONGREGAÇÕES E PONTO DE
PREGAÇÃO:



- Jd. Horizonte Azul - Domingo: 9hs e 18:30hs
e 4ª feira: 20hs. Rua Vilfredo Pareto, 168 - Jd.
Horizonte Azul - Tel.: 9 9707-4683



- Grajaú / Jd. Castro Alves - Domingo: 9h30 e
18h30 Rua Jônatas Serrano, 119 - Pq. Grajaú Tel.: 3805-6824



- Ponto de Pregação - Jd. Umuarama - 5ª
feira: 19hs (Crianças)/ 6 ª feira às 20h (Culto)

_____________________________________________

IGREJA PRESBITERIANA DE SANTO AMARO
Cultos Dominicais: 9hs e 18:30hs



Encontro de Homens



Encontro de Mulheres



Encontro de Casais



UPA - Adolescentes



Trabalhos Sociais



Evangelismo



Aconselhamento Bíblico



Aulas de música



Entre Outros

Escola Dominical: 10:20hs
Organizada em 08/04/1962
www.ipsantoamaro.com

________________________________________
Dados Bancários:
Igreja Presbiteriana de Santo Amaro
CNPJ: 50.534.221/0001-18

Banco Itaú Ag: 0160 C/C: 32333-3

Igreja Presbiteriana de Jardim das Fontes
Rua Mabel Normando, 90
Jardim das Fontes
CEP: 04894-450
Tel.: (11) 5978-6048
ipjardimdasfontes@gmail.com
www.ipjardimdasfontes.com

Somente a Fé
Somente a Escritura
Somente Cristo
Somente a Graça
Glória somente a Deus
Boletim nº1 - Junho/16

QUEM SOMOS NÓS? PARTE 1
O que é ser presbiteriano? Talvez muitos se perguntem.
Vivemos em um país que é composto por uma grande
quantidade de evangélicos e uma infinidade de denominações. Existem igrejas batistas, metodistas, quadrangulares, luteranas, anglicanas, etc. A pergunta que temos de fazer é: onde nos encaixamos como presbiterianos?
A resposta para essa pergunta precisa passar por alguns pontos muito importantes para ser bem respondida. Antes de começarmos a entender a diferença entre
o presbiterianismo e essas outras denominações chamadas evangélicas, precisamos compreender o que nos
diferencia da Igreja Católica, que é hoje a religião predominante no Brasil.
Nesse pequeno texto, gostaria de abordar apenas o
primeiro de cinco elementos que nos diferenciam da
ICAR (Igreja Católica Apostólica Romana). Trata-se do
nosso entendimento de como recebemos a salvação.
No século XVI houve uma grande divisão na igreja. Homens de Deus foram levantados para mudar o curso da
história; estes foram os reformadores, sendo os primeiros a serem chamados de protestantes. Eles protestaram contra o modo como a Igreja Católica estava levando e ensinando o Cristianismo. Estes cristãos, liderados por Martinho Lutero, João Calvino, John Knox e
outros, ao lerem a Bíblia tiveram uma compreensão
muito diferente da Igreja Católica a respeito do que é o
Cristianismo. Eles resumiram esse entendimento em
cinco pontos principais que ficaram conhecidos como os
“cinco solas”. São eles: Sola Fide, Sola Scriptura, Solus
Christus, Sola Gratia e Soli Deo Gloria. Estas cinco frases escritas em latim significam respectivamente: Somente a fé, Somente a Escritura, Somente Cristo, Somente a Graça e Glória Somente a Deus.
O primeiro slogan, “Somente a fé”, diz respeito justamente à salvação. Enquanto a ICAR defendia que a salvação é alcançada pelo homem de alguma maneira pelo
que ele faz, ou seja, por suas obras (batismo, penitências, orações, caridade, etc.), juntamente com a ação
de Deus; os protestantes se opuseram, dizendo que a
salvação não é alcançada pelas obras dos homens, mas

pela fé somente. Efésios 2.1-10 é um dentre muitos
textos que demonstram essa realidade. Nessa porção
da Escritura, o apóstolo Paulo nos ensina que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus,
porque é rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. O apóstolo termina escrevendo em
Efésios 2.8-9 “8Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de
Deus;9não de obras, para que ninguém se glorie”.
O texto por si só é bem claro. Deus não nos salva por
nossas obras, mas recebemos a salvação de graça,
porque Ele é bom! Isso vem pela fé que temos em
Jesus, mas nem mesmo essa fé procede de nós, mas
de Deus. O que Paulo está nos mostrando é que a
salvação é inteiramente obra do Senhor, e a recebemos pela fé somente, que é dada por Ele mesmo.
Que segurança e alegria essa verdade nos traz! Sabemos que somos salvos pela misericórdia de Deus, pois
temos certeza de que se dependesse de nós, jamais
alcançaríamos tamanha graça. É importante, porém,
ressaltar que isso não nos tira o dever de praticar as
boas obras, pois Paulo finaliza seu texto dizendo “Pois
somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas
obras, as quais Deus de antemão preparou para que
andássemos nelas” (Ef 2.10). Precisamos andar em
boas obras, não para alcançar a salvação, mas justamente porque já fomos salvos. Que entendamos muito bem essa doutrina e, assim como os reformadores,
possamos dizer em alta voz “Somente a fé”!
Rev. Gabriel Junqueira

BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ
Realizaremos no domingo do dia 05/06/2016 o batismo
e profissão de fé de novos membros de nossa igreja.
Venha testemunhar esse momento de grande alegria e
celebrar com seus irmãos!

INFORMATIVO

ACAMPAMENTO DOS PGS
De 23 a 25 de Setembro. Se você tem interesse em
participar faça sua inscrição com o irmão Célio. Lembrese de que as vagas são limitadas!
Convide seus amigos e parentes que não conhecem a
Cristo. É uma oportunidade única para que conheçam
melhor a Deus.
Valores:
Membro: 75,00
Visitante: 65,00
*Crianças tem valor diferenciado. Mais informações com
o irmão Célio.

QUERIDO VISITANTE
Seja bem vindo! Nosso desejo é que você se sinta
muito bem em nosso meio. Obrigado por sua visita,
rogamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre sua
vida!
SANTA CEIA
Realizamos a celebração da Santa Ceia todo primeiro
domingo do mês.
A próxima será realizada no dia 05/06/2016.
Não deixe de participar desse momento tão importante para a vida cristã.
“...todas as vezes que comerdes este pão e beberdes
o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele
venha” 1Co 11.26

CELEBRAÇÂO DO PG
Dia 11/06/2016 vamos celebrar a existência do nosso
Pequeno Grupo Jardim das Fontes! Será um momento
de muita alegria, comunhão, louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela graça derramada sobre esse maravilhoso grupo!
PEQUENO GRUPO JARDIM DAS FONTES
Um tempo de louvor e comunhão durante a semana!
Toda sexta-feira, às 19h.
Rua Fonte Nova, 47. Líder: Juliana Lichtner.
ENCONTRO DE HOMENS E MULHERES
No dia 18/06/2016 teremos mais um encontro de homens e mulheres. Mulheres procurem a irmã Adriana
para mais informações e o Homens procurem o irmão
Fernando.
Não se esqueçam de convidar visitantes, é um momento
ótimo para apresentar nosso Senhor aos nossos amigos!

AÇÃO SOCIAL
Dia 25/06 a UMP da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro irá realizar conosco uma ação social no bairro. Teremos atividades e assistência para todas as idades! Desde brincadeiras com as crianças até palestras com os

adultos. Convide a todos para esse momento de serviço às pessoas de nosso bairro.
Local: Escola Leonor Fernandes Costa Zacharias
Horário: 10h—15.30h

INTERCESSÃO
“Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está
alguém alegre? Cante louvores” Tg 5.13a
PEDIDOS









Liderança da igreja
Liderança do Brasil
Pelo bairro Jardim das Fontes
Pelo crescimento da Igreja
Pelos projetos da Igreja
Pelos enfermos
Pelos desempregados

ATENDIMENTO PASTORAL
VISITAS
Deseja receber ou indicar alguém para receber uma
visita? Fale com o pastor Gabriel, com o irmão Célio
ou com a irmã Adriana.
ACONSELHAMENTO BÍBLICO
Está com dificuldade em sua caminhada cristã? Marque um horário para ser atendido com o pastor. A
Bíblia certamente tem a resposta que você busca.
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o
ensino, para a repreensão, para a correção, para a
educação na justiça” 2Tm 3.16
ANIVERSARIANTES DO MÊS
ADRIANA DUTRA DA SILVA—24/06
IZABEL BATISTA S. ALCÂNTARA—12/06
JULIA SANTANA BRITO—29/06
JESUÍNA MENDES MADUREIRA—14/06
*Se seu nome não está aqui, atualize seu cadastro
com a irmã Janete.

