SOBRE A IPT

LITURGIA DO CULTO

PRELÚDIO

A Igreja Presbiteriana na Trindade é uma
comunidade evangélica reformada que, nos
moldes da Reforma Protestante do Século
XVI, proclama que só a Escritura é inspirada
por Deus e nossa única regra de fé e prática,
só a Graça, só a Fé, somente Cristo e somente a Deus toda a Glória.

Cântico: Ao único

Conselho:

Cumprindo o chamado para
Exaltar ao Senhor

SAUDAÇÃO INICIAL
Leitura Bíblica: Salmo 96
Cântico: Cantai ao Senhor
Oração
CONVITE À GRATIDÃO E
FIDELIDADE
Leitura Bíblica: Malaquias 3.10

Hino 177 - HNC: Firme nas promessas
Oração
ADORAÇÃO COMUNITÁRIA
1. És tu, única razão
2. Em todo tempo
3. De todas as tribos
EDIFICAÇÃO NA PALAVRA
Leitura Bíblica e Mensagem
Cântico: Sonda-me

Rev. Marcos Aurélio Jensen dos Santos:
Presidente - (48) 99679-1273
Presb. Irani Antunes de Silva:
Vice-Presidente - (48) 98407-7537
Presb. Ciro Aimbiré de Moraes Santos:
Secretário - (48) 99949-8879
Presb. Osvaldo Vieira dos Santos:
Tesoureiro - (48) 99959-1983
Junta Diaconal:
Diac. Rodrigo Bristot - (48) 99972-1139
Diac. Vanderlei Antunes de Silva - (48) 99961
-6655
Dinâmica da Semana:

 Terça, 19h30: Núcleo Santa Mônica
 Quinta, Ensaio do grupo de música
 Sexta, 20h00: Grupo de Jovens
Domingo:
10h - Escola Dominical
17h - Ensaio do grupo de música
18h30 - Reunião de Oração
19h - Culto Vespertino

Tempo de oração

Contato: Rua Prof. Bento Águido Vieira, 105 Trindade - Florianópolis/SC

Oração Final e Bênção Apostólica

Telefone: (48) 3025-7054

Correio eletrônico:
iptrindade@iptrindade.org.br
Internet: www.iptrindade.org.br
Queremos ser uma igreja que estuda com
profundidade as Escrituras Sagradas e que vive uma
vida de oração e santidade, para frutificar.

UMA IGREJA MISSIONAL
Podemos começar essa pastoral com uma pergunta: qual é a missão da igreja? Quero
responder utilizando palavras do próprio Jesus. A missão da igreja é: É ir e fazer discípulos de todas
as nações. Mt 28. 18-20. É ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Mc 16. 15. 2. É chamar as
pessoas ao arrependimento para remissão de pecados. Lc 24. 47. É ser enviada assim como Jesus
foi. Jo 20.21. É ser testemunha de Jesus. At 1.8. Refletindo sobre o tema proposto quero apontar
três características de uma igreja missional.
1 - A igreja missional entende a natureza missionária da igreja. Por que a igreja existe?
A Igreja existe para ser missionária ou missional. A igreja não existe em função de si mesma, mas
existe em função dos outros. A igreja é o povo escolhido e chamado por Deus para ir em missão ao
mundo, a fim de proclamar a boa nova do evangelho, para que os pecadores se arrependam,
mudem de vida, vivam para Deus e caminhem na direção do céu. À partir desta verdade, cada
discípulo de Jesus, que compõe à igreja deve viver em missão no seu contexto. A igreja que não vive
em missão, perdeu a essência e deixou de ser igreja verdadeira.
2 - A igreja missional é formada por pessoas missionais. Como vimos anteriormente, a
igreja é ou deve ser missional pela sua própria natureza. Todavia, a igreja só será missional se as
pessoas forem missionais. Como nossa igreja pode ser uma igreja missional? Se os seus membros
forem missionais. Ser missional é ir onde as pessoas estão ao invés de, tão somente querer que elas
venham. Ser missional é ter a consciência de que missão não é algo que se faz de vez em quando,
mas continuamente. Ser missional é estar em missão entre os amigos, no local de trabalho, em
meio aos vizinhos, na universidade, em todo e qualquer lugar, em todo tempo.
3 - A igreja missional tem o foco em missão. Na igreja missional tudo gira em torno da
missão. As atividades são em função da missão, os ministérios são para cumprir a missão, as
reuniões são por causa da missão, os encontros, acampamentos e eventos especiais são realizados
para fazer missão. Neste sentido, todo esforço feito, cada centavo gasto, cada recurso investido,
cada atividade desenvolvida deve ser para cumprir a missão de ir, evangelizar, pregar o evangelho e
fazer discípulos.
O que é igreja missional? É aquela que está em missão no seu contexto. O que é um
cristão missional? É aquele que está em missão no seu contexto. Simples assim. Ser missional é
fazer missão onde você está. Que a IPT abrace o desafio de ser uma igreja missional.

REV. MARCOS AURELIO JENSEN DOS SANTOS

NOTÍCIAS IPT
VISITANTE - Nossas boas vindas à todos que
nos visitam neste domingo. Você é uma
pessoa especial e queremos que saiba que
apreciamos sua visita. Se você nos visita pela
primeira vez, por favor, procure um dos
presbíteros ou diáconos e informe-se sobre
as atividades da nossa igreja. Esperamos
revê-los novamente em outras atividades da
nossa igreja.
VOLUNTÁRIOS
PARA
EQUIPE
DE
INTEGRAÇÃO - Tendo em vista o período de
início de ano e a chegada de pessoas que
vem estudar e trabalhar em nossa cidade,
estamos procurando voluntários para nos
ajudar na recepção de visitantes nos cultos.
Se você puder colaborar nesta importante e
abençoadora missão, procure o Presb. Ciro.

UM NOVO TEMPO NA MISSÃO - Neste mês
de março está sendo ministrado pelo pastor
da igreja uma série de mensagens no culto
vespertino que trata de “um novo tempo”
na igreja. O tema deste domingo é “Um
novo tempo na Missão”. Venha, participe
deste importante momento em nossa igreja
e convide seus amigos para estar conosco
no culto.
MORDOMIA CRISTÃ- O trabalho da igreja
depende da sua generosidade e fidelidade
na entrega dos dízimos e das ofertas. Você
pode trazer sua oferta e consagrá-la ao
Senhor depositando no gazofilácio no
momento apropriado no Culto, ou fazer
uma transferência por DOC ou TED para a
conta da Igreja Presbiteriana na Trindade na
Caixa Econômica Federal, Agência 0408 Conta Corrente 142-5 - OP 003 - CNPJ
08.377.588/0001-09.

PLANO DE AÇÃO - O Conselho da igreja
definiu um plano de ação nesta nova
fase com ênfase em três trilhas
ministeriais sob a direção do pastor e
dividida entre os presbíteros. A Igreja
Presbiteriana na Trindade existe para 1)
Exaltar ao Senhor; 2) Edificar discípulos;
e 3) Evangelizar a cidade.
GRUPOS DE ESTUDO BÍBLICO - Os
grupos de estudo bíblico funcionam nas
casas durante a semana. Atualmente um
grupo se reúne às terças na casa do casal
Ciro e Cínthia e outro grupo de jovens se
reúne às sextas na residência do casal
Osvaldo e Zenilda. Dois outros grupos
estão em formação: um no Continente e
outro no Saco dos Limões. Saiba como
participar procurando o pastor ou um
dos presbíteros.
ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA SAF - Neste
domingo, logo após o Culto Vespertino,
as mulheres da nossa igreja estão
convocadas para uma reunião que vai
eleger a nova diretoria da SAF para o ano
de 2018. Incentivamos a todas as
mulheres a estarem presentes e
participares deste importante ministério
da nossa igreja.

Nossos parabéns a
quem
completa
mais um ano de
vida nesta semana:
 Dia 27 - Juliana Klemba Bristot
ATENDIMENTO PASTORAL - o Rev. Marcos
Jensen atende pessoalmente na igreja nas
manhãs
de
terça
a
sexta-feira,
preferentemente
com
agendamento
prévio. Para isso disponibiliza seus
números de telefone em caso de alguma
necessidade: celular: (48)99679-1273;
residencial: (48) 3879-1239; igreja: (48)
3025-7054.
ENCONTRO DA FÉ REFORMADA DO SIC - O
Sínodo da Integração Catarinense promove
no dia 19 de maio, na Igreja Presbiteriana
Luz do Vale, em Camboriú, o Encontro da
Fé Reformada (antigo Encontro de
Educação Cristã) que terá como tema “A
Fé Reformada e a Missão da Igreja”.
Acompanhe as notícias e os eventos do SIC
curtindo
a
página
no
Facebook
(www.facebook.com/SIC.IPB)
PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA - O Tema da
programação de Páscoa neste ano na IP
Trindade é “Por Amor”. Tudo o que Jesus
fez foi por amor a nós. No dia 01/04,
domingo de Páscoa, participe da
programação de Páscoa onde vamos
reconhecer, agradecer, vivenciar e celebrar
esse amor. Esperamos toda a igreja e
convidados
para
estes
momentos
especiais:
=> 07h00: Culto da Ressurreição – Ele
ressuscitou por amor a nós.
=> 08h30: Café de Páscoa.
=> 19h00: Celebração de Páscoa – Ele deu
uma nova chance por amor a nós.

ESTACIONAMENTO - Como temos poucas
vagas de estacionamento em nosso pátio,
solicitamos a compreensão e colaboração
de todos no sentido de aproveitar melhor o
espaço. Para isso, pedimos a todos que
ocupem primeiramente as vagas à
esquerda, preferentemente estacionando
de ré, depois as vagas à direita, deixando o
corredor livre para os outros veículos.
HERNANDES DIAS LOPES EM BIGUAÇU - No
dia 10 de abril o Rev. Hernandes Dias Lopes
estará na Igreja Presbiteriana de Biguaçu
com palestra à liderança das igrejas às
16h00 e pregação da Palavra às 20h00. A IP
Biguaçu fica na Rua Hermógenes Prazeres,
265 – Centro - Tel. (48) 3343-4425
Publicamos mais duas
perguntas
do
Breve
Catecismo
de
Westminster para que todos possam
conhecer melhor as doutrinas da IPB.
Pergunta 19. Qual é a miséria do estado
em que o homem caiu?
R. Todo o gênero humano pela sua queda
perdeu comunhão com Deus, está debaixo
da sua ira e maldição, e assim sujeito a
todas as misérias nesta vida, à morte e às
penas do Inferno para sempre.
Pergunta 20. Deixou Deus todo o gênero
humano perecer no estado de pecado e
miséria?
R. Tendo Deus, unicamente pela sua boa
vontade desde toda a eternidade,
escolhido alguns para a vida eterna, entrou
com eles em um pacto de graça, para os
livrar do estado de pecado e miséria, e
trazer a um estado de salvação por meio de
um Redentor.

